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1. W zakresie Biura Kontroli: 

Informuję, że w 2018 roku Biuro Kontroli przeprowadziło: 

• 5  kontroli w zakresie organizacji i funkcjonowania oraz zarządzania, 

• 43 kontrole w miejskich jednostkach organizacyjnych dotyczące procesów związanych 

z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych, gospodarowaniem mieniem 

oraz wydatkowaniem środków na wynagrodzenia dla pracowników. 

Prowadzono działania kontrolne w jednostkach oświatowych w zakresie przepływu środków 

pieniężnych z rachunków bankowych, przy wykorzystaniu programu IDEA, kontrole 

prowadzone były zdalnie. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli Prezydent Miasta Poznania złożył: 

• 2 zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, w związku 

z ujawnieniem okoliczności wskazujących na podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych przez kierowników kontrolowanych jednostek  

• 1 zawiadomienie do organów ścigania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa 

przez pracowników kontrolowanych jednostek.   

W  2018 r. Prezydent Miasta Poznania wprowadził zarządzenie Nr 15/2018/K  z dnia  

29 marca 2018 r. w sprawie przeciwdziałania nadużyciom, postępowania w przypadku  

ich stwierdzenia oraz zarządzania informacjami o nadużyciach. 

W  2018 r. Sekretarz Miasta Poznania wydał pismo okólne Nr 8/2018 z dnia 19 września 

2018 r. w sprawie zasad współpracy pracowników UMP ze służbami państwowymi, 

upoważnionymi do prowadzenia działań operacyjno - rozpoznawczych lub dochodzeniowo  

- śledczych. 

 

2. W zakresie Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta: 

I.  Najważniejsze działania i osiągnięcia Biura 

1. Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu” w trzecim 
roku utrzymania trwałości projektu, którego celem jest bezpłatne dostarczenie 3 tys. 
mieszkańcom Poznania zagrożonym wykluczeniem cyfrowym Internetu  
wraz z narzędziem umożliwiającym korzystanie z niego tj. komputera.   
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2. Realizacja projektu „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej” polegającego  
na budowie i przebudowie ciągu rowerowo-pieszego Wartostrada po obu stronach rzeki 
Warty. 

3. Realizacja projektu „Muzeum Enigmy w Poznaniu” oraz kontynuacja funkcjonowania 
pawilonu multimedialnego „Pogromcy Enigmy” przed CK Zamek, który pełni funkcje  
m.in. promocyjną i informacyjną przyszłej inwestycji „Centrum Szyfrów”. Wystawa 
„Pogromcy Enigmy” zyskała najwięcej głosów internautów, którzy wzięli udział  
w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku 2017, organizowanym przez Muzeum 
Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. Uroczysta Gala wręczenia 
nagród odbyła się 30 maja 2018 r. w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. 

4. Uzyskanie dofinansowania na realizację projektu „Rewitalizacja ubezpieczeń 
betonowych brzegów rzeki Warty na odcinku od mostu Przemysła I (246,00 km)  
do rozwidlenia rzeki Warty w Poznaniu (243,50 km” w partnerstwie z Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu, którego celem jest zabezpieczenie brzegów rzeki przed erozją stwarzającą 
zagrożenie dla przyległej infrastruktury i pogarszającą warunki przepływu wód 
wezbraniowych.  

5. Realizacja projektu „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu 
Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu” – realizowane są roboty budowlane w zakresie 
realizacji remontu elewacji budynków A, B, C, D, E oraz przywrócenie do stanu 
pierwotnego elewacji budynku D. Trwają prace projektowe dotyczące zadania  
- zagospodarowanie i rewaloryzacja kompleksu Dzieciniec pod Słońcem wraz z terenem 
ogrodu jordanowskiego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w zakresie nieobjętym 
pozwoleniem na budowę - remontu elewacji budynków. 

6. Realizacja projektu „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowe go  
i Ustawicznego w Poznaniu”. 

7. Realizacja projektu „Tu si ę wszystko zaczęło – ekspozycja świadectw początków 
państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”. 

8. Realizacja projektu „Program Centrum – etap I”, czyli przebudowa torowisk 
tramwajowych i uspokojenie układu komunikacyjnego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, 
Mielżyńskiego, 27 grudnia, Pl. Wolności, Towarowa: 

• W 2018 roku przeprowadzono roboty budowlane na zakresie 1: wymieniona została 
nawierzchnia, zbudowano nowe torowisko tramwajowego, a także zmodernizowano 
infrastrukturę podziemną. Ponadto poszerzono chodniki i wprowadzono zieleń. 
Zbudowano również nowy przystanek „Ratajczaka”. Inwestycja została oddana  
do użytku w marcu 2019 r.  
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• Cały czas działa biuro projektu przy ul. Św. Marcin 51-57, w którym mieszkańcy  
na bieżąco informowani są o przebiegu prac i planowanych kolejnych inwestycjach 
projektu. 

9. Realizacja projektu „Program Centrum – etap II”, czyli budowa trasy tramwajowej  
w ulicy Ratajczaka, uporządkowanie przestrzeni publicznej, poszerzenie chodników  
i uspokojenie ruchu samochodowego na wspomnianej ulicy oraz wprowadzenie 
infrastruktury rowerowej: 

• W dniu 13 lutego 2018 r. Miasto Poznań powierzyło do realizacji spółce Poznańskie 
Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. (Spółka) Zadanie Inwestycyjne pod nazwą „Budowa 
trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej 
Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Matyi i Wierzbięcice” w zakresie 
przygotowania procesu projektowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi czynnościami 
technicznymi i administracyjnymi, w celu wykonania prac projektowych i robót 
budowlanych. 

• 17 lipca 2018 r. w RDOŚ złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia dotyczącego 
inwestycji, o której mowa w art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 roku  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

• Trwają przygotowania do przeprowadzenia Raportu oddziaływania na środowisko. 

10. Realizacja projektu „Przebudowa Rynku Łazarskiego”, czyli rewitalizacja centralnej 
przestrzeni publicznej osiedla Św. Łazarz z przebudową układu drogowego  
oraz uspokojeniem ruchu samochodowego. Głównym założeniem organizacji 
przestrzennej placu jest realizacja przewidywanych dla niego funkcji, takich jak: 

• reprezentacyjny plac miejski z funkcją handlową, otoczony miejską zabudową 
pierzejową, 

• przestrzeń publiczna elastycznie dostosowująca się do zmiennych potrzeb organizacji 
imprez artystycznych / kulturalnych, 

• przestrzeń codziennej rekreacji dla mieszkańców. 

11. Realizacja projektu „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu 
wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty 
Quadro) w pasaż kultury” – przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Projekt 
uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i został zakwalifikowany  
do dofinansowania unijnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014+. 

12. Lato na Madalinie, czyli letni cykl weekendowych eventów tematycznych na terenie 
zajezdni tramwajowej przy ul. Madalińskiego. W 2018 r. wydarzenie odbywało  
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się od 31 maja do 2 września (31 dni wydarzeń), a w tym czasie odbyło się 14 eventów 
tematycznych z bogatą ofertą kulturalno-edukacyjną. 

13. Garbary , czyli działania zmierzające do wypracowania założeń rewitalizacyjnych  
dla ul. Garbary, które opierały się na zebraniu informacji od jednostek merytorycznych 
UMP, wizjach lokalnych, badaniach oraz ankietach, a całość działań ma służyć 
opracowania raportu, który pozwoli zaplanować dalsze działania związane z poprawą 
jakości przestrzeni publicznej na ul. Garbary. 

14. Realizacja projektu „Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego”, którego celem  
jest ożywienie przestrzenne, społeczne, kulturalne i gospodarcze placu Kolegiackiego.  
W 2018 r. wykonano prace terenowe bezpośrednio wyprzedzające inwestycję przebudowy 
placu Kolegiackiego, które dotyczyły eksploracji powierzchni wykopów służących  
do wykonania: 

• komory podziemnej „Zegara Historii”; 

• pomieszczeń technicznych fontanny; 

• odwodnienia liniowego w północnej części placu; 

• instalacji wodociągowej do studzienek w zachodniej części placu, 

• studzienki z przyłączami kanalizacyjnymi i elektrycznymi. 

Łącznie w latach 2016-2018 na przebadanym terenie (eksploracja całego obszaru placu,  
z wyłączeniem drogi, na głębokości 60 cm oraz głębokie wykopy stanowiące  
13% powierzchni całej inwestycji) odkryto: 16 tys. wyjątkowych zabytków  
oraz zabezpieczono tysiąc grobów (szacuje się że mogło ich być 4 tysiące).  
9 listopada 2018 r. pierwsza grupa, przebadana wcześniej przez antropologów, spoczęła  
w kryptach obecnego kościoła farnego. W ceremonii ponownego pochówku 130 trumien 
złożono w jednej z krypt kościoła farnego. Wykonano także pamiątkową tablicę  
z piaskowca. 

15. Dni Twierdzy Poznań, czyli wydarzenie promujące turystycznie poznańskie fortyfikacje, 
które odbyło się w dniach 25-26 sierpnia między innymi w takich miejscach jak: Śluza 
Katedralna, muzea Cytadeli, niektóre forty, Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci”, 
schron piechoty przy ul. Babimojskiej oraz pomieszczenia Kaponiery Kolejowej. 

16. Park dookoła Fortu IX  wraz z wybiegiem dla psów, czyli projekt z Poznańskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2016, polegający na budowie ścieżek z kruszywa naturalnego, 
schodów terenowych i wybiegu dla psów oraz przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych  
w drzewostanie na terenie otuliny Fortu IX w Poznaniu. Projekt ma na celu zwiększenie 
dostępności i bezpieczeństwa ogólnodostępnego terenu zieleni. Zakończenie zadania 
planowane jest na grudzień 2019 r. 
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17. Realizacja projektu „Poprawa jakości kształcenia w VIII LO” , którego założeniem  
jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w VIII Liceum 
Ogólnokształcącym w Poznaniu, poprzez realizację zaplanowanych w trakcie roku 
szkolnego 2018/2019 i 2019/2020 zadań polegających na wsparciu nauczania języków 
obcych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez zajęcia dodatkowe  
dla uczniów i utworzenie pracowni przedmiotowych (matematyczno-przyrodniczych), 
wsparcie indywidualne ucznia poprzez realizację zajęć z psychologiem, stypendia,  
a także podnoszenie kompetencji nauczycieli.  

18. Realizacja projektu „Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych  
nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu”. Przedmiotem projektu jest modernizacja 
budynku oraz wyposażenie pracowni fotograficznej i ciemni fotograficznej Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 6 w Poznaniu. 

19. Przygotowanie do realizacji projektu „Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów 
ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7”. 
Przedmiotem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia 46 uczniów Zespołu 
Szkół poprzez realizację dodatkowych staży zawodowych i szkoleń (wózki widłowe), 
realizację studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli oraz doposażenie pracowni 
introligatorskiej umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia. 

20. Przygotowanie do realizacji projektu „Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito”. 

21. Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych  
na terenie Miasta Poznania”. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 6 placówek 
oświatowych na terenie Miasta Poznania: trwają prace projektowe, planowany termin 
rozpoczęcia realizacji robót budowlanych – koniec marca 2019 r.  

22. Realizacja projektu: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta 
Poznania”. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 8 placówek oświatowych  
na terenie Miasta Poznania: zakończono prace budowlane w 4 szkołach (SP 2, ZSM,  
SP 70, ZSS 105). Trwa etap wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla pozostałych  
4 szkół. 

23. Realizacja i zakończenie projektu: „Zwi ększenie efektywności energetycznej placówek 
oświatowych na terenie Miasta Poznania”: wykonano prace termomodernizacyjne  
w budynkach 4 placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania: Przedszkola nr 21, 
Przedszkola nr 178, Przedszkola nr 188, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6.  

24. Realizacja projektu „Uczeń z Pasją – kompleksowe wsparcie uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych  
i zawodowych”. 

25. Realizacja projektu „Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki 
przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”. 
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26. Realizacja projektu „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny  
i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania”.  

27. Współpraca z miejskimi przedszkolami: 

• Innowacyjna aranżacja przestrzeni w salach dydaktycznych  

• Ogródki przedszkolne jako naturalne place zabaw 

• „Ogród otwarty” 

• Eko-edukacja 

28. Ogrody pływające na rzece Warcie w Poznaniu – w ramach projektu „CONNECTING 
Nature” wraz z Fundacją OnWater z Wrocławia zrealizowano trzy ogrody pływające,  
które w lipcu 2018 r. zostały zacumowane na rzece Warcie. 

29. Współpraca międzysektorowa na Łazarzu 

• Inkubator Kultury Pireus 
− Inkubator mieści się w lokalu ZKZL przy ul. Głogowskiej 35 wynajmowanym  

przez BKPiRM. Partnerzy utworzyli Grupę Programową Inkubator Kultury 
PIREUS, która jest głosem doradczym w kwestiach merytorycznych związanych  
z realizacją oferty IK Pireus.  

− W roku 2018 Inkubator Kultury Pireus koordynowała organizacja pozarządowa  
- Fundacja Otwarta Strefa Kultury, wyłoniona w otwartym konkursie pod koniec  
roku 2017. 

• Program najmu Preferencyjnego „Otwarta Strefa Kultury Łazarz” – druga 
edycja. 
− Warunki Programu zostały wynegocjowane przez BKPiRM z ZKZL na podstawie 

współpracy z Grupą Programową IK Pireus i na bazie dotychczasowych 
doświadczeń podmiotów, które wynajmowały lokale miejskie na mniej 
preferencyjnych warunkach.  

− W drugiej edycji konkursu zakończonej w marcu 2018 wyłoniono 5 najemców, 
których działania obok działań komercyjnych oferują działania otwarte na lokalną 
społeczność. 

II.  Działania związane z podjętą lub kontynuowaną przez Biuro instytucjonalną 
współpracą krajową  

1. Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S 11” 
• Stowarzyszenie „Droga S11” skupia 56 samorządów, przez których teren przebiega 

planowana trasa drogi ekspresowej S11 – od Koszalina do Pyrzowic k. Katowic. 

• Zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą  
do 2025), określającym plany związane z realizacją inwestycji drogowych wpisanych 
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zostało sześć odcinków drogi, tj. Koszalin-Szczecinek, Szczecinek-Piła, Piła-Poznań, 
Kórnik-Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski - Kępno, Kępno-A1, a także 
siedem obwodnic leżących w jej ciągu. 

• W pierwszym półroczu 2018 r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. 
Kalisz zakończyło prace związane z remontem drogi krajowej nr 11 na odcinku 
Kórnik-Koszuty Huby-Środa Wielkopolska o łącznej długości ponad  
11 kilometrów. 

• W styczniu 2018 roku zostały podpisane umowy na opracowania projektowe  
dla prawie 300 km drogi ekspresowej S 11, w województwie wielkopolskim na kwotę  
ponad 36 mln zł. 

• Z dniem 1 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie rozpoczęło kampanię informacyjną  
w Warszawie, której celem jest zwrócenie uwagi publicznej na konieczność budowy 
drogi S 11 stanowiącej swoisty kręgosłup transportowy kraju. W ramach prowadzonej 
kampanii umieszczono billboardy reklamowe na budynkach przy ul. Solec (Most 
Poniatowskiego) oraz u zbiegu ulicy Nowowiejskiej z Al. Niepodległości. 

2. Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” 
• Stowarzyszenie „Komunikacja” skupia 15 samorządów. W swojej działalności 

koncentruje się we wspólnym działaniu na rzecz wspierania ważnych  
dla poszczególnych jego członków inwestycji komunikacyjnych i lobbowania na rzecz 
ich realizacji w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich województw:  
kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. 

• 6 kwietnia 2018 r. odbyło się XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, na którym podkreślono liczne 
uzgodnienia i zabiegi m.in. przedstawicieli Stowarzyszenia Komunikacja, na rzecz 
rozwoju linii kolejowych nr 356, 236 i 390, wchodzących w skład Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej. 

• Stowarzyszenie współpracuje w zakresie rozwoju parkingowego systemu 
pierścieniowego Metropolii Poznańskiej oraz modernizacji dworców PKP  
i ich otoczenia. 

• W dniu 30 stycznia 2018 r. została podpisana umowa z firmą Invest & Consulting 
Group Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wyłonioną w postępowaniu ofertowym  
na wykonanie „Analizy popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe  
na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec, jako element 
studium wykonalności”, która jest finansowana przez 11 zainteresowanych 
samorządów. Konsultacje w tej sprawie odbyły się dniach 18-20 kwietnia 2018 r. 

3. Poznańska Kolej Metropolitalna 
• W dniu 27 marca 2018 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę  

Nr LXIV/1181/VII/2018 w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu 
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pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich 
kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji 
Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. 

• W dniu 16 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem 
Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Poznania o udzielenie pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej w latach 2018-2022 przeznaczonej na realizację  
ww. zadania. 

4. Miasto Poznań i 3 pracowników Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta  
są członkami Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji (SFR). Pełnomocnik Prezydenta  
ds. rewitalizacji jest członkiem Rady Programowej SFR.  

• W maju 2018 r. we Włocławku odbyła się konferencja pn. „Rewitalizacja –  
wspólne zmiany, wspólny sukces?” organizowana przez Miasto Włocławek  
oraz Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji. Na konferencji w roli prelegenta  
z prezentacją pt.: „Partycypacja społeczna w rewitalizacji Poznania” wystąpił 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. rewitalizacji.  

• W listopadzie 2018 r. miała miejsce tygodniowa wizyta przedstawiciela Urzędu 
Miasta Włocławek, której celem była wymiana dobrych praktyk oraz informacji  
z zakresu realizacji procesu rewitalizacji.  

III.  Działania podjęte przez Biuro w zakresie współpracy zagranicznej  
(w tym z miastami partnerskimi)  

1. Mapa Potrzeb Lokalnych 

Partnerem jest Centrum Badań Metropolitalnych, które na zlecenie BKPIRM, wykonało 
analizę wspartą geoankietą wypełnianą przez mieszkańców osiedli śródmiejskich Miasta 
Poznania zawierającą problemy i utrudnienia, z którymi mierzą się użytkownicy przestrzeni 
publicznych. Przygotowane opracowanie zostało rozesłane do Rad Osiedli oraz jednostek 
miejskich. 

2. Projekt „SULPITER CE 222 (Sustainable Urban Logistics Planning To Enhance 
Regional freight transport) – Zrównoważone planowanie logistyki miejskiej  
dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów” 

• Efekty i produkty projektu: 

− zrozumienie mechanizmów funkcjonujących w logistyce miejskiej, 

− poprawa umiejętności planowania i modelowania transportu towarowego, 

− współpraca pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w ramach koncepcji 
Freight Quality Partnership, 
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− stworzenie Planu Zrównoważonej Logistyki Miejskiej jako głównego dokumentu 
strategicznego dla transportu towarowego. 

3. Projekt „Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE1074)” 

• Celem projektu jest optymalizacja istniejącego układu transportowego poprawiającego 
dostępność do Lotniska Ławica w MOF (miejskiego obszaru funkcjonalnego),  
w sposób pozwalający na obniżenie emisji zanieczyszczeń. 

• Dotychczas zrealizowano w ramach projektu: przegląd istniejących dokumentów 
strategicznych poświęconych zagadnieniu dostępności Lotniska, analizę systemu 
transportowego oraz ankietę wśród pracowników i pasażerów. 

4. Projekt „REFILL-REuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local 
Level” 

• 26-28 marca 2018 r. – udział w konferencji w Gandawie „How to start your journey  
on temporary use?” i spotkaniu kończącym projekt REFILL. Prezentacja poznańskich 
działań i instrumentów na rzecz tymczasowego zagospodarowania: Program 
Preferencyjnego Najmu OSK Łazarz, Inkubator Kultury Pireus, Narzędziownik  
dla Miejsc, Plaże Miejskie. 

• 12-14 września 2018 r. – udział w Festiwalu Miejskim w Lizbonie podsumowującym  
3-letni cykl URBACT ACTION PLANNING NETWORKS  (prezentacja poznańskich 
doświadczeń w Programie URBACT III). 

• Efektem projektu jest „Narzedziownik dla miejsc” –instrument wspierający aktywność 
mieszkańców w działaniach na rzecz przestrzeni publicznej i aktywności lokalnej  
oraz wsparcie procesów sieciujących administrację poznańską i użytkowników 
przestrzeni publicznej i pustych budynków (IK Pireus, Program Najmu Lokali  
OSK Łazarz, proces match-making z Zakładem Makerspace). 

5. Projekt „CONNECTING NATURE- COproductioN with Natur E for City 
Transitioning, INnovation and Governance” – na poziomie lokalnym w Poznaniu 
wdrożono następujące działania: 

• Mechanizm wsparcia tworzenia naturalnych placów zabaw w ogrodach 
przedszkolnych.  

• Tworzenie otwartych ogrodów przy przedszkolach lub innych instytucjach. 

• Eko-edukacja.  

6. Erasmus+ Edukacja szkolna – sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+  
w odniesieniu do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Sektor edukacji szkolnej wspiera: 
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• Mobilność edukacyjną – wyjazdy pracowników szkół i przedszkoli w celu korzystania  
z różnych form doskonalenia zawodowego, takich jak: job shadowing, kursy 
metodyczne oraz staże.  

• Partnerstwa strategiczne – międzynarodową współpracę placówek edukacyjnych  
i władz oświatowych i innych instytucji zajmujących się edukacją szkolną. Celem 
działań jest wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk 
wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. 

7. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – sektor realizujący akcje 1 i 2 programu 
Erasmus+ w odniesieniu do szkół zawodowych, przedsiębiorstw oraz organizacji  
i instytucji związanych z kształceniem zawodowym i szkoleniami. Sektor wspiera: 

• Mobilność uczniów – wyjazdy na zagraniczne staże w przedsiębiorstwach, 
instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych oraz centrach kształcenia 
lub szkolenia zawodowego.  

• Mobilności kadry – projekty skierowane do nauczycieli, trenerów, opiekunów praktyk, 
doradców zawodowych oraz osób odpowiedzialnych za szkolenia w firmach  
i instytucjach.  

• Partnerstwa strategiczne, czyli współpracę instytucji edukacyjnych z innymi 
interesariuszami kształcenia i szkolenia zawodowego. Celem projektów powinna  
być poprawa jakości działań edukacyjnych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb 
rynku pracy.  

8. Projekty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczone  
na dofinansowanie projektów mobilności z list rezerwowych akcji 1 Programu Erasmus+  
w ramach projektów „Mobilność kadry edukacji szkolnej” oraz „Staże zagraniczne  
dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia 
zawodowego”.  

IV.  Wykaz projektów, na realizację których Miasto i spółki z udziałem Miasta 
złożyły wnioski o dofinansowanie 

•  „Rozwijamy skrzydła kariery – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego  
w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych”, 

• „Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca – profesjonalny start uczniów/uczennic 
Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy”, 

• Rozbudowa północnej nitki mostu Lecha w ciągu ulicy Lechickiej – Bałtyckiej  
w Poznaniu, 

• Remont ul. Palacza w Poznaniu, 
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• Przebudowa ulicy Cześnikowskiej w Poznaniu, 

• „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035”. 

V. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza 

1. W ramach poprawy jakości powietrza zostały zorganizowane przy współpracy  
ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań warsztaty dla mieszkańców i nauczycieli. 
Przygotowano zestawy materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz zamontowano 
czujniki, które monitorują jakość powietrza w mieście (w 86 poznańskich szkołach 
podstawowych oraz 160 na obszarze Metropolii Poznań).  

2. Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu 

W ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Środowiska, został powołany zespół 
miejskich przedstawicieli spółek, wydziałów i miejskich jednostek, w ramach którego zostały 
wypracowane zapisy miejskiego planu adaptacji. Na podstawie wypracowanych przez zespół 
zapisów zostały przeprowadzone konsultacje społeczne i przygotowany projekt uchwały  
o przyjęciu Miejskiego Planu Adaptacji dla Miasta Poznania.  

3. Projekt ADAPTCITY 

W ramach projektu „AdaptCity” Miasto Poznań  przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
Metropolia Poznań i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza zorganizowało konferencję  
w ramach IX Forum Metropolitalnego „Klimatyczna Metropolia Poznań”. Konferencja 
dotyczyła głównie problematyki związanej ze zmianami klimatu oraz infrastruktury 
technicznej i narzędzi niezbędnych do adaptacji.  

Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju, Miasto Stołeczne 
Warszawa, Unię Metropolii Polskich oraz Verband Region Stuttgart. Projekt  
ma na celu partycypacyjne przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu. 

4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania  

Zakres czasowy trwania programu: lipiec 2017 – 2020 r. 

Przesłanki oraz cele programu: 

• ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia energii oraz 
zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r., 

• kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 

• wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa), 

• zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku użyteczności publicznej, 
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• zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu. 

VI.  Działania związane z rewitalizacją miasta 

1. 20 grudnia 2018 r. podczas „IX Spotkania Wigilijnego na Śródce” Oddział Rewitalizacji 
Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w uznaniu zasług dla odnowy Śródki  
i społeczności Śródeckiej otrzymał statuetkę specjalnego Śródeckiego Anioła. Statuetka 
przyznawana jest corocznie przez Partnerstwo Lokalne Republika Śródecka. Ze względu  
na wagę partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji nagroda przyznana przez 
społeczność lokalną jest szczególnie cenna. 

2. Plaża Miejska na Wildzie 

• W sezonie 2018 została zorganizowana i zagospodarowana jedna plaża miejska 
znajdująca się na Wildzie w Poznaniu na wysokości Łazienek Rzecznych. W ramach  
tego działania została oddana do użytku m.in. plaża, boisko wielofunkcyjne, strefa 
grillowa. Dodatkowo przy plaży Wilda pojawiły się schody oraz tymczasowe 
oświetlenie znajdujące się na dolnej terasie które doświetliło odcinek miedzy plaża, 
a nowo postawionymi tymczasowymi schodami.  

• W ramach Plaży Miejskiej została przeprowadzona również Akcja Sprzątania Świata 
2018, w tym m.in. rzeki Warty. 

3. Akcja „Zielona Wst ążka dla Planety” – w ramach akcji zostały podświetlone na kolor 
zielony najważniejsze miejskie budynki, aby zwrócić uwagę mieszkańców na problem 
segregacji śmieci na świecie. W Poznaniu w roku 2018 został podświetlony Ratusz 
Poznański, Most Jordana oraz Plaża Miejska na Wildzie. 

4. Przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne zrealizowane w 2018 r. wynikaj ące z listy 
przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych Gminnego Programu Rewitalizacji  
dla Miasta Poznania. 

• Aktywizacja i integracja społeczna  
− Realizacja projektu REFILL - URBACT III polegającego na wdrażaniu i promocji 

tymczasowego zagospodarowania i  użytkowania pustych przestrzeni  
(m.in. przestrzenie pofabryczne, nieużytki, puste budynki o funkcjach 
użytkowych) w partnerstwie z belgijską Gandawą, holenderskim Amersfoort, 
niemiecką Bremą, Rygą i Atenami. 

− Realizacja corocznego projektu PRZYJAZNE PODWÓRKO – jednego z narzędzi 
rewitalizacyjnych śródmieścia poprzez renowację podwórek i jednocześnie 
pobudzanie wspólnot mieszkaniowych przy wsparciu finansowym Miasta Poznania 
(umieszczenie zieleni, ławek, placów zabaw, stojaków na rowery itp.). 

• Zachęty dla podmiotów kulturotwórczych  
− Konkurs Centrum Warte Poznania kierowany do podmiotów kulturotwóczych,  

a także do osób fizycznych i prawnych, w tym przedsiębiorców; celem konkursu  
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jest pozyskanie koncepcji, programów, projektów, kulturalnych, artystycznych, 
edukacyjnych, integrujących i aktywizujących społeczność miejską, 
wzbogacających życie w mieści i uatrakcyjniających centrum miasta  
oraz ich realizacja. 

− Otwarty Konkurs Ofert na działania kulturalne kierowany do podmiotów 
kulturotwórczych, którego celem jest pozyskanie koncepcji, programów, 
projektów, kulturalnych i artystycznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta  
oraz ich realizacja. 

− Śródmiejskie Inicjatywy Osiedlowe polegające m.in. na organizowaniu festynów 
rodzinnych, przeprowadzaniu konkursów piosenki szkolnej, cyklów warsztatów 
integracyjnych dla kobiet, letnich warsztatów integracyjnych dla dzieci  
i młodzieży, cyklów spacerów z przewodnikiem, zajęć dla seniorów, warsztatów 
rękodzielniczych i kostiumograficznych itp. 

− Konkursy grantowe dla animatorów i edukatorów realizowane przez Centrum 
Praktyk Edukacyjnych polegające na m.in. realizacji projektów animacyjnych, 
edukacyjnych, artystycznych, społecznych, prowadzeniu działań w lokalnych 
instytucjach i domach kultury, klubach, świetlicach, a także organizowaniu 
spotkań z lokalną społecznością, debat publicznych itp. 

− Małe granty udzielane w ramach Rocznego Programu Współpracy Miasta 
Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku 
publicznego i wolontariuszami w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych”. 

− Kulturalny Stary Rynek – polegający na organizowaniu cyklu imprez kulturalnych, 
muzycznych, spektakli plenerowych, wystaw, koncertów, warsztatów, spacerów  
z przewodnikiem na obszarze Starego Rynku. 

• Animacja i wsparcie działań promujących i aktywizujących życie  
społeczno-kulturalne oraz działalność gospodarczą pod hasłem „Przyjedź  
do Śródmieścia”  

− Wspieranie wydarzeń pielęgnujących pamięć historyczną przy tablicach i innych 
instalacjach upamiętniających ważne dla Miasta osoby i wydarzenia. 

− Organizacja tradycyjnych i innych stałych wydarzeń kulturalnych na terenie 
Śródmieścia, takich jak „Betlejem Poznańskie” czy „Festiwal Rzeźby Lodowej”, 
przechadzki „Kino, kawiarnia i spacer”, „#nawolnym”, wigilie itp. 

− Wspieranie debat publicznych i aktywności obywatelskiej w zakresie posiadanych 
kompetencji oraz możliwości organizacyjnych i finansowych (m.in. inicjatyw 
oddolnych, takich jak np. zagospodarowania ulicy Taczaka, debaty publiczne 
o mieście) itp. 
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• Program działań organizacyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza  

− Przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemów 
emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w warunkach tzw. „niskiej emisji”  
oraz możliwości jej zapobiegania. 

− Propagowanie ekologicznej jazdy, zmniejszającej zużycie paliwa i emisji CO2. 

• Przygotowanie studium wykonalności budowy nowych mostów (kładek) przez 
Wart ę oraz pomiędzy dzielnicami (kładka wzdłuż Mostu Chrobrego łączącą 
Chwaliszewo z Ostrowem Tumskim). 

• Przygotowanie założeń projektowych budowy nowych ciągów pieszo-rowerowych 
i dróg rowerowych (zwężenie dróg rowerowych po obu stronach ul. Dmowskiego  
od ul. Krauthofera do ul. Drużynowej i powiększenie chodnika dla pieszych z uwagi  
na natężenie ruchu pieszych w kierunku CH „Panorama”). 

• Przygotowanie założeń projektowych budowy parkingów Parkuj i Id ź (P&G)  
i realizacja pilotażowych obiektów (w tym parkingów kubaturowych) . 

• Przygotowanie założeń projektowych budowy parkingów „Parkuj i Jed ź” (P&R). 

• Przygotowanie założeń projektowych i realizacja pilotażowych obiektów  
w zakresie organizacji kubaturowych parkingów wielopoziomowych i zieleni  
w tzw. „Dzielnicy Sądowej” oraz rozszerzenia i wdrożenia kolejnych etapów 
„Strefy 30”.  

• Modernizacja infrastruktury o światowej (budynków i otoczenia). 

• Przygotowanie założeń projektowych dla remontów i modernizacji obiektów 
zdrowia i opieki społecznej (termomodernizacja Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego 
przy ul. Saperskiej 15). 

• Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. 

• Przygotowanie założeń projektowych dot. budowy przystani rzecznej przy moście 
Lecha oraz zagospodarowania terenów nadrzecznych na obszarze rewitalizacji 
Osiedla Główna. 

− Plaża miejska przy moście Lecha (strefa biwakowa). 

− Modernizacja ul. Smolnej i Urwistej. 

• Wieloletni program konserwacji zabytków stanowiących własność miasta 
Poznania. 

• Utworzenie Parku Kulturowego na Starym Mieście. 
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• Opracowania programowe i promocyjne w zakresie dziedzictwa kulturowego. 

• Adaptacja i modernizacja zabytkowej Kaponiery Kolejowej o walorach 
historycznych i przyrodniczych na cele turystyczno-kulturalne. 

5. Wydawane są zaświadczenia na temat położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji 
miasta Poznania i prawa pierwokupu. W 2018 roku wydano 1312 zaświadczeń.  

6. W celu realizacji zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji w roku 
2018, okresowo w styczniu oraz lipcu przeprowadzona została ocena poziomu wdrażania 
Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) w zakresie uzyskanych rezultatów  
oraz aktualności przyjętych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych.  

7. 21 grudnia 2018 r. Prezydent Miasta Poznania zarządzeniem nr 983/2018/P powołał 
Komitet Rewitalizacji Miasta Poznania, który liczy 26 członków i stanowi forum 
współpracy i dialogu interesariuszy z organami Miasta Poznania w sprawach dotyczących 
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-
doradczą Prezydenta Miasta Poznania.   

8. W czerwcu 2018 r. odbyły się warsztaty kolejnej, organizowanej co roku akcji „Odmień 
swoje podwórko”, która objęła przestrzenie publiczne zlokalizowane w Śródmieściu 
 przy ul. Mielżyńskiego 21 (teren Przedszkola nr 31), ul. Limanowskiego 23B (teren 
Przedszkola nr 39) oraz tereny związane z zabudową mieszkaniową przy ul. Jaworowej/ 
Racjonalizatorów, ul. św. Marcin 37 oraz ul. Klaudyny Potockiej.  

9. W 2018 roku zrealizowano kolejną, 11 edycję Przechadzek z cyklu „Kino, kawiarnia 
i spacer”, która odbyła się w sześciu lokalizacjach tj.: na Śródce, Placu Kolegiackim  
i Chwaliszewie, Wzgórzu Św. Wojciecha, Łazarzu oraz na Dębcu.  

10. BKPiRM wsparło realizację plenerowych spotkań wigilijnych dla lokalnych społeczności  
na Śródce, Chwaliszewie, ul. Gołębiej oraz ul. Św. Marcin w ramach cyklu wydarzeń  
pn. „Wigilijny Ła ńcuch Kolędowania śladem rewitalizacji”.  Organizatorami wydarzeń 
byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Śródki i Okolic Śródeja, Fundacja  
Artystyczno-Edukacyjna PUENTA, Partnerstwo Śródeckie, Fundacja Więcej Poznania  
oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Poznań i Koalicja Św. Marcin. 

11. W listopadzie 2018 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło  
się 2-dniowe seminarium z dyrektorami placówek oświatowych miasta Poznania  
pn. „Edukacja na rzecz przestrzeni publicznej”. Podczas pierwszego dnia seminarium 
poszukiwano odpowiedzi na pytanie „Jak tworzyć przyjazną człowiekowi i naturze 
przestrzeń w ogrodach przedszkolnych i szkolnych?”, natomiast drugi dzień  
pn. „O mieście w szkole” poświęcony był zagadnieniu „Jak uczyć szacunku do przestrzeni 
publicznej i troski o nią?” i stanowił kontynuację projektu edukacyjno-kulturalnego 
„Wspólna nie znaczy niczyja”. 
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12. W grudniu zorganizowano akcję choinkową z udziałem lokalnych liderów  
dla miejscowych przedsiębiorców. Akcją objęto ul. Św. Marcin, Gołębia, Szkolna, 
Wrocławska, Plac Kolegiacki, Pl. Wolności. Pl. Cyryla Ratajskiego, obszar Śródki 
i Chwaliszewa. W ramach akcji ok. 200 lokalnych przedsiębiorców z ww. obszarów 
otrzymało choinkę oraz lampki choinkowe.  

13. W ramach umowy zawartej z firmą ENEA Oświetlenie realizowane były iluminacje 
świąteczne na terenie miasta. Zakres obejmował następujące tereny: ul. Chwaliszewo,  
ul. Ostrówek, ul. Główna, most Jordana, Ostrów Tumski, ul. Posadzego, Most Chrobrego,  
ul. Wrocławska, ul. Szkolna, ul. Świętosławska, ul. Woźna, ul. Wielka, ul. Żydowska,  
ul. Dominikańska, ul. Wroniecka, Wzgórze Przemysła, ul. Ludgardy, ul. Szewska,  
ul. Zamkowa, Plac Kolegiacki, Stary Rynek, ul. Paderewskiego, Plac Wolności,  
ul. 27 Grudnia, Plac Gwarny, ul. Fredry, ul. Święty Marcin, Plac Adama Mickiewicza,  
ul. Św. Marcin, Rondo Kaponiera, Rynek Jeżycki, Rynek Wielkopolski, Rynek Wildecki, 
Rynek Łazarski, Rynek Bernardyński, pl. Cyryla Ratajskiego, Aleje Marcinkowskiego,  
ul. Kościuszki, ul. Wodna, ul. Solna, Most Teatralny, Aleje Niepodległości,  
ul. Dworcowa.   

14. Od roku 2013 BKPiRM prowadzi Punkt poradnictwa nt. form wsparcia remontów  
dla właścicieli poznańskich kamienic. Interesanci są na bieżąco informowani o formach 
wsparcia remontów kamienic dostępnych w ramach dotacji miejskich oraz zewnętrznych. 
Łącznie w 2018 r. udzielono ok. 50 porad (telefonicznie oraz podczas bezpośrednich 
wizyt interesantów). 

15. 14 grudnia 2018 r. na Placu Adama Mickiewicza zamontowano elementy małej 
architektury, które zabezpieczają tę przestrzeń publiczną i jej użytkowników  
przed ewentualnym zagrożeniem ataku terrorystycznego. Teren ten został wytypowany 
przez Policję jako jedno z miejsc na terenie miasta narażonych na tego typu 
niebezpieczeństwo.  

16. Ze względu na ekstremalne warunkami atmosferyczne panujące w sezonie letnim,  
na terenie skweru przy ul. Ostrówek 5 na Śródce, przeprowadzono wymianę roślinności 
oraz prace porządkowe i  pielęgnacyjne polegające m.in.: na odchwaszczeniu, 
uzupełnieniu ubytków oraz dosadzeniu nowych roślin 

VII.  Działania związane z transportem 

1. Poznański Rower Miejski w 2018 r. oferował 113 stacji do wypożyczeń rowerów  
i 1227 rowery, które znajdują się w dogodnych punktach na terenie całego miasta:  
na rondach, skrzyżowaniach, przy dworcu kolejowym Poznań Główny, na terenie kampusu 
uniwersyteckiego czy na ważniejszych ulicach. 

2. Car-sharing – w lipcu 2017 r. weszła w życie uchwała Rady Miasta wprowadzająca 
udogodnienia dla firm oferujących usługę współdzielenia pojazdów ekologicznych 
(elektrycznych lub hybrydowych). Wyznaczono dedykowane koperty oraz ustanowiono 
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preferencyjne ceny abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania dla tych pojazdów. 
Ponadto w świetle ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (Dz.U. 2018, poz. 317), pojazdy elektryczne mogą bezpłatnie pakować  
w Strefie Płatnego Pakowania i poruszać się po buspasach. 

3. Dwie firmy w Poznaniu oferują usługi współdzielenia skuterów elektrycznych. 

4. Pod koniec 2018 r. na terenie Poznania firma Lime wprowadziła ok. 200 szt. hulajnóg 
elektrycznych oferowanych do wypożyczenia na minuty za pomocą aplikacji.  

5. Program Rowerowy Miasta Poznania na lata 2017 – 2022 z perspektywą do roku 2025, 
przyjęty Uchwałą Nr XLVIII/843/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. 

• Program wskazuje zbiór inwestycji koniecznych do realizacji w celu uspójnienia sieci 
tras rowerowych. Ma na celu usystematyzowanie działań związanych z infrastrukturą 
rowerową, a także promocją ruchu rowerowego poprzez kampanie informacyjne, 
edukacyjne i promocyjne.  

• Uchwała stanowi podstawę dla prac w zakresie rozwoju ruchu rowerowego  
w tym powiązania ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+ w ramach Programu 
„Zielone, mobilne miasto”. 

6. Polityka Parkingowa, przyjęta Uchwałą Nr XXXVIII/409/V/2008 Rady Miasta Poznania  
z dnia 10 czerwca 2008 r. 

• Zapisy polityki parkingowej pozwalają ukierunkować działania w tym aspekcie, 
przyczyniające się do rozbudowy i rozwoju zrównoważonego systemu transportowego 
Miasta. Wskazany w dokumencie sposób kształtowania i organizowania miejsc 
postojowych ma służyć zmianie zachowań komunikacyjnych mieszkańców, 
zmierzających do przeciwdziałania zjawiskom i skutkom zatłoczenia 
motoryzacyjnego, co przekłada się na zwiększenie atrakcyjności użytkowej transportu 
publicznego. 

• Uchwała stanowi podstawę dla prac w zakresie rozwoju bazy parkingowej  
w tym powiązania ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+ w ramach Programu 
„Zielone, mobilne miasto”. 

7. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta 
Poznania na lata 2014-2025, przyjęty Uchwałą Nr LXIV/1010/VI/2014 Rady Miasta 
Poznania z dnia 18 marca 2014 r.  

• Dokument stanowi prawo lokalne i swoimi zapisami wyznacza kierunki rozwoju sieci 
transportu publicznego na terenie Miasta Poznania przy uwzględnieniu uwarunkowań 
występujących w aglomeracji poznańskiej. Wskazuje również potencjalne formy 
integracji systemów transportowych, organizacji rynku przewozów czy też standardy 
usług przewozowych.  
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• Uchwała stanowi podstawę dla prac w zakresie rozwoju transportu publicznego  
w tym powiązania ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+ w ramach Programu 
„Zielone, mobilne miasto”. 

8. P&R etap I – parking Park&Ride Szymanowskiego 

• Na parkingu wybudowano 130 miejsc postojowych, 6 miejsc dla osób 
niepełnosprawnych, 20 zadaszonych stanowisk do postojów rowerów oraz toaletę 
automatyczną. 

• Prace obejmowały także: przyłącza wodociągowe, kanalizację sanitarną, zasilanie  
i oświetlenie, kanalizację kablową, system oprogramowania parkingowego (kamery  
i PEKA) oraz zieleń i elementy małej architektury. 

9. Elektromobilność 

• W oparciu o kierunki zmian w motoryzacji wskazane w Ustawie z dnia 11 stycznia 
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, a także mając na względzie 
Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+, powołano zespół ds. rozwoju sieci 
punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania  
na terenie Miasta Poznania, w którego skład weszli przedstawiciele wielu wydziałów 
Urzędu. 

• Zespół zajmował się wypracowaniem najbardziej korzystnej opcji wyboru 
inwestorów/operatorów dla poszczególnych punktów ładowania zainstalowanych  
w ogólnodostępnych stacjach ładowania oraz wypracowaniem podziału Miasta 
Poznania na obszary z lokalizacjami przeznaczonymi pod instalację i obsługę stacji  
do ładowania pojazdów elektrycznych. 

• Ponadto istotnym zadaniem zespołu była koordynacja działań miejskich jednostek 
organizacyjnych w niniejszym zakresie.  

10. Projekt „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu 
przejazdu przez linię kolejową E 20” - Miasto Poznań podpisało:  

• z Powiatem Poznańskim porozumienie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powierzenia 
Miastu Poznań prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi nr 2387P i 2507P – ul. Grunwaldzka i Wołczyńska  
w m. Plewiska, gm. Komorniki. W dniu 29 października 2018 r. podpisany został 
Aneks do Porozumienia, wydłużający czas realizacji dokumentów 
przedinwestycyjnych do 31 grudnia 2019 r. oraz korygujący podział środków  
jakie przekaże Miastu Powiat w poszczególnych latach; 

• z Gminą Komorniki umowę dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zobowiązania  
o udzieleniu pomocy finansowej dla Miasta Poznania dla zadania pn.: „ Budowa 
zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię 
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kolejową E 20”. W dniach 29 października 2018 r. oraz 14 grudnia 2018 r. podpisane 
został Aneksy do niniejszej umowy, wydłużające czas realizacji dokumentów 
przedinwestycyjnych do 31 grudnia 2019 r. oraz korygujące podział środków  
jakie przekaże Miastu Gmina w poszczególnych latach. 

• Dokumenty przedinwestycyjne realizowane są przez Poznańskie Inwestycje Miejskie  
Sp. z o.o. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu 
funkcjonował w Wydziale Transportu i Zieleni. Z dniem 1 stycznia 2019 r. został 
przeniesiony do struktur Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. 

W powyższym okresie Oddział MIR: 

• zatwierdził 463 nowe stałe organizacje ruchu, poprawiające bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, dostosowujące infrastrukturę drogową do obowiązujących przepisów, 
usprawniające funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, pojazdów indywidualnych, 
rowerzystów i pieszych oraz porządkujące zasady parkowania (w 2017 r.  
– 524 zatwierdzenia); 

• zatwierdził 1303 czasowe organizacje ruchu związane z mającymi poprawić jakość 
życia i podróżowania inwestycjami, przebudowami i remontami, realizowanymi  
w pasie drogowym ulic na terenie miasta (w 2017 r. – 1187 zatwierdzeń); 

• wydał 40 decyzji administracyjnych o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny  
(w tym jedną odmowną – na Bieg Powstania Wlkp. z uwagi na niedopełnienie 
obowiązków wnioskodawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestników 
imprezy), związanych z odbywającymi się w przestrzeni publicznej miasta ważnymi 
wydarzeniami rocznicowymi oraz imprezami sportowymi, kulturalnymi i religijnymi  
(w tym: obchody rocznic Poznańskiego Czerwca, Zbrodni Katyńskiej,  
Konstytucji 3. Maja, Powstania Węgierskiego, 100. Rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego, uroczystości Bożego Ciała, Misterium Męki Pańskiej, Wszystkich 
Świętych, Imieniny Ulicy Święty Marcin, Dożynki Miejskie, Finał WOŚP, Sylwester 
Miejski, Bike Challenge, poznański maraton, półmaraton i triathlon, Bieg 
Niepodległości – największy bieg uliczny na 10 km w Polsce, Business Run, bieg 
Wings For Life, Dni Ułana; w 2017 r. wydano 42 decyzje); 

• przeprowadził kontrole ulic, oznakowania, sygnalizacji świetlnych i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, sporządzając 101 protokołów kontroli okresowych 
oraz 60 protokołów po wprowadzeniu stałych zmian organizacji ruchu; 

• przekazał do publikacji (za pośrednictwem strony internetowej i Facebooka ZDM, 
portalu miejskiego www.poznan.pl, systemu „Ostrzegator” oraz powiadomień SMS)  
202 komunikaty o zmianach w organizacji ruchu oraz udzielał wywiadów, wyjaśnień  
i odpowiedzi na pytania mediów (za pośrednictwem Biura Prasowego); 

• zorganizował 23 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu, podczas których 
rozpatrywano z udziałem Policji, Straży Miejskiej, jednostek miejskich  
i zaproszonych gości kwestie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu na terenie 
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miasta oraz współpracował na bieżąco w sprawach z zakresu organizacji ruchu  
i jego bezpieczeństwa; 

• kontynuował prace nad wdrożeniem i optymalizacją narzędzia informatycznego – 
System Wspierający Zarządzanie Ruchem. Docelowo SWZR pozwoli na stworzenie 
bazy danych organizacji ruchu, optymalizację procesu zatwierdzania projektów 
organizacji ruchu, ewidencję oznakowania i sygnalizacji świetlnych oraz zwiększenie 
możliwości analizowania i ograniczania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Do końca 2018 r. wykonano inwentaryzację infrastruktury na ok. 2/3 powierzchni 
miasta, a dane wgrano do bazy SWZR. 

 

3. W zakresie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków: 

Najważniejsze przedsięwzięcia/projekty zrealizowane w 2018 przez Biuro Miejskiego 
Konserwatora Zabytków: 

1. Park Kulturowy Stare Miasto 
• 27 lutego 2018 - przyjęcie przez Radę Miasta Poznania uchwały w sprawie 

utworzenia "Parku Kulturowego Stare Miasto" w Poznaniu, 
• 8 marca 2018 - publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego, 
• Lipiec-listopad 2018 roku - kampania informacyjno-edukacyjna  

(we współpracy z firmą zewnętrzną studio YOS), 
• 24 sierpnia 2018 - założenie profilu Park Kulturowy w mediach 

społecznościowych facebook.com/parkkulturowypoznan, 
• wrzesień-listopad 2019 - indywidualne spotkania z właścicielami i najemcami 

lokali na terenie Parku Kulturowego, 
• listopad 2018 - konkurs dla studentów Uniwersytetu Artystycznego  

w Poznaniu na projekt identyfikacji wizualnej wzorcowego lokalu na terenie 
Parku Kulturowego, 

• utworzenie bazy danych lokali na obszarze Parku Kulturowego, która obejmuje 
lokalizację lokalu, inwentaryzację zdjęciową oraz zestawienie wydanych 
pozwoleń wraz z analizą zgodności funkcjonujących szyldów z zasadami PK .  

 
2. Wieloletni program inwestycyjny – Konserwacja zabytków stanowiących 

własność miasta Poznania 
• Kamienica św. Marcin 30 - konserwacja elewacji, remont dachu i sieni 

przejazdowej 
• Kamienica przy ul. Ratajczaka 45 - prace konserwatorsko-remontowe  

w sieni przejazdowej 
 

3. Prace konserwatorskie z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków – zabytki 
ruchome : 

• Ul. Mottego  - remont latarni-hydrantu 
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• Al. Marcinkowskiego - remont zabytkowej Czerwonej Wagi Osobowej 
• Pl. Kolegiacki 17 - Sala Sesyjna UMP - odsłonięcie i konserwacja fragmentu 

barokowego malowidła ściennego w południowej partii plafonu  
 

4. Dotacje konserwatorskie z budżetu Miasta Poznania – dofinansowano  
29 obiektów zabytkowych na łączną kwotę  2.450.000 zł : 

• ul. Limanowskiego 13 - Kościół pw. św. Anny - dofinansowanie prac 
konserwatorsko-restauratorskich przy polichromiach W. Taranczewskiego 

• ul. Roosevelta 5 i Zacisze 2 - dofinansowanie prac konserwatorsko-
restauratorskich witraży w oknach klatek schodowych w zabytkowych 
kamienicach 

• ul. Wykopy 11 - dofinansowanie prac remontowych tarasu nad werandą 
zabytkowego dworu 

• ul. Roosevelta 5/Krasińskiego 1 - dofinansowanie prac remontowych dachu  
w kamienicy secesyjnej 

• ul. Jackowskiego 25 - dofinansowanie renowacji elewacji budynku z wymianą 
opierzeń blacharskich oraz konserwacją sztukaterii 

• ul. Mielżyńskiego 18 - dofinansowanie remontu dachu kamienicy secesyjnej 
• ul. Łopianowa 24 - dofinansowanie renowacji elewacji i stolarki okiennej  

oraz izolacji ścian fundamentowych zabytkowego dworu 
• ul. św. Rocha 10 – Kościół pw. Św. Rocha - dofinansowanie renowacji witraża  

z fasady kościoła 
• ul. Garbary 22- Kościół pw. św. Franciszka Serafickiego – dofinansowanie 

prac konserwatorskich elewacji – elewacja wieży północnej  
• ul. Bukowska 241 -  dofinansowanie konserwacji i renowacji elewacji domu 

mieszkalnego – secesyjnej wilii 
• al. Marcinkowskiego 2 -  dofinansowanie remontu elewacji podwórzowej 

kamienicy 
• ul. Stawna 10/Szewska 10 - dofinansowanie konserwacji i renowacji drzwi 

wejściowych do zabytkowej kamienicy 
• Stary Rynek 91 – Pałac Mielżyńskich - dofinansowanie renowacji elewacji 

frontowej budynku 
• ul. Działyńskich 2 -  dofinansowanie renowacji sieni wejściowej kamienicy 
• ul. Fredry 11b – Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela - dofinansowanie prac 

remontowo-konserwatorskich wieży kościoła 
• ul. Świętojańska 1 - Kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego - dofinansowanie 

konserwacji tynków i polichromii ścian prezbiterium 
• ul. Szewska 18- Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej 

Pocieszenia - dofinansowanie I etapu konserwacji elewacji wschodniej 
zachodniego skrzydła krużganków klasztoru podominikańskiego przy kościele  

• ul. Wielka 21 - dofinansowanie renowacji części stolarki okiennej w kamienicy 
• ul. Długa 1 – Kościół Przemienienia Pańskiego - dofinansowanie prac 

konserwatorskich 2 rzeźb 
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• ul. Fredry 6/Kościuszki 86 - dofinansowanie prac renowacyjnych elewacji 
zabytkowej kamienicy 

• ul. Bydgoska 4B/2 – Kościół pw. św. Kazimierza – dofinansowanie prac 
konserwatorskich antepedium ołtarza głównego 

• ul. Gołębia 1 – Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, św. Marii 
Magdaleny -  dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich krypty nr 4  

• ul. Św. Marcin 69 - dofinansowanie remontu części dachu budynku 

• Stary Rynek 55 - dofinansowanie renowacji elewacji kamienicy 
• ul. Grunwaldzka 17 - dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich 

elewacji tylnej 
• ul. Głuszyna 150A - Kościół pw. św. Jakuba Większego Apostoła – 

dofinansowanie prac konserwatorskich ołtarza św. Anny  
• ul. Garbary 65- dofinansowanie remontu części dachu budynku 
• ul. Matejki 56 -  dofinansowanie renowacji elewacji frontowej secesyjnej 

• ul. Św. Marcin 13- Kościół pw. św. Marcina - dofinansowanie remontu 
systemu odwodnienia dachu  

 
5. Udział w projektach miejskich 

• Zespół ds. wdrożenia zasad Parku Kulturowego „Stare Miasto w Poznaniu”, 
Zespół Plac Kolegiacki, Zespół ds. Rewitalizacji Rynku Łazarskiego, Zespół  
ds. Rewaloryzacji Starego Rynku, Zespół ds. Wolnych Torów, Zespół Projekt 
Centrum, Zespół rewitalizacji ulicy Garbary, Zespół ds. Osady św. Gotarda; 
Zespół ds. "Tu się wszystko zaczęło" ekspozycja świadectw początków 
państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu; Zespół  
ds. wznoszenia pomników na terenie m. Poznania; Zespół ds. Fortyfikacji; 
Zespół ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019, Zespół ds. lokalizacji 
Poznańskiego Roweru Miejskiego, Zespół ds. przygotowania Uchwały 
Krajobrazowej, Zespół ds.  ładu przestrzennego i estetyki 
 

6. Udział Miejskiego Konserwatora Zabytków w pracach jury: 
• konkurs - Muzeum Niepodległości na terenie lodowiska Bogdanka 
• konkurs na siedzibę Teatru Muzycznego – ul. Skośna  

• konkurs na pomnik Wypędzonych Wielkopolan 
 

7. Konsultacje konserwatorskie i oględziny obiektów zabytkowych 
• Zespół budynków poszpitalnych ul. Szkolna – przebudowa i adaptacja  

do nowych funkcji 
• Budynek AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 – konsultacje w zakresie 

renowacji elewacji  
• Zespół „Dziecińca pod Słońcem” przy ul. Droga Dębińska 21 – konsultacje  

w zakresie renowacji budynków i ich wnętrz, konserwacji rzeźb i fontanny, 
rewaloryzacji zieleni i zagospodarowania terenu 
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• Zespół Miejskich Łazienek Rzecznych przy ul. Piastowskiej 71 – konsultacje  
w zakresie renowacji elewacji i wnętrza oraz zagospodarowania terenu 

• kościół pw. Bożego Ciała – konsultacje dot. remontu dachu i konserwacji 
więźby dachowej 

 
8. Prace remontowo – konserwatorskie - nadzór 

• Komenda Policji Poznań Stare Miasto przy Al. Marcinkowskiego 31-
renowacja i modernizacja budynku  

• Budynek Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu - prace 
konserwatorskie i roboty budowlane związane z nową funkcją oraz poprawą 
warunków termicznych 

• Wolnostojąca wieża kościelna w zespole oo. Zmartwychwstańców  
przy ul. Dąbrówki 4 – naprawa i wzmocnienie górnej kondygnacji wieży 

• Budynek szkolny w zespole Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami 
Integracyjnymi i Specjalnymi – renowacja fasady wraz z konserwacją 
dekoracji mozaikowej i wymianą drzwi wejściowych oraz renowacja korytarza 
na parterze 

• Kamienice przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 129 i 129a – renowacja elewacji 

• Kamienica przy ul. Sikorskiego 8 – renowacja fasady 
• Kamienica przy ul. Żupańskiego 16 – renowacja elewacji wraz z wymianą 

drzwi wejściowych 
• Kamienica przy ul. Krzyżowej 7 – renowacja fasady z konserwacją ogrodzenia 

przed ogródkiem frontowym 
• Kamienica przy ul. Wierzbięcice 30 – renowacja fasady, sieni i klatki 

schodowej 
• Kamienica przy ul. Wierzbięcice 39 – renowacja elewacji 

• Kościół św. Jana Jerozolimskiego kompleksowe prace konserwatorskie  
oraz roboty budowlane we wnętrzu kościoła jak i przy elewacjach, w trakcie 
których odsłonięto min. relikty XVII w. malarstwa ściennego, fragment 
pierwotnego wejścia do kościoła w ścianie północnej czy gotyckie okno  
w elewacji zachodniej, zagospodarowanie terenu wokół kościoła 

• Kościół Najśw. Marii Panny na Ostrowie Tumskim prace konserwatorskie  
we wnętrzu m.in. przy malowidłach ściennych, witrażach (także montaż 
dodatkowego szklenia), wymianie posadzki i nowej aranżacji wnętrza 

• Budynek administracyjny Gazowni - renowacja elewacji i wymiana okien PCV  
na drewniane, odtwarzające historyczny podział i kształt (ostatni etap) 

• Budowa nowych schodów z pochylnią między Starym Korytem Warty a Wartą  
(na wale przeciwpowodziowym) 

• Kamienica przy ul. Jackowskiego 33 – renowacja elewacji 
• Kamienica przy ul. Jackowskiego 36 – renowacja elewacji 

• Kamienica przy ul. Mickiewicza 3 – renowacja elewacji 
• Kamienica przy ul. Słowackiego 48 – renowacja elewacji 

• Kamienica przy ul. Poznańskiej 50 – prace kompleksowe 
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• Małpiarnia w Starym ZOO przy ul. Zwierzynieckiej 19 – prace 
konserwatorskie  

• ul. Marcelińska – Rokietnicka – budowa Wydziału Farmaceutycznego 
Uniwersytetu Medycznego 

• ul. Grunwaldzka – budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
• ul. Ceglana – budowa os. Ceglana 
• ul. Bukowska 34, budynek wojskowy nr 28 – kompleksowy remont budynku 

• ul. Przybyszewskiego 41 – remont elewacji frontowej 
• ul. Marcelińska 36 abc- remont elewacji, balkonów 
• Bukowska 16, I Liceum Ogólnokształcące – remont sal dydaktycznych  

i pokoju nauczycielskiego 
• ul. Rokietnicka – remont elewacji Domów Studenckich Medyk i Aspirynka 
• ul. Szylinga 2 – budowa policyjnej izby dziecka 

• kamienica przy ul. Strzeleckiej 25 – konserwacja klatki schodowej 
• kamienica przy ul. Chwaliszewo 70 –remont elewacji frontowych 
• Muzeum Etnograficzne przy ul. Grobla 25 – remont parteru 

• ul. Czartoria 5 – rozbudowa budynku mieszkalnego 
• ul. Strzelecka 27 – remont elewacji frontowej 
• zespół Rzeźni Miejskiej – etap prac koncepcyjnych 

• PDT „Okrąglak” przy ul. Mielżyńskiego 14 – remont elewacji 
• Hipodrom Poznań Wola – zagospodarowanie terenu 
• ul. Śniadeckich 54/58  Zespół Szkół Handlowych – remont elewacji  

• ul. Grottgera 15 – kompleksowy remont kamienicy  
• ul. Niegolewskich 14 – uzgodnienie projektu i rozpoczęcie prac  
• ul. Libelta 27 -  przebudowa wnętrz  

 
9. Kontrole budynków zabytkowych, dotyczące stanu zachowania i użytkowania 

• Stary Rynek 42/43 – kamienice MNP 
•  Zespół młyna „Hermanka” przy ul. Fabrycznej 22/23 

• Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny przy ul. 28 Czerwca 1956r.  
nr 135/147 

• Cmentarz przy drodze do Piotrowa w Głuszynie 
• Budynek Dwugazu na terenie Gazowni 

• Kamienica przy ul. Dąbrowskiego 88  
• Budynek gospodarczy z gołębnikiem w zespole dawnego folwarku Morasko 
• Kamienica ul. Grunwaldzka 15 

• Zespół szkolno – przedszkolny nr 4 przy ul. Garbary 82 
• kamienica przy ul. Działyńskich 3 
• kamienica przy ul. Działyńskich 8 

• Cmentarz parafialny przy ul. Nowina 
• Fortyfikacji: Fort II, Fort IIa, Fort III, Fort IIIa, Fort VIII, Fort IXa 
• Willa przy ul. Głogowskiej 37, tzw. Sołtysówka 
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10. Uzgodnienia Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

• „W rejonie Parku Jana Pawła II” (w trakcie uzgadniania) 
• „Jeżyce – Północ część E” (opiniowanie projektu) 

• „Jeżyce-Północ część F”  (opiniowanie projektu) 
• „Świerczewo cz. D” (opiniowanie projektu) 
• „w rejonie ul. Kolorowej” (opiniowanie projektu) 

• „Rejon ul. Hetmańskiej i Góreckiej (opiniowanie projektu) 
• „Rejon ul. Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej” (opiniowanie 

projektu) 

• „Rejon ul. Mieleszyńskiej” (opiniowanie projektu) 
• „W rejonie ulic Solna – Działowa” (uzgodnienie projektu planu) 
• W rejonie ulic Matejki – Ułańska – opiniowanie projektu 

• „Osiedle Polan” (wskazania do planu) 
• „Rejon ulicy T. Mateckiego – część A” (wskazania do planu) 
• „tereny miedzy Starołęcka a rzeką Wartą” (wskazania do planu) 

• „W rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej” (wskazania do planu) 
• „W rejonie ulicy Przygranicznej” (wskazania do planu) 
•  „W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka” (wskazania do planu) 

• „W rejonie ul. Mateckiego” (etap opiniowania wewnętrznego) 
• „W rejonie ul. Berdychowo” (etap opiniowania wewnętrznego) 
• „W rejonie ul.  Szelągowska  - Wilczak” (etap opiniowania wewnętrznego) 

• „Radojewo zachód” (etap opiniowania wewnętrznego) 
• „W rejonie ul.  ulicy Gościnnej” (uzgodnienie mpzp) 
• W rejonie ul.  ulicy Lewandowskiego” (uzgodnienie mpzp) 

• „W rejonie ul.  ulicy Unii Lubelskiej” (uzgodnienie mpzp) 
• „Osiedle Powstań Narodowych” (uzgodnienie mpzp) 
• „Dolina Krzyżanki pomiędzy Słupska i Sianowską” (uzgodnienie mpzp) 

• „W rejonie ul.  ulicy Huby Moraskie” (uzgodnienie mpzp) 
• „W rejonie ul. Umultowskiej” (uzgodnienie mpzp) 
• „W rejonie ul.  ulicy Wirskiej” (uzgodnienie mpzp) 

• „Osiedle B. Chrobrego część A” (uzgodnienie mpzp) 
• „Folwark Głuszyna” (uzgodnienie mpzp) 

 
11. Nadzór nad badaniami archeologicznymi : 

• Plac Kolegiacki - badania archeologiczne wyprzedzające inwestycję – 
przebudowa placu - szerokopłaszczyznowe badania wykopaliskowe 
prowadzone przez UAM 

• ul. Szkolna – dawny Szpital Miejski - badania archeologiczne wyprzedzające 
inwestycję – budowę Centrum Opieki Senioralnej 

• ul. Chwaliszewo – nowa inwestycja 
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12. Uzgadnianie projektów parków i skwerów 
• Plac Nowakowskiego przy ul. Białej i Niecałej – kompleksowa rewaloryzacja 

zieleńca z utworzeniem placu zabaw i siłownią oraz ustawieniem rzeźby 
Rodzińskiej 

• Park Radojewo – konsultacje w ramach uporządkowania terenu parku  
oraz gospodarki drzewostanem 

• Cytadela - Ogród miododajny w amfiteatrze, konsultacje na etapie 
projektowym 

• Park przy dawnym Dworku Edwardowo – konsultacje w ramach nowego 
zagospodarowania terenu 

• Skwer Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata przy ul. Królowej Jadwigi  
– rewaloryzacja zieleni z odtworzeniem rzeźby, montażem ławek, nowymi 
nasadzeniami i remontem nawierzchni  

• Park Drwęskich - uzgodnienie dotyczące  zagospodarowania terenu 
• Skwer przed Parkiem Wilsona (od strony ul. Głogowskiej) - nowe 

zagospodarowanie oraz konserwacja murku 
• Nowe zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Górna Wilda oraz Dolna Wilda  

- konsultacje i pozwolenie na zagospodarowanie 
 

13. Gminna ewidencja zabytków 
• opracowano wstępną wersję gminnej ewidencji zabytków 

 
14. Udział w postępowaniach dotyczących wpisu do rejestru zabytków : 

• ul. Robocza 4 – tereny ZNTK 
• ul. Wojska Polskiego 69-71 - Dwór Schwarzkopffa i teren ogrodu 

dendrologicznego – postępowanie w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego 
ochrony konserwatorskiej 
 

15. Dokumentacja ewidencyjna zabytków – z budżetu MKZ 
• wykonano m.in. 26 kart zabytków nieruchomych, 17 istniejących  

kart uzupełniono, karty gminnej ewidencji zabytków fortów zewnętrznych  
XIX-wiecznej twierdzy pruskiej, 211 kart zabytków ruchomych i techniki, 
badania architektoniczne wraz z inwentaryzacją więźby dachowej kościoła  
p.w. Bożego Ciała przy ul. Strzeleckiej 40/ Łąkowej 3, inwentaryzację domów 
wałmistrzów przy ul. Rumuńskiej (Fort VIII), ul. Głównej 74 i ul. Zagórze 14, 
typologię obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy Poznań (schrony)  
oraz 600 fotografii 

• zlecono wykonanie studium historyczno-architektonicznego Szpitala 
Ortopedyczno-rehabilitacyjnego im. W. Degi przy ul. 28 Czerwca 1956r.  
nr 135/147 
 

16. Popularyzacja i promocja dziedzictwa kulturowego 
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• przygotowanie publikacji: Pomnik historii – historia w pomniku”, z okazji  
10-lecia uzyskania przez Poznań miana Pomnika Historii, we współpracy  
z CTK Trakt 

• przygotowanie artykułu w Kronice Miasta Poznania nr 2/2018 w spr. Placu 
Wiosny Ludów 

• Nagroda im. Hanny Pieńkowskiej i Jerzego Łomnickiego za książkę „Stare 
Miasto w Poznaniu. Zniszczenia-Odbudowa-Konserwacja 1945-2016”. 
Nagroda przyznana za wzorowe opracowanie przedstawiające procesy 
odbudowy zespołu staromiejskiego, wysoki poziom merytoryczny tekstów, 
doskonały materiał ikonograficzny, pełen katalog obiektów oraz obszerną 
bibliografię. W gronie nagrodzonych autorów sześć osób to pracownicy Biura 
MKZ.  

 

4. W zakresie Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów: 

Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania z zakresu ochrony konsumentów               
na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331) oraz innych przepisów szczególnych. 

Do zadań Rzecznika należy w szczególności: 

- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnych  
w zakresie ochrony interesów konsumentów, 

- występowanie do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów, 

- występowanie z powództwami do sądu powszechnego na rzecz indywidualnych 
konsumentów oraz wstępowanie za zgodą konsumenta do toczącego się postępowania, 

- prowadzenie edukacji konsumenckiej, 

- udzielanie konsumentom pomocy w innej formie, 

- współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkim 
Inspektoratem Inspekcji Handlowej, organizacjami konsumenckimi i innymi 
instytucjami, 

- wykonywanie innych zadań określonych w przepisach.  

Podstawowym zadaniem Miejskiego Rzecznika Konsumentów jest zapewnienie bezpłatnego 
poradnictwa konsumenckiego. Działanie to nastawione jest na profilaktyczne informowanie 
konsumentów o zagrożeniach występujących na rynku oraz udzielanie porad prawnych                  
w przypadkach naruszeń praw konsumentów. Porady udzielane są przez Rzecznika  
oraz pracowników w siedzibie biura, telefonicznie, a także pocztą elektroniczną. 

Jako najważniejsze osiągnięcia Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2018 roku 
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można wskazać: 

- udzielenie pomocy prawnej 18 988 konsumentów, 

- organizacja Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, 

- wybór MRzK jako reprezentanta Rzeczników Konsumentów z terenu województwa 
wielkopolskiego do Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów działającej przy Prezesie 
UOKiK. 

W 2018 roku zostało udzielonych 18 988  porad, informacji i wyjaśnień  
w indywidualnych sprawach konsumentów (z czego 3 507 porad w formie elektronicznej). 
Porady prawne dotyczyły przede wszystkim uprawnień konsumenta  
oraz zasad postępowania w przypadkach: 

- odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, 

- nienależycie wykonywanych usług,  

- zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość, 

- umów zawieranych pod wpływem błędu lub podstępu ze strony przedsiębiorcy, 

- nienależycie wykonywanych usług turystycznych oraz przewozu, 

- bezpodstawnej odmowy sprzedawcy lub wykonawcy usługi spełnienia roszczeń 
konsumenta. 

Udzielenie zrozumiałej i wyczerpującej porady prawnej ma na celu umożliwienie 
konsumentowi samodzielne dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy. W wielu przypadkach 
interwencja konsumenta, zgodnie z zaleceniami Rzecznika, nie przynosiła pożądanych 
efektów. Przedsiębiorcy ignorowali interwencje konsumentów bądź odmawiali spełnienia 
uzasadnionych roszczeń konsumenta. W tych przypadkach Miejski Rzecznik Konsumentów 
występował do przedsiębiorcy, wyjaśniając podstawy prawne żądań konsumenta  
oraz wzywając do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu. W 2018 roku Rzecznik 
występował do przedsiębiorców w 1 251 sprawach. Wytoczenie powództwa przed sądem 
powszechnym jest najsilniejszym uprawnieniem Rzecznika. Decyzję o wytoczeniu 
powództwa Rzecznik podejmuje w przypadku niepowodzenia postępowania, mającego  
na celu skłonienie przedsiębiorcy do dobrowolnego spełnienia świadczenia. Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, Miejski Rzecznik Konsumentów wytacza powództwo  
we własnym imieniu, ale ze skutkami prawnymi dla konsumenta. Oznacza to, iż stroną 
postępowania sądowego jest Miejski Rzecznik Konsumentów i na nim spoczywa całkowita 
odpowiedzialność za prowadzenie sprawy, włącznie z pokryciem kosztów zastępstwa 
procesowego w przypadku przegranej. W każdym przypadku wytoczenie powództwa  
jest poprzedzone wezwaniem przedsiębiorcy do dobrowolnego spełnienia roszczeń  
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oraz wnikliwą analizą sytuacji prawnej konsumentów. W 2018 roku Miejski Rzecznik 
Konsumentów wytoczył 9 powództw przed sądem powszechnym. Udzielanie porad 
prawnych i informacji, występowanie do przedsiębiorców, wytaczanie powództw na rzecz 
indywidualnych konsumentów jest podstawowym zadaniem Rzecznika. Dla zapewnienia 
skutecznej ochrony naruszonych interesów konsumentów, Rzecznik udziela pomocy 
konsumentom również w innych formach.  Są to zróżnicowane działania prowadzone  
dla ochrony interesów indywidualnych i zbiorowych konsumentów. Należy do nich zaliczyć: 

- przygotowywanie pozwów i innych pism procesowych w postępowaniach sądowych 
prowadzonych bezpośrednio przez konsumentów. We wszystkich takich przypadkach 
Miejski Rzecznik Konsumentów przeprowadza szczegółową analizę sytuacji prawnej 
konsumenta, bada zebrany materiał dowodowy i wyjaśnia konsumentowi zasadność 
zgłaszanych roszczeń oraz wartość zebranego materiału dowodowego. Zabieg  
taki ma na celu uchronienie konsumenta przed wytoczeniem bezzasadnego 
powództwa  albo nienależycie udowodnionego, co narażałoby konsumenta na koszty 
postępowania. W 2018 roku przygotowano 42 pozwy wraz z pismami procesowymi, 

- przygotowywanie dla konsumentów wniosków egzekucyjnych w sprawach,  
w których postępowanie sądowe zostało zakończone prawomocnym wyrokiem,                   
a przedsiębiorca odmawiał konsumentowi wypłaty należnego świadczenia,           

- składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa na szkodę konsumenta, 

- składanie wniosków do Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania kontrolnego                                     
u przedsiębiorcy, który postępując niezgodnie z obowiązującymi przepisami, narusza 
uzasadniony interes konsumenta. 

Prowadzenie działalności informacyjnej, a zwłaszcza edukacyjnej, jest obecnie ustawowym 
obowiązkiem Rzecznika. Biorąc pod uwagę niską świadomość prawną polskich 
konsumentów, brak prawidłowych nawyków rynkowych, niedostrzeganie zagrożeń płynących 
z rynku, edukacja konsumentów jest, w opinii Rzecznika, jednym z najważniejszych zadań. 
Działania edukacyjne prowadzone przez Rzecznika kierowane są do wszystkich  
grup konsumentów (mieszkańców Poznania). W tym zakresie Rzecznik: 

- 15 marca 2018 roku z okazji Światowego Dnia Konsumenta przeprowadził Olimpiadę 
Wiedzy Konsumenckiej; w powiatowym konkursie wzięło udział 40 uczestników  
z 15 poznańskich szkół ponadgimnazjalnych, 

- rozpowszechniał materiały edukacyjne przygotowane na zlecenie Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, 

- za pośrednictwem mediów informował konsumentów o przysługujących  
im prawach, wskazywał zagrożenia występujące na rynku, przedstawiał  
nowe regulacje prawne, 
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- brał udział w spotkaniach z mieszkańcami Poznania, podczas których przekazywał 
informacje z zakresu prawa konsumenckiego, mające na celu zwiększenie  
ich świadomości prawnej, 

- prowadził na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Poznania stronę internetową 
www.poznan.pl/konsument, gdzie zamieścił ważne i przydatne informacje  
dla konsumentów.  

Obok podstawowych obowiązków, Rzecznik realizował również inne zadania, określone  
w obowiązujących przepisach.  Należy do nich zaliczyć: 

- bieżące analizowanie przepisów prawa miejscowego, 

- współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innymi 
rzecznikami konsumentów. Współpraca ta miała na celu wymianę informacji  
o nieuczciwych praktykach rynkowych, zasadach postępowania w indywidualnych 
sprawach konsumenckich, a także stosowania jednolitych zasad interpretacji 
niejasnych przepisów.  

 

5. W zakresie Biura Nadzoru Właścicielskiego: 

I.  INFORMACJA O DOKONANYCH PODWY ŻSZENIACH KAPITAŁU 
ZAKŁADOWEGO SPÓŁEK Z UDZIAŁEM MIASTA POZNANIA: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. 
W dniu 27.09.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 26/2018  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki 
został podwyższony z kwoty 377.651.500 zł do kwoty 399.651.500 zł,  
poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 22.000.000 zł. 

Wkład pieniężny został Spółce przekazany w celu zapewnienia środków finansowych  
na wymianę taboru autobusowego. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  
w dniu 26.11.2018 r. 

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 
W dniu 15.12.2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 92/2017  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki 
został podwyższony z kwoty 96.158.500 zł do kwoty 98.048.500 zł,  
poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 1.890.000 zł. 

Wkład niepieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na dofinansowanie 
realizowanej przez Spółkę inwestycji w rejonie ulic: Koszalińska/Literacka/Żołnierzy 
Wyklętych oraz na finansowanie istniejącego już zasobu mieszkaniowego Spółki,  



33 
 

co umożliwi Miastu Poznań wskazanie najemców mieszkań czynszowych 
stanowiących własność Spółki. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  
w dniu 09.05.2018 r. 

W dniu 07.03.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 7/2018  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki 
został podwyższony z kwoty 98.048.500 zł do kwoty 98.348.500 zł,  
poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 300.000 zł. 

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na finansowanie 
istniejącego już zasobu mieszkaniowego Spółki, co umożliwi Miastu Poznań 
wskazanie najemców mieszkań czynszowych stanowiących własność Spółki. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  
w dniu 21.06.2018 r.  

W dniu 07.09.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 57/2018  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki 
został podwyższony z kwoty 98.348.500 zł do kwoty 107.228.500 zł,  
poprzez wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności 
nieruchomości w rejonie ul. Żołnierzy Wyklętych o wartości 8.880.350 zł (pozostała 
część wkładu niepieniężnego o wartości 350 zł przekazana została na kapitał 
zapasowy Spółki). 

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację inwestycji 
budownictwa mieszkaniowego – na nieruchomości planowane jest wybudowanie 
180 lokali mieszkalnych w ramach programu „Mieszkanie na wynajem z dojściem  
do własności”. 

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. trwała procedura rejestracji podwyższenia kapitału  
w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Targowiska sp. z o.o. 
W dniu 19.12.2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Targowiska  
sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 37/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 2.522.000 zł do kwoty 
3.022.000 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 500.000 zł.  

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację inwestycji  
w zakresie modernizacji targowiska Świt, obejmującej wymianę nawierzchni 
targowiska oraz stanowisk handlowych. Inwestycja została ukończona w połowie 
2018 roku. 
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Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  
w dniu 31.01.2018 r. 

W dniu 15.03.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Targowiska  
sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 4/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.022.000 zł do kwoty 
4.522.000 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 1.500.000 zł. 

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację inwestycji  
w zakresie modernizacji targowiska Świt, obejmującej wymianę nawierzchni 
targowiska oraz stanowisk handlowych. Inwestycja została ukończona w połowie 
2018 roku. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  
w dniu 14.05.2018 r. 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 
W dniu 19.12.2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 27/2017 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki 
został podwyższony z kwoty 79.675.200 zł do kwoty 80.975.200 zł,  
poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 1.300.000 zł.  

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację 
następujących zadań:  

- przygotowanie inwestycji Łazienek Rzecznych (500.000 zł), 

- adaptację powierzchni biurowej budynku przy ul. Za Bramką (800.000 zł). 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  
w dniu 16.03.2018 r. 

W dniu 23.02.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 4/2018  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki 
został podwyższony z kwoty 80.975.200 zł do kwoty 81.475.200 zł, poprzez 
wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 500.000 zł. 

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację inwestycji 
Łazienek Rzecznych. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  
w dniu 25.05.2018 r. 

W dniu 18.04.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 7/2018  
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w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki 
został podwyższony z kwoty 81.475.200 zł do kwoty 81.672.800 zł,  
poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 197.600 zł. 

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na adaptację  
przez Spółkę pomieszczeń w budynku przy ul. Za Bramką na potrzeby Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  
w dniu 25.05.2018 r. 

W dniu 20.12.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 14/2018 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki 
został podwyższony z kwoty 81.672.800 zł do kwoty 83.291.200 zł,  
poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności części 
nieruchomości przy ul. Piastowskiej o wartości 1.618.600 zł (pozostała część wkładu 
niepieniężnego o wartości 200 zł przekazana została na kapitał zapasowy Spółki). 

Wniesienie nieruchomości do Spółki ma na celu odtworzenie historycznej formy 
budynku tzw. Miejskich Łazienek Rzecznych, wraz z zagospodarowaniem jego 
wnętrz, a także wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez rozszerzenie oferty 
Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego.  

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. trwała procedura rejestracji podwyższenia kapitału  
w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 
W dniu 11.04.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zarząd 
Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 11/2018 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został 
podwyższony z kwoty 113.564.00 do kwoty 133.102.500 zł, poprzez wniesienie 
wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości: 

- w rejonie ul. Świt o wartości 5.087.000 zł, 

- w rejonie ul. Nadolnik o wartości 7.985.740 zł (pozostała część wkładu 
niepieniężnego o wartości 240 zł przekazana została na kapitał zapasowy Spółki), 

- w rejonie ul. Opolskiej o wartości 6.466.000 zł. 

Wkład niepieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację: 

- inwestycji kompleksowej modernizacji pawilonów handlowo-usługowych 
zlokalizowanych przy ul. Świt – celem działań jest podniesienie standardów 
funkcjonowania i użytkowania pawilonów, ożywienie handlu i usług  
oraz polepszenie wizerunku targowiska przy ul. Świt, 
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- inwestycji budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Nadolnik – Spółka planuje 
wybudować jeden budynek mieszkalny wielorodzinny, wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, z około 65 lokalami mieszkalnymi oraz jednym lokalem 
użytkowym, 

- inwestycji budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Opolskiej – Spółka 
planuje wybudować osiedle wielorodzinnych budynków mieszkalnych,  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z około 169 lokalami mieszkalnymi. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  
w dniu 17.05.2018 r. 

W dniu 05.09.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zarząd 
Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 44/2018 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został 
podwyższony z kwoty 133.102.500 zł do kwoty 149.404.500 zł, poprzez wniesienie  
do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 16.302.000 zł.  

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację 
następujących zadań:  

- modernizacja budynków komunalnych na zasobie dzierżawionym przez Spółkę 
(2.600.000 zł), 

- dostosowanie mieszkań dużych na potrzeby programu lokali socjalnych 
współdzielonych (5.000.000 zł), 

- realizacja zadania kompleksowej modernizacji śródmiejskich kamienic 
komunalnych (6.400.000 zł), 

- odtworzenie przejazdu bramowego przy ul. Szyperskiej 8 (252.000 zł), 

- rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy „Fourtain House”  
przy ul. Rawickiej 51 (550.000 zł), 

- modernizacji pawilonów handlowych na Rynku Świt (1.500.000 zł). 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  
w dniu 17.10.2018 r. 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. 
W dniu 01.12.2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zakład 
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 41/IX/2017  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki 
został podwyższony z kwoty 9.105.000 zł do kwoty 11.005.000 zł, poprzez wniesienie 
wkładu pieniężnego w wysokości 1.900.000 zł. 
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Wkład pieniężny został Spółce przekazany na realizację inwestycji w postaci budowy 
hali magazynowej do czasowego magazynowanie odpadów zielonych przywożonych  
do biokompostowni.  

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  
w dniu 01.02.2018 r. 

II.  NABYCIE, LIKWIDACJA SPÓŁEK: 

1. W 2018 roku – w ramach realizacji uchwały nr LIII/958/VII/2017 Rady Miasta 
Poznania z dnia 5 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 
spółki Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS sp. z o.o. i określenia sposobu 
gospodarowania majątkiem pozostałym po likwidacji oraz w związku z postawieniem 
Spółki z dniem 7 września 2017 roku w stan likwidacji – Biuro kontynuowało 
działania zmierzające do zakończenia działalności spółki Wielkopolski Rynek 
Hurtowy MRS sp. z o.o. w likwidacji.  

Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego spółka Wielkopolski Rynek 
Hurtowy MRS sp. z o.o. w likwidacji, w której Miasto Poznań posiadało 100% 
udziałów, została zlikwidowana i z dniem 22 sierpnia 2018 roku wykreślona  
z Krajowego Rejestru Sądowego (data uprawomocnienia wpisu: 21 września 2018 
roku), a nieruchomości będące dotychczas własnością Spółki, położone w rejonie  
ul. Franowo, obręb Kobylepole, działki nr 3/9 i 2/20 o łącznej powierzchni 
wynoszącej 13,9530 ha, stały się własnością Miasta Poznania. 

2. W 2018 roku – w odpowiedzi na zapytanie Biura – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu poinformował Biuro, że Przedsiębiorstwo Handlowe 
„MEDOM” sp. z o.o.  nie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  
do dnia 31 grudnia 2015 roku, w związku z czym, zgodnie z art. 9 ust. 2 i 2a ustawy 
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, Przedsiębiorstwo 
Handlowe „MEDOM” sp. z o.o. należy uznać za wykreślone z Krajowego Rejestru 
Sądowego z dniem 1 stycznia 2016 roku. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto  
i Wilda wyjaśnił, że wykreślenie nastąpiło z mocy prawa, zatem nie ma konieczności 
wydawania żadnego postanowienia lub zarządzenia w tym przedmiocie. 

3. W związku z nabyciem przez Miasto Poznań w wyniku ustawowego spadkobrania  
po osobie zmarłej 90% udziałów w spółce Naol sp. z o.o., z uwagi na brak 
prowadzenia działalności gospodarczej przez ten podmiot, w lipcu 2017 r. Miasto 
Poznań wystąpiło do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
z wnioskiem o wszczęcie przez Sąd z urzędu procedury rozwiązania spółki  
„Naol” sp. z o.o. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (zgodnie z art. 25a 
– 25d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym),  
co zakończyło się wykreśleniem Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem  
25 maja 2018 r. 



38 
 

4. W związku z otrzymaniem w grudniu przez Miasto Poznań postanowienia Sądu 
Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 25 października 2017 r.,  
sygn. akt I Ns 638/17, stwierdzającego nabycie przez Miasto Poznań w drodze 
ustawowego spadkobrania po osobie zmarłej 100% udziałów w spółce Vision Factory  
sp. z o.o., o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej  
5 000 zł, po wyjaśnieniu sytuacji prawnej Spółki, z uwagi na brak prowadzenia  
przez Spółkę działalności gospodarczej oraz brak ustanowionych organów Spółki, 
wystąpiono do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
z wnioskiem o wszczęcie przez Sąd z urzędu procedury rozwiązania tego podmiotu  
bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (zgodnie z art. 25a – 25d ustawy  
z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym). 

III.  POZOSTAŁE INFORMACJE: 

1. W dniu 1 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Veolia 
Energia Poznań S.A. podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego 
spółki Veolia Energia Poznań S.A. o 220.045.275 zł (z kwoty 325.993.000 zł  
do kwoty 105.947.725 zł) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji  
z kwoty 10,00 zł do kwoty 3,25 zł. 

Obniżenie kapitału zakładowego spółki Veolia Energia Poznań SA zostało 
zarejestrowanie w KRS w dniu 26 kwietnia 2018 roku. 

2. W 2018 roku Biuro zakończyło wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentacji  
w korespondencji prowadzonej przez Biuro ze spółkami z udziałem Miasta Poznania 
(spółki utworzyły dedykowane wyłącznie Biuru adresy e-mail, na które przekazywana  
jest korespondencja z Biura), co przyczyniło się do uproszczenia i przyspieszenia 
przepływu informacji pomiędzy Biurem i spółkami z udziałem Miasta Poznania,  
a także wpłynęło na obniżenie kosztów związanych z wysyłką korespondencji. 

3. W ramach realizacji uchwały Nr LXV/1196/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia  
17 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie  
sp. z o.o. zadania własnego gminy w zakresie budowy, przebudowy i remontu wiat 
przystankowych, w dniu 19 lipca 2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników spółki MTP sp. z o.o. w przedmiocie zmiany Aktu Założycielskiego 
Spółki. W dniu 31 października 2018 r. zostało wydane zarządzenie Prezydenta 
Miasta Poznania Nr 764/2018/P w sprawie zasad realizacji zadania powierzonego  
do wykonywania spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.,  
będące zarządzeniem wykonawczym do ww. uchwały Rady Miasta Poznania. 
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6. W zakresie Biura Obsługi Inwestorów: 

LUTY: 
Spotkanie Prezydenta z poznańskimi inwestorami i otwarcie nowego Biura Obsługi 
Inwestorów: w biurowcu Za Bramką 1 odbyło się zorganizowane przez Biuro Obsługi 
Inwestorów spotkanie Prezydenta i Zastępców z kluczowymi inwestorami z sektorów 
priorytetowych dla Miasta, aby zbudować platformę do networkingu na linii biznes-samorząd. 
Spotkanie było też okazją do pokazania gościom nowego biura BOI w budynku, którym 
zarządza spółka miejska WCWI. 
MARZEC: 
Targi nieruchomości i inwestycji MIPIM 2018 w Cannes: najbardziej prestiżowe targi 
nieruchomości i inwestycji na świecie. Edycja 2018 zgromadziła ponad 2600 wystawców 
(wśród nich znalazły się miasta i regiony, deweloperzy, pracownie architektoniczne, firmy 
doradcze na rynku nieruchomości oraz instytucje finansowe), 25000 odwiedzających  
z 90 krajów, odbyło się ponad 100 konferencji i wystąpień. Miasto Poznań w ramach 
własnego stoiska prezentowało w formie multimedialnej potencjał miasta i ofertę 
inwestycyjną. Miasto zaprezentowało: 42 ofert inwestycyjnych w formie ulotek działek 
przeznaczonych do sprzedaży, w tym tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, 
mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową, przemysłowo-
logistyczną oraz hotele, ofertę zagospodarowania obszaru Wolnych Torów, 3 oferty 
inwestycyjne gmin sąsiadujących z Poznaniem terenów przeznaczonych pod przemysł  
i usługi oraz prezentacje 7 partnerów Miasta Pekabex, Andersia Property, APP, Garvest, 
Skanska, Vastint i WCWI. Prezydent Jacek Jaśkowiak wziął udział w: 

• panelu dyskusyjnym Faces of Emerging Europe (obok mera Vitalija Klitschko), 

• spotkaniu z Prezydentem Lechem Wałęsą w ramach wydarzenia organizowanego  
przez Urząd Miasta Gdańska, 

• wywiadzie dla Emerging Europe na temat potencjału inwestycyjnego miasta, 

• spotkaniu z Witalijem Kliczko, merem Kijowa, 

• spotkaniu z Petrem Vorkalem, merem Brna, 

• spotkaniu z Pavlem Raduloviciem Ministrem Rozwoju i Turystyki Czarnogóry 

MAJ: 
Koncern Bridgestone, jeden z największych pracodawców w regionie, obchodził 20-lecie 
poznańskiej fabryki.  Na uroczystości pojawili się liczni goście, również Prezydent Jacek 
Jaśkowiak. Bridgestone jako jeden z największych pracodawców w Wielkopolsce - zatrudnia 
ponad 1,9 tys. osób - należy do kluczowych inwestorów zagranicznych. W 2011 r. koncern 
zacieśnił współpracę z miastem i otworzył też w Poznaniu centrum finansowo-księgowe  
dla swoich spółek w Europie, które obecnie zatrudnia 200 pracowników i zasila grono firm,  
które reprezentują sektor BPO/SSC w Poznaniu. 
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CZERWIEC: 
1. Podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod budowę kompleksu 
Nowy Rynek (który powstaje na terenie dawnego dworca PKS pomiędzy ulicami: 
Wierzbięcice, ks. Wujka, Przemysłową i Matyi). W uroczystym wydarzeniu wziął udział 
Prezydent Jacek Jaśkowiak. Wykonawcą inwestycji Nowy Rynek jest firma Skanska. Całość 
przewidzianej powierzchni użytkowej to około 100 tys. mkw. (o funkcji biurowej, handlowo -
usługowej i mieszkaniowej). W jeden z biurowców Nowego Rynku zainwestowała już firma 
Franklin Templeton Investments, przypieczętowując tym samym swój sukces  
w Poznaniu. Swoje biura do przestrzeni Nowego Rynku przeniesie również spółka Żabka - 
największa w Polsce sieć sklepów typu convenience. 

2. 9 konferencja ABSL w Poznaniu: najważniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej 
wydarzenie zrzeszające liderów sektora usług dla biznesu. Jest platformą wymiany wiedzy  
i nawiązywania kontaktów dla specjalistów z branży. Po 4 latach prestiżowa konferencja 
ABSL powróciła do Poznania – gości i uczestników w Sali Ziemi powitał Prezydent Jacek 
Jaśkowiak. Jako Miasto Gospodarz Poznań mógł zaprezentować przedstawicielom firm  
z branży swój potencjał inwestycyjny. W czasie dwudniowej konferencji,  
w której uczestniczyło ponad 1200 osób,  rozmawiano o dalszym rozwoju sektora usług 
nowoczesnych w Polsce. Gościem specjalnym wydarzenia był Simon Sinek, mówca 
motywacyjny znany z platformy TED oraz autor bestsellerowych książek "Zacznij  
od dlaczego", "Liderzy jedzą na końcu". 

SIERPIEŃ: 
Spotkanie Prezydenta Jacka Jaśkowiaka z pracownikami sektora usług nowoczesnych  
w kompleksie Business Garden: kilkudziesięciu managerów i pracowników przyszło  
na spotkanie, by porozmawiać o Poznaniu. Na  pytania odpowiadali Prezydent Jacek 
Jaśkowiak oraz Zastępca Prezydenta Maciej Wudarski. Poruszono przede wszystkim temat 
komunikacji (transportu miejskiego i infrastruktury z nim związanej) i edukacji - począwszy 
od tej dla najmłodszych będących jeszcze w żłobkach i przedszkolach,  
aż po studentów - i obecnych problemach z pozyskaniem dobrze wykształconych 
pracowników. Omówiono także ofertę kulturalną miasta. Pracownicy kompleksu Business 
Garden zwrócili szczególną uwagę na rolę osiedlowych domów kultury  
i bibliotek. 
WRZESIEŃ: 
1. Podczas jesiennej edycji Targów Mieszkań i Domów odbyło się wydarzenie specjalne 
– prezentacja wizji rozwoju Poznania w najbliższych latach. Gości przywitał Zastępca 
Prezydenta Mariusz Wiśniewski. Natomiast koncepcje zagospodarowania Wolnych Torów, 
Nowych Jeżyc, terenów dawnej Elektrociepłowni Garbary na Ostrowie Tumskim oraz 
terenów mieszkaniowych wraz z nową linią tramwajową w rejonie ul. Unii Lubelskiej 
przedstawił Zastępca Prezydenta Maciej Wudarski. Odbyła się również premiera modelu  
3D Miasta Poznania, innowacyjnego projektu Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego 
GEOPOZ oraz uroczyste wręczenie nagrody Architectus Civitatis Nostrae w trzech 
kategoriach: kompleksy mieszklano-usługowe, obiekty usługowe, i działania inwestycyjne na 
terenach zdegradowanych. Wydarzenie zgromadziło szerokie grono uczestników i pozwoliło 
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przedstawić (potencjalnym) mieszkańcom Poznania wizje, jakie sukcesywnie realizuje Miasto 
w celu rozwoju rynku nieruchomości. 

2. VI Polski Kongres Przedsiębiorczości: celem udziału Miasta Poznania w Kongresie  
było promowanie Poznania jako dogodnej lokalizacji dla inwestycji. Hasłem wydarzenia 
zostało: „Nowoczesna gospodarka – kapitał dla przyszłości”. Poprzez udział Miasta  
w wydarzeniu pokazaliśmy, że Poznań wspiera lokalne firmy w ekspansji na rynki globalne. 
Zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski wziął udział w krótkiej konferencji prasowej  
oraz otwierającym panelu dyskusyjnym dotyczącym nowoczesnej gospodarki. 

PAŹDZIERNIK: 
1. Targi Nieruchomości Expo Real: drugie po targach w Cannes najbardziej prestiżowe targi 
nieruchomości i inwestycji w Europie. Wydarzenia gromadzi wystawców z państw całego 
świata, firmy konsultingowe, banki oraz miasta, regiony i metropolie z całego świata.  
Na targach Miasto Poznań prezentowało swoją ofertę inwestycyjną: 21 działek miejskich 
przeznaczonych na sprzedaż, ale również projekty zagospodarowania Wolnych Torów, byłej 
elektrociepłowni Garbary, okolic ul. Unii Lubelskiej i obszaru po fabrykach Goplana  
i Wiepofama. Oferta zagospodarowania Wolnych Torów była najważniejszą ofertą 
prezentowaną podczas targów i wzbudzała największe zainteresowanie potencjalnych 
inwestorów. W wydarzeniu wzięli udział Zastępcy Prezydenta: Bartosz Guss oraz Mariusz 
Wiśniewski. 

2. Spotkanie z przedstawicielami Venture Devs: Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania, 
spotkał się w siedzibie Urzędzie Miasta z przedstawicielami firmy Venture Devs. To polsko -
amerykańska firma technologiczna działająca na rynku IT, R&D i w inwestycjach,  
która ma swoje biuro w Poznaniu. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o poznańskich 
inwestycjach związanych z nowymi technologiami oraz o gotowości do wzajemnej 
współpracy. 

LISTOPAD: 
Otwarcie biura Conectys w Poznaniu. Conectys jest firmą oferującą usługi z zakresu 
outsourcingu w 35 językach, posiadającej biura w USA, Belgii, Rumunii oraz na Filipinach. 
Poznańskie biuro będzie odpowiedzialne za moderację mediów społecznościowych, 
zatrudniając docelowo 100 osób do końca 2018 roku. W wydarzeniu uczestniczył Zastępca 
Prezydenta Bartosz Guss, który uroczyście przeciął symboliczną wstęgę. 

 

7. W zakresie Biura Spraw Lokalowych: 

Biuro Spraw Lokalowych przedstawia informacje dotyczące zadań realizowanych  
w roku 2018 w zakresie polityki i pomocy mieszkaniowej Miasta Poznań oraz realizacji 
nowych projektów mieszkaniowych. 

1. Zadania wykonywane z zakresu polityki mieszkaniowej Miasta Poznań. 

1. W roku 2018 zostało zawartych 8 umów z Poznańskim Towarzystwem 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., dotyczących partycypacji Miasta Poznania  
w kosztach budowy lokalu mieszkalnego (wtórne zasiedlenie), w tym: 
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a)  3 umowy partycypacji zostały zawarte w związku z katastrofą budowlaną, która 
miała miejsce w marcu 2018 r. w budynku przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 323  
w Poznaniu, 

b) 5 umów częściowej partycypacji zawarto w celu zwiększenia ilości lokali 
przeznaczonych z zasobu PTBS Sp. z o.o. dla Seniorów. 

2. W dniu 31 lipca 2018 r. zawarto Umowę w sprawie warunków realizacji 
powierzonych zadań własnych oraz przyznawania i rozliczania wsparcia 
działalności powierzonej pomiędzy Miastem Poznań oraz Spółką Zarząd 
Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (nr SLK-III.032.1.2018). 
 

3. Ustalanie ze służbami finansowymi Miasta procedur ewidencjonowania przez 
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. roszczeń regresowych 
Miasta Poznań względem byłych najemców, wobec których sąd orzekł eksmisję  
z jednoczesnym uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego z zasobów gminy.  

 
4. W związku z katastrofą budowlaną w budynku przy ul.  28 Czerwca 1956  

nr 323 w Poznaniu, która miała miejsce 4 marca 2018 r., mając na uwadze 
potrzebę  zapewnienia pomocy mieszkaniowej osobom, które zostały pozbawione 
możliwości dalszego zamieszkiwania w dotychczas zajmowanym lokalu 
mieszkalnym, przygotowano zarządzenie Nr 157/2018/P Prezydenta Miasta 
Poznania z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy mieszkaniowej 
osobom, które utraciły lokal dotychczas zajmowany w związku z katastrofą 
budowlaną, w którym opracowano ramy prawne udzielenia pomocy 
mieszkaniowej poszkodowanym. Prezydent Miasta, w skutek wydanego 
zarządzenia nr 157/2018/P, dodatkowo ujął do listy osób uprawnionych  
do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego jedną rodzinę oraz cztery rodziny  
do zawarcia umowy najmu  lokalu mieszkalnego.  Miasto Poznań skierowało 
również 3 rodziny do zawarcia umowy najmu lokalu w zasobie PTBS  
Sp. z o.o. w trybie § 4 umowy o współdziałaniu nr SLk-II.7142.79.2017 FN 
4261/17 podpisanej w 14.07.2017 r.  
 

5. Przygotowano Informację Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 marca 2018 r.  
w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych 
nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze 
miasta Poznania, za 2017 rok. Zgodnie z art. 186a ustawy o gospodarce 
nieruchomościami zarządca nieruchomości prywatnej ma obowiązek 
przekazywania właściwemu ze względu na położenie nieruchomości wójtowi 
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji na temat wysokości czynszów 
najmu, na podstawie podpisanych umów. Gmina natomiast, na podstawie  
art. 4a ustawy o ochronie lokatorów, ma obowiązek corocznej publikacji 
zbiorczych danych, otrzymanych od zarządców nieruchomości. Informacja została 
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opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa pod poz. 2418 w dniu  
20 marca 2018 r.  
 

6. Przygotowano zarządzenie Nr 308/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia  
24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania 
konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023.  
Program gospodarowania zawiera elementy kluczowe dla polityki mieszkaniowej 
gminy, takie jak m.in.: wysokość czynszu, zamianę lokali, wydatki na remonty  
i modernizację zasobu, planowaną sprzedaż lokali. Zawiera także prognozy  
m.in. wydatków inwestycyjnych, kwot przeznaczonych na remont lokali, 
wielkości zasobu komunalnego oraz nakładów niezbędnych do utrzymania 
budynków i lokali w stanie niepogorszonym. W związku z powyższym zasadnym 
jest zebranie opinii mieszkańców Poznania na temat opracowanego projektu 
uchwały, w szczególności w zakresie celów programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania oraz form ich realizacji.  
 

7. W dniu 3 lipca 2018 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę  
Nr LXIX/1274/VII/2018 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023. Program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023 został opracowany 
przez Biuro Spraw Lokalowych w przeważającej części na podstawie danych  
i prognoz przedstawionych przez Spółkę Zarząd Komunalnych Zasobów 
Lokalowych sp. z o.o. Dokument uwzględnia zmiany dokonane w zakresie 
zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym w 2017 roku, tj. przejęcia 
przez Spółkę zadania bezpośredniego zarządzania komunalnym zasobem 
mieszkaniowym. Podane w dokumencie prognozy, dotyczące kosztów potrzeb 
remontowych, nakładów niezbędnych do utrzymania budynków i lokali  
w niepogorszonym stanie oraz wysokości kosztów utrzymania zasobu 
mieszkaniowego, zostały dokonane na podstawie dotychczasowych danych  
oraz analizy obowiązków wynikających z realizacji zadań własnych gminy, 
wyznaczonych celów i priorytetów oraz ich możliwości realizacyjnych.  
Cele i priorytety odnoszą się m.in. do zapisów wynikających z podjętej przez Radę 
Miasta Poznania w dniu 5 grudnia 2017 r. uchwały Nr LVIII/1095/VII/2017  
w sprawie przyjęcia polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027. 
Uchwała w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 
Poznania na lata 2019-2023 realizuje kierunek polityki mieszkaniowej określony 
w ww. dokumencie i ma wobec niej charakter wykonawczy. 
 

8. Przygotowano uchwałę Nr LXIX/1252/VII/2018 Rady Miasta Poznania  
z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do uchwały nr  XXX/443/VII/2016 
Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. W uchwale 
sprecyzowano zapisy związane z trybem rozpatrywania wniosków o ustalenie 
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uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego poprzez 
wskazanie, iż na listach na kolejny rok znajdują się osoby, które złożyły wnioski  
od dnia 2 stycznia do dnia 30 czerwca w danym roku oraz nabyły uprawnienie  
do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub mieszkalnego na podstawie 
poprzednio obowiązujących rocznych list, a ich uprawnienie do tej pory  
nie zostało zrealizowane. Dopuszczono również, iż w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, istnieje możliwość odstąpienia od orzeczenia o braku uprawnień 
osoby do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub mieszkalnego, przy czym 
decyzję w tym zakresie podejmuje Prezydent Miasta Poznania, po zasięgnięciu 
opinii Komisji ds. Opiniowania Projektów List. Ponadto doprecyzowano także 
zapisy systemu kwalifikacji punktowej w celu zapewnienia ich przejrzystości  
i jedności interpretacyjnej. 
 

9. Przygotowano zarządzenie Nr 544/2018/P PMP z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 
podwyżki czynszu za najem lokali. Podwyżka stanowi kolejny etap do osiągnięcia 
docelowych stawek czynszów, wynikających z kart punktowych lokali,  
a tym samym przyczynia się do wprowadzenia jednolitego systemu ustalania 
stawek czynszu dla całego zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania i zapewnia 
prowadzenie racjonalnej gospodarki mieszkaniowej Miasta. Czynsze za najem 
lokali mieszkalnych i socjalnych stanowią dochód Spółki Zarząd Komunalnych 
Zasobów Lokalowych sp. z o.o., a Biuro Spraw Lokalowych uczestniczy  
w realizacji polityki czynszowej. Z uwagi na obowiązującą zasadę dotyczącą 
częstotliwości dokonywania podwyższenia stawek czynszu (nie częściej  
niż co 12 miesięcy), wprowadzona niniejszym zarządzeniem podwyżka czynszu 
nastąpiła od dnia 1 stycznia 2019 r. 

 
10. Rozpatrzono 95 wniosków najemców o sprzedaż lokali komunalnych  

z uwzględnieniem bonifikaty w cenie sprzedaży. 
 
11. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, rozpatrując sprawę skargi 

pracownika cywilnego Policji na uchwałę Rady Miasta Poznania  
Nr XXXVI/611/VII/2016 z dnia 18.10.2016 w sprawie warunków udzielania 
bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych,  
które pozostawały w dyspozycji Policji w rozumieniu art. 90 ustawy  
z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji, a które zostały zwolnione z tej dyspozycji, 
zgodnie z porozumieniem zawartym  w dniu 8 kwietnia 2015 r. pomiędzy 
Miastem Poznań, a Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji  
w Poznaniu i Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu,  ogłosił w dniu 
7.11.2018 r. wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej uchwały w całości. 
 Z uwagi na powyższe zostały podjęte prace związane z opracowaniem nowego 
porozumienia pomiędzy Miastem Poznań, a Wielkopolskim Komendantem 
Wojewódzkim Policji w Poznaniu i Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu, 
które w dalszym etapie maja doprowadzić do wywołania uchwały Rady Miasta 
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Poznania, która umożliwi sprzedaż z bonifikatą lokali, których dyspozycyjności 
zrzekła się Policja. 

2. Zadania wykonywane z zakresu pomocy mieszkaniowej Miasta Poznań. 

1. W 2018 r. rozpatrzonych zostało 91 wniosków o dodatkowe ujęcie  
do obowiązującej listy. Ze względu na szczególne okoliczności 48 osób i rodzin 
dopisano do listy socjalnej lub mieszkaniowej ustalonej na 2018 rok w ramach 
procedury  dodatkowego ujęcia do obowiązujących list.  

 
2. Rozpatrzono 2372 wnioski od osób ubiegających się o zawarcie w 2019 roku 

umowy najmu lokalu komunalnego (1636 spełniało kryteria), w tym: 

- 852 wnioski o najem lokalu socjalnego (550 spełniało kryteria), 

- 1520 wniosków o najem lokalu mieszkalnego (1086 spełniało kryteria). 

3. Opracowano projekty rocznej listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu 
lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2019 roku. Na projektach obu list 
znalazło się łącznie 579 osób, w tym: 

- na projekcie listy socjalnej umieszczono 383 osoby, 

- na projekcie listy mieszkaniowej umieszczono 196 osób. 

4. Komisja ds. Opiniowania Projektów List rozpatrzyła 192 uwagi i zastrzeżenia  
do projektów list. 

5. Roczne listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  
lub lokalu mieszkalnego w 2019 roku obejmują 578 pozycji, w tym: 

- 404 osoby i rodziny uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, 

- 174 osoby i rodziny uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. 

6. W 2018 r. w ramach realizacji programu „Senior” wskazano osobom starszym  
13 lokali w tym 3 nowo pozyskane przez Prezydenta Miasta Poznania z zasobu 
PTBS Sp. z o.o. oraz 10 w ramach wtórnego zasiedlenia. 
 

7. Po katastrofie budowlanej przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 323 Oddział Pomocy 
Mieszkaniowej Biura Spraw Lokalowych zaangażował się w czynną pomoc 
poszkodowanym mieszkańcom.  Na spotkaniach udzielano informacji o możliwej 
formie pomocy mieszkaniowej, pomagano przy wypełnianiu wniosków,  
które następnie opracowano w zakresie spełnienia kryteriów warunkujących 
uzyskanie pomocy mieszkaniowej.  
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8. W trosce o zapewnienie wyższego standardu obsługi, Biuro Spraw Lokalowych 
urządziło nowy Punkt Obsługi Klientów, umożliwiający skrócenie czasu 
oczekiwania na przyjęcie. Przygotowano przestronną poczekalnię z kącikiem  
dla dzieci oraz miejscem, w którym klienci wypełnią wniosek o pomoc 
mieszkaniową. 

3. Zadania dotyczące wdrażania nowych projektów mieszkaniowych Miasta Poznań  
oraz nawiązywania w tym zakresie współpracy z innymi krajami. 

1. Wdrożenie programu "Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań" 
realizowanego w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego. 
Celem projektu jest objęcie wsparciem 250 Uczestników Projektu  
(w tym 150 kobiet i 100 mężczyzn) – osób zagrożonych ubóstwem  
lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie im 6-miesięcznego pobytu  
w mieszkaniach treningowych wraz z zapewnieniem usług treningowych, 
opiekuńczych i sfinansowaniem eksploatacji mieszkań treningowych. W projekcie 
Miasto Poznań ma zapewnić 9 mieszkań treningowych. Planowane jest 5 edycji 
wsparcia po 6 miesięcy dla każdego Uczestnika Projektu.    
 

2. Wdrożenie projektu „Most do samodzielności” realizowanego w partnerstwie  
z Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA. Celem projektu jest reintegracja  
i aktywizacja społeczno – zawodowa 100 Uczestników Projektu (w tym 50 kobiet  
i 50 mężczyzn) – osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
Uczestnicy projektu będą mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach i stażach 
dzięki, którym podniosą swoje kompetencje, co pozwoli im wejść lub powrócić  
na rynek pracy.  

 
3. Kontynuacja pilotażowego programu „Mieszkań socjalnych ze wsparciem 

treningowym”, który rozpoczął się w 2017 r. Program polega na podziale 
mieszkań komunalnych o powierzchni powyżej 80 m2 na lokale socjalne  
wraz z wyodrębnioną częścią wspólną, w której znajduje się pomieszczenie 
socjalne pełniące rolę pomieszczenia treningowego, świetlicy, pokoju 
terapeutycznego, w zależności od potrzeb. Celem programu jest zapewnienie 
osobom posiadającym uprawnienia do otrzymania pomocy mieszkaniowej, 
wsparcia z zakresu pomocy społecznej. Pilotażowy program obejmuje  
41 mieszkań, w których znajduje się 136 lokali socjalnych.  

 
4. Wdrożenie programu „Miejskie Biuro Najmu” rozpoczętego w 2017 r. Program 

skierowany jest do osób, które spełniają kryteria uprawniające do uzyskania 
pomocy mieszkaniowej ze strony Miasta, ale nie uzyskały wystarczającej liczby 
punktów by zostać ujętym na ustalanej zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania 
liście osób uprawnionych  do najmu lokalu komunalnego. Miejskie Biuro Najmu 
polega na najmowaniu lokali mieszkalnych od innych właścicieli niż Miasto 
Poznań i podnajmowaniu ich z obniżonym czynszem beneficjentom programu. 
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Program spowodował poszerzenie miejskiej oferty mieszkaniowej o mieszkania 
dla osób, których nie stać na jego kupno i wynajem po cenach rynkowych. 
Miejskie Biuro Najmu jest ważnym instrumentem w przeciwdziałaniu  
wykluczeniu społecznemu i mieszkaniowemu. 

 
5. Miasto Poznań jest członkiem stowarzyszenia Eurocities, przedstawiciel Biura 

Spraw Lokalowych jest członkiem Forum Spraw Społecznych i zastępcą 
przewodniczącego grupy ds. bezdomności. Głównym celem stowarzyszenia  
jest poprawa życia Europejczyków poprzez promocję zintegrowanej polityki 
miejskiej i zaangażowanie miast w europejskie procesy polityczne. Spotkanie 
grupy roboczej ds. bezdomności w ramach stowarzyszenia Eurocities, odbyło  
się w Wiedniu w dniach 6-7 grudnia 2018 r. Celem działań jest wzmocnienie roli, 
jaką samorządy lokalne powinny odgrywać w wielopoziomowej strukturze 
zarządzania oraz kształtowanie opinii europejskich interesariuszy, a docelowo 
zmiana ukierunkowania prawodawstwa UE w sposób, który pozwoli władzom 
miejskim stawić czoła strategicznym wyzwaniom na szczeblu lokalnym. 

 
6. Uczestnictwo w konferencji w Budapeszcie, w dniach 20-21 września 2018 r., 

organizowanej przez organizację FEANTSA - największy NGO w Europie,  
który walczy z bezdomnością. Głównym tematem spotkania był projekt Housing 
First dotyczący rozwiązywania problemów bezdomności oraz aspekty socjalne  
i finansowe w związku z realizacją projektu. Program może stanowić część 
krajowych polityk społecznych lub strategii rozwiązywania problemów 
bezdomności. 

 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Interwencji Lokatorskich przedstawia informacje dotyczące 
zadań realizowanych w roku 2018 w zakresie ochrony praw lokatorów: 

 
1. Współpraca międzysektorowa - Straż Miejska, Policja Miejska. 
 
2. Przygotowanie seminarium pn. „Miejskie Programy Mieszkaniowe”,  
które dedykowane było jednostkom i organizacjom zajmującym się szeroko pojętą pomocą 
społeczną i zostało poświęcone przedstawieniu programów mieszkaniowych realizowanych 
przez Miasto Poznań oraz omówieniu systemu wnioskowania o mieszkania komunalne.  
 
3. Katastrofa Budowlana koordynacja pomocy mieszkaniowej – wybuch kamienicy 
Dębiec 4 marca 2018r . W dniu 7 marca 2018 r. Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek 
Jaśkowiak powołał Zespół zajmujący się koordynowaniem pomocy poszkodowanym.  
Na czele zespołu stanął Zastępca Prezydenta Pan Jędrzej Solarski, a w jego skład weszli 
także: Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Magdalena Pietrusik-Adamska, 
Dyrektor Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Pan Witold Rewers, 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pan Włodzimierz Kałek, Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Paweł Łukaszewski, Pełnomocnik Prezydenta  
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ds. Interwencji Lokatorskich Magdalena Górska, oraz radca prawny Pan Henryk Kuligowski. 
Pełnomocniczka Magdalena Górska odpowiedzialna była m.in. za  koordynację prac  
w zakresie pozyskania i wskazania poszkodowanym ofiarom wypadku wsparcia 
mieszkaniowego jak również za kontakt z mediami w powyższym zakresie.  
 
4. Pełnienie dyżuru dla mieszkańców Poznania bez konieczności rejestracji,  
w każdy poniedziałek, między 10.00 a 15.00 przy ul. Matejki 50 podczas, którego udzielano 
porad dotyczących ochrony ich praw, najmu lokali, programów mieszkaniowych. 
 
5. Współprodukcja z Wielkopolską Telewizją Kablową magazynu informacyjnego  
o charakterze redakcyjnym pn. „Vademecum lokatora”: „Wynajem dla studentów”;  
„Miejskie Biuro Najmu”; „Zamiana mieszkań”, który ma charakter edukacyjny,  
kierowany jest głównie do najemców i wynajmujących z uwagi na prezentowanie  
w nim zasad najmu lokali mieszkalnych, ochrony praw lokatorów, zamiany mieszkań 
komunalnych, programów mieszkaniowych. 
 
6. Wydanie we współpracy z Fundacją Jeden Uniwersytet broszury „Vademecum 
Studenta”, w którym zostały zawarte między innymi podstawowe informacje dotyczące 
najmu lokali mieszkalnych dla studentów. 
 
7. Pełnienie funkcji przewodniczącej komisji ds. mieszkań socjalnych ze wsparciem 
treningowym, która powołana została zarządzeniem Prezydenta w celu zachowania kontroli 
społecznej i opiniowania w zakresie przydziałów lokali socjalnych w mieszkaniach 
socjalnych ze wsparciem treningowym. 
 
8. Praca w Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 
 
9. Udział w dorocznej europejskiej konferencji badawczej, zorganizowanej  
przez Europejskie Obserwatorium Bezdomności FEANTSA, Metropolitan Research Institute 
Budapest i Shelter Foundation Budapest. Tematem konferencji pn. "Społeczna i ekonomiczna 
integracja osób bezdomnych" w Budapeszcie była bezdomność. Omawiano dowody 
dotyczące poziomów i możliwości społecznej i gospodarczej integracji osób bezdomnych  
w Europie i poza nią.  
 
10. Udział w spotkaniu grupy roboczej Eurocities w Wiedniu dotyczącym wdrażania  
w europejskich miastach rozwiązań wypracowanych podczas cyklicznych spotkań 
reprezentantów miast europejskich w zakresie m.in walki z bezdomnością, przeciwdziałaniu 
eksmisjom wraz z uczestnictwem w spotkaniu grupy „homelessnes”. 
 
11. Współpraca w zakresie pomocy interwencyjnej dotyczącej lokatorów z MOPR, 
MCIK. 
 
12. Współpraca z przedstawicielami Izby Komorniczej w Poznaniu. 
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13. Uczestnictwo w charakterze obserwatora w rozprawach sądowych dotyczących 
między innymi łamania praw lokatorów. 
 
14. Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w zakresie 
reagowania w sytuacjach dotyczących złego stanu technicznego obiektów budowlanych. 
 
15. Prowadzenie „profilu facebook” Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania  
ds. Interwencji Lokatorskich. 
 
16. Współpraca z radcami prawnymi w zakresie dedykowanej sprawom lokalowym 
pomocy prawnej. 
 
17. Przeprowadzanie interwencji dotyczących łamania praw lokatorów. 
 
18. Prowadzenie spotkań mediacyjnych dotyczących konfliktów między wynajmującymi,  
a właścicielami w zasobie prywatnym.gegr 
 
19. Udział w programach telewizyjnych i radiowych dotyczących tematyki ochrony praw 
lokatorów, interwencji, mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym, informacji 
dotyczących sfery mieszkaniowej w Poznaniu. 
 
20. Kontakty z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy socjalnej  
i udzielenia schronienia.  
 
21. Reprezentowanie Prezydenta Miasta Poznania w rozmowach dotyczących konfliktu 
między Szpitalem Wojewódzkim, a najemcami lokali w hotelu pielęgniarskim  
przy ul. Dojazd.  
 

 

8. W zakresie Gabinetu Prezydenta: 

W zakresie Oddziału Reprezentacji i Protokołu Dyplomatycznego 

REPREZENTACJA: 

W zakresie obsługi organizacyjnej uroczystości i spotkań z udziałem władz miasta Poznania: 

- prowadzono bieżącą obsługę asystencką oraz obsługę sekretariatów Prezydenta  
oraz Zastępców, 

- prowadzono korespondencję okolicznościową Prezydenta (przygotowano 108 gratulacji, 
życzeń i podziękowań oraz 116 tez, wystąpień i wstępów do publikacji), 

- przygotowano 177 materiałów dla Prezydenta w ramach wsparcia asystenckiego, 
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- przygotowywano 14 zbiorczych sprawozdań z pracy wydziałów na sesje Rady Miasta 
Poznania i 14 ich skróconych wersji do odczytu, 1 sprawozdanie roczne i 1 jego skróconą 
wersję do odczytu, 

- rozpatrzono 538 wniosków w sprawie przyznania patronatu honorowego Prezydenta 
Miasta Poznania oraz udziału Prezydenta w komitetach honorowych, udzielono  
460 patronaty i komitety honorowe, 

- udzielono pomocy innym wydziałom i biurom UMP w zakresie obsługi imprez 
uroczystości oraz zasad przygotowywania korespondencji kurtuazyjnej, 

- przygotowano 16 tekstów nekrologów od Prezydenta Miasta Poznania do emisji w prasie, 

- zamówiono 55 bukietów okolicznościowych oraz dwie kompozycje kwiatowe,   

- zaopiniowano 42 wnioski o wynajem sal w UMP, 

- zamówiono 48 pucharów i  25 tabliczek z grawerką, 

- w ramach zabezpieczenia spotkań Prezydenta i Zastępców przygotowywane były pakiety 
upominków, 

- przygotowano uroczystości świąteczne i rocznicowe, imprezy okolicznościowe  
z udziałem władz miasta w tym:  

• 5 stycznia 2018 r. spotkanie noworoczne Prezydenta Miasta Poznania – w Centrum 
Kultury Zamek, 

• 29 marca 2018 r. spotkanie Prezydenta Miasta Poznania z dowódcą  
oraz przedstawicielami amerykańskiego Elementu Dowodzenia Misją (z 1.Dywizji 
Piechoty, "The Big Red One"), 

• 20 kwietnia 2018 r. inauguracja skweru imienia Marszałka Ferdynanda Focha  
z udziałem ambasadora Francji w Polsce oraz licznej delegacji z Miasta Rennes, 
uroczystość poprowadzili uczniowie z Liceum im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu, 

• 20-22 kwietnia 2018 r. XXXIII Dni Ułana, oprócz uroczystości oficjalnych  
pod pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich, obchody wzbogacone były o liczne 
imprezy towarzyszące, w tym 28 Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie Militari, 

• 3 maja 2018 r. uroczyste obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, część 
oficjalna tradycyjnie już została połączona z paradą młodzieży poznańskich szkół,  
w uroczystościach udział wziął Prezydent Miasta Poznania, przedstawiciele posłów  
i senatorów z Wielkopolski, przedstawiciele wojska, licznie zgromadzonej młodzieży  
oraz tłumy mieszkańców Poznania,  
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• 7 maja 2018 r. spotkanie Prezydenta Miasta Poznania z sędziami z Brandenburgii, 

• 1 czerwca 2018 r. spotkanie Prezydenta Miasta Poznania z dziećmi w ramach akcji 
Fotel Prezesa, która polega na tym, że dzieci odwiedzają duże firmy, instytucje, 
spotykają się z prezesami, celem akcji jest uświadomienie dzieciom, że mogą  
być kim zechcą, 

• 4 czerwca 2018 r. Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Reżimu Komunistycznego, 
uroczystość została zorganizowana w porozumieniu z Zespołem Szkół Komunikacji  
w Poznaniu, 

• 19-24 czerwca 2018 r. IX Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru Kids Fun 
Folk, festiwal ma już swoje stałe miejsce w kalendarzu imprez kulturalnych miasta 
Poznania i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i ościennych 
gmin, 

• 4 lipca 2018 r. uroczystość upamiętniająca zasługi Thomasa Woodrowa Wilsona  
dla odzyskania niepodległości przez Polskę, 

• 24 lipca 2018 r. spotkanie Pełnomocnika Prezydenta ds. Smart City z grupą studentów 
 z Wharton School w USA, 

• 1 sierpnia 2018 r. organizacja oficjalnych uroczystości związanych z obchodami  
74. rocznicy Powstania Warszawskiego,  

• 13 września 2018 r spotkanie Prezydenta Miasta Poznania z uczniami z Hanoweru 
przebywającymi na wymianie z II LO w Poznaniu, 

• 24 września 2018 r. organizacja oficjalnych obchodów Dnia Hołdu i Pamięci Ofiar 
Reżimu Komunistycznego, 

• 24 września 2018 r. organizacja XVIII Gali Mistrza Mowy Polskiej. Formuła 
Programu opiera się na wyborze osób – znanych nie tylko w skali ogólnopolskiej  
czy światowej, lecz również w mniejszych społecznościach lokalnych – które, według 
powszechnie uznanych kanonów, zasługują na miano Mistrzów Mowy Polskiej. 
Wyboru dokonuje grono ekspertów złożone z wybitnych językoznawców, 
literaturoznawców i socjologów języka. Obecnie skład Jury tworzą prof.: Halina 
Zgółkowa, Marek Ziółkowski, Jan Mazur, Bolesław Faron,  Adam Bednarek, Marian 
Kisiel oraz Jolanta Tambor. Swojego laureata wybierają także czytelnicy, internauci  
i widzowie w ogólnopolskim plebiscycie Vox Populi, 

• 13 października 2018 r. spotkanie Prezydenta Miasta Poznania ze studentami 
ze Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej GFPS, 

• 17 października 2018 r. organizacja uroczystej gali rozstrzygnięcia konkursu  
o nagrodę Jana Baptysty Quadro za najlepszą realizację architektoniczną 2017, 
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• 18 października 2018 r. organizacja uroczystej inauguracji Skweru Ireny Sendlerowej, 

• 24 października 2018 r. organizacja XVII Ekumenicznego Święta Biblii, spotkanie 
na uroczystym obiedzie Prezydenta Miasta Poznania z przedstawicielami Grupy 
Ekumenicznej, jak również z reprezentantami Rady Miasta Poznania oraz rektorem 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

• 9 listopada 2018 r. przygotowano i przeprowadzono akcję rozdawania flag biało-
czerwonych dla mieszkańców Poznania w związku z obchodami święta 
niepodległości, 

• listopad-grudzień 2018 r. – przygotowano pisma organizacyjne w związku z Betlejem 
Poznańskim 2018  

• 6 grudnia 2018 r. przygotowano wizyty mikołajkowe Prezydenta i Zastępców 
Prezydenta w przedszkolach i szpitalu, 

• 10 grudnia 2018 r. przygotowanie, druk i wysyłka kartki świątecznej Prezydenta, 

• 14 grudnia 2018 r. przygotowanie, druk i wysyłka zaproszeń na styczniowe spotkanie 
noworoczne Prezydenta, 

• 16 grudnia 2018 r. przygotowanie i koordynacja przekazania Betlejemskiego Światła 
Pokoju środowiskom harcerskim, władzom miasta i mieszkańcom, 

• 19 grudnia 2018 r. przygotowano i przeprowadzono akcję rozdawania flag 
powstańczych dla mieszkańców Poznania w związku z obchodami 100-lecia wybuchu 
powstania wielkopolskiego, 

W ZAKRESIE PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO: 

- udzielono pomocy innym wydziałom i biurom UMP w zakresie obsługi protokolarnej 
imprez i uroczystości oraz zasad przygotowywania korespondencji kurtuazyjnej, 

- zamówiono 108 wiązanek i wieńców, 

- przygotowano uroczystości patriotyczne i rocznicowe, imprezy okolicznościowe  
z udziałem władz miasta, jak również ich reprezentantów w tym:  

• 5 stycznia – udział Dyrektora Gabinetu Prezydenta, Pana Andrzeja Białasa  
w obchodach 99. rocznicy zdobycia lotniska Ławica przez Powstańców Wlkp.  

• 13 stycznia – uroczystości pogrzebowe śp. Pana Bogusława Roszyka, znanego 
poznańskiego działacza pływackiego i sportowego. W uroczystości udział wziął 
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Tomasz Lewandowski. 
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• 14 stycznia – udział Prezydenta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka w finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

• 20 stycznia – spotkanie okolicznościowe upamiętniające 100-lecie urodzin misjonarza, 
Ojca Mariana Żelazka. W spotkaniu wziął udział Dyrektor Gabinetu Prezydenta,  
Pan Andrzej Białas. 

• 8 lutego – obchody 76. rocznicy Akcji Bollwerk. Podczas uroczystości władze miasta 
reprezentował Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak oraz Zastępca 
Prezydenta Pan Mariusz Wiśniewski. 

• 9 lutego – obchody 78. rocznicy pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir. Podczas 
uroczystości władze miasta reprezentował Dyrektor Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Pan Witold Rewers. 

• 19 lutego – uroczystość z okazji 99. rocznicy podpisania rozejmu w Trewirze. Władze 
miasta reprezentowała Joanna Skrzypek, Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta. 

• 22 lutego – debata z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego pt.: „Wzorce 
językowe”. Udział w debacie wziął Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak. 

• 23 lutego –  obchody 73. rocznicy zakończenia walk o Poznań i niemieckiej okupacji 
miasta. Władze stolicy Wielkopolski reprezentowali Zastępcy Prezydenta Poznania: 
Mariusz Wiśniewski, Tomasz Lewandowski i Jędrzej Solarski. 

• 24 lutego –  obchody 74. rocznicy śmierci pierwszego naczelnika „Szarych 
Szeregów”, harcmistrza Floriana Marciniaka. W uroczystości uczestniczyła Zastępca 
Dyrektora Gabinetu Prezydenta, Joanna Skrzypek. 

• 1 marca – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, W uroczystościach Prezydenta 
Poznania reprezentował Zastępca Prezydenta Pan Jędrzej Solarski. 

• 4 marca – 78. rocznica wydania zbrodniczego rozkazu śmierci na polskich oficerów 
WP, Policji i KOP więzionych w sowieckich obozach. Udział w uroczystości wziął 
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Pan Witold Rewers. 

• 22 marca – pogrzeb śp. Magdaleny Jóźwiak, która zginęła tragicznie w wybuchu 
kamienicy na Dębcu. W uroczystości pogrzebowej wziął udział przedstawiciel władz 
miasta. 

• 25 marca – poznańskie obchody 75. rocznicy Akcji pod Arsenałem. W uroczystości 
udział wziął Zastępca Prezydenta Poznania Pan Mariusz Wiśniewski. 

• 28 marca – uroczystości pogrzebowe śp. Piotra Niewiarowskiego, wieloletniego 
pracownika poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia, animatora poznańskiej kultury.  
W uroczystościach pogrzebowych udział wziął przedstawiciel władz miasta. 
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• 6 kwietnia – uczczenie pamięci ofiar okupacji hitlerowskiej w Forcie VII.  
W uroczystości udział wziął Zastępca Prezydenta Poznania Pan Tomasz 
Lewandowski.  

• 13 kwietnia – obchody 78. rocznicy zbrodni katyńskiej i drugiej masowej zsyłki 
Polaków na Sybir. W uroczystościach wziął udział Prezydent Miasta Poznania,  
Pan Jacek Jaśkowiak. 

• 28 kwietnia – 100. rocznica powstania Związku Inwalidów Wojennych RP  
w Wielkopolsce.  W uroczystości wziął udział Zastępca Prezydenta Poznania  
Pan Mariusz Wiśniewski. 

• 2 maja – rozdawanie flag przez pracowników Urzędu Miasta Poznania na płycie 
Starego Rynku w związku ze Świętem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

• 7 maja – Dzień Pamięci Polek i Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę. 
Złożenie kwiatów pod tablicę pamiątkową Stowarzyszenia Polaków 
Represjonowanych przez III Rzeszę na murze Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan 
przez Zastępcę Dyrektora Gabinetu Prezydenta, Joannę Skrzypek. 

• 8 maja – obchody 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie.  
Podczas uroczystości władze miasta reprezentował Zastępca Prezydenta Poznania,  
Pan Jędrzej Solarski. 

• 14 maja – uroczystości upamiętniające Pomordowanych Policjantów Policji 
Państwowej II RP województwa wielkopolskiego. W uroczystości udział wziął 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu 
Miasta Poznania Pan Michał Lemański. 

• 5 czerwca – uroczystość patriotyczna z okazji 74. rocznicy zamordowania  
gen. Henryka Kowalówki, Komendanta Okręgu Poznań Armii Krajowej.  
W uroczystości udział wziął Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego  
i Bezpieczeństwa Pan Witold Rewers. 

• 22-24 czerwca – udział przedstawicieli władz miasta w oficjalnych obchodach 1050. 
rocznicy założenia w Poznaniu pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich. 

• 16 czerwca – udział Zastępcy Prezydenta Poznania, Pana Mariusza Wiśniewskiego  
w inauguracji skweru Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 

• 14-28 czerwca 2018 r. obchody 62. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca’56,  
w tym między innymi: 

14 czerwca – uroczyste spotkanie młodzieży szkolnej pod Pomnikiem Poznańskiego 
Czerwca ’56. W uroczystości wziął udział Zastępca Prezydenta Poznania, Pan Mariusz 
Wiśniewski, 
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15 czerwca – inauguracja Skweru im Eki z Małeki ; spotkanie z uczestnikiem Czerwca 
’56, Panem Jerzym Majchrzakiem. Władze miasta reprezentował Zastępca Dyrektora 
Wydziału Oświaty, Pan Wiesław Banaś, 

17 czerwca – msza św. w intencji Ofiar Czerwca ’56, pracowników H. Cegielski-Poznań 
S.A., ZNTK S.A., MPK Sp. z o.o. Udział Sekretarza Miasta, Pana Stanisława Tamma, 

18 czerwca – rozpoczęcie akcji Światełko dla Czerwca  - sprzątanie grobów ofiar Czerwca 
’56 z udziałem Zastępcy Prezydenta Poznania, Pana Jędrzeja Solarskiego, 

24 czerwca:   
− msza św. w intencji Ofiar Czerwca ’56 i pracowników szpitala im. F. Raszei w kaplicy 

szpitalnej. Udział Skarbnik Miasta, Pani Barbary Sajnaj, 

− uroczystość odsłonięcia skweru im. doktora Józefa Granatowicza z udziałem Zastępcy 
Prezydenta Poznania, Pana Macieja Wudarskiego, 

− składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową Petera Mansfelda z udziałem Zastępcy 
Prezydenta Poznania, Pana Macieja Wudarskiego, 

− składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową Romka Strzałkowskiego z udziałem 
Zastępcy Prezydenta Poznania, Pana Macieja Wudarskiego, 

27 czerwca:  

− uroczystość odsłonięcia tablicy informacyjnej poświęconej Januszowi Kulasowi.  
W uroczystości wziął udział Zastępca Prezydenta Poznania, Pan Tomasz 
Lewandowski, 

− złożenie kwiatów pod Pomnikiem Adwokatów – Obrońców Bohaterów Powstania 
Poznańskiego Czerwca 1956 r. oraz oskarżonych w procesach politycznych.  
W uroczystości wziął udział Zastępca Prezydenta Poznania, Pan Tomasz 
Lewandowski, 

− spotkanie uczestników i kombatantów Poznańskiego Czerwca ’56 z władzami,     
wojewódzkimi i miejskimi. Udział Zastępcy Prezydenta Poznania, Pana Mariusza 
Wiśniewskiego, 

28 czerwca: 
− składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową przy bramie Fabryki Pojazdów Szynowych 

(dawna W3) H. Cegielski. Władze miasta reprezentował Zastępca Prezydenta 
Poznania, Pan Jędrzej Solarski, 

− składanie kwiatów pod tablicą upamiętniająca studentów poległych w Powstaniu 
Poznańskiego Czerwca ’56. Władze miasta reprezentował Zastępca Prezydenta 
Poznania, Pan Mariusz Wiśniewski, 

− składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową ZNTK S.A. Władze miasta reprezentował 
Zastępca Prezydenta Poznania, Pan Mariusz Wiśniewski, 



56 
 

− składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową przy dawnej zajezdni MPK na ul. Gajowej.  
W uroczystości wziął udział Zastępca Prezydenta Poznania, Pan Tomasz 
Lewandowski, 

− uroczystość przy Pomniku Poległych w Powstaniu Poznańskim  28-30 czerwca 1956 r.  
na ul. Kochanowskiego. Udział przedstawiciela Wydziału Zarządzania Kryzysowego  
i Bezpieczeństwa, 

− uroczystość przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S. A. Władze miasta 
reprezentował Zastępca Prezydenta Poznania, Pan Mariusz Wiśniewski, 

− msza św. w intencji Ofiar Poznańskiego Czerwca ’56 w Kościele oo. Dominikanów. 
Władze miasta reprezentował Zastępca Prezydenta Poznania, Pan Mariusz 
Wiśniewski, 

− uroczystość główna przy Pomniku Poznańskiego Czerwca ’56. Udział Prezydenta 
Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka oraz Zastępców Prezydenta: Macieja Wudarskiego, 
Mariusza Wiśniewskiego i Tomasza Lewandowskiego, 

• 8 lipca – 74. rocznica rozpoczęcia walk o Wilno. Udział Skarbnik Miasta, Pani 
Barbary Sajnaj, 

• 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego. Udział Zastępcy Prezydenta, Pana Tomasza 
Lewandowskiego, 

• 31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności. Udział Zastępcy Prezydenta, Pana 
Mariusza Wiśniewskiego, 

• 31 sierpnia – przygotowanie udziału władz miasta w uroczystościach pogrzebowych  
śp. prof. Michała Iwaszkiewicza, konsula honorowego Estonii. Udział Zastępcy 
Prezydenta, Pana Mariusza Wiśniewskiego. W pogrzebie śp. Pawła Śledziejowskiego, 
Prezesa Zarządu Spółki PIM udział Prezydenta Miasta, Pana Jacka Jaśkowiaka. 

• 1 września – udział Prezydenta Miasta, Pana Jacka Jaśkowiaka w uroczystościach 
związanych z 79. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej, 

• 17 września – udział Zastępcy Prezydenta Miasta, Pana Mariusza Wiśniewskiego  
w uroczystościach związanych z 79. rocznicą agresji Sowieckiej na Polskę, 

• 27 września – 79 rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Udział 
Zastępcy Prezydenta, Pana Tomasza Lewandowskiego, 

• 23 października – obchody  62. rocznicy Powstania Węgierskiego przy tablicy Pétera 
Mansfelda i Romka Strzałkowskiego; uroczystość uświetnił program artystyczny  
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 imienia generała Józefa Bema 
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w Poznaniu oraz uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Romka 
Strzałkowskiego. Udział wziął Zastępca Prezydenta, Pan Mariusz Wiśniewski, 

• 31 października i 1 listopada – Wszystkich Świętych - wspólne złożenie kwiatów  
na mogiłach zasłużonych poznaniaków i Wielkopolan oraz pod poznańskimi 
pomnikami, udział Prezydenta Jacka Jaśkowiaka w uroczystości 

• 11 listopada – obchody Narodowego Święta Niepodległości i Imieniny Ulicy  
Św. Marcin z udziałem byłego Prezydenta RP, pana Bronisława Komorowskiego  
wraz z Prezydentem Miasta, Panem Jackiem Jaśkowiakiem. W programie  
m.in. otwarcie odbudowanego Kopca Wolności, w którym udział brał Zastępca 
Prezydenta, Pan Mariusz Wiśniewski, 

• 21 listopada – obchody Dnia Kolejarza wraz z inauguracją skweru 3 Tramwajarek. 
Udział wziął Zastępca Prezydenta, Pan Jędrzej Solarski,  

• 29 listopada – przygotowanie udziału władz miasta w odbywającym  
się w Warszawie jubileuszu działalności naukowej prof. Andrzeja Markowskiego, 
Przewodniczącego Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk. Udział wziął 
Zastępca Prezydenta, Pan Jędrzej Solarski. 

• 13 grudnia 2018 r. – przygotowanie udziału władz miasta w obchodach rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego. Udział wziął Sekretarz Miasta, Pan Stanisław Tamm. 

• 27 grudnia 2018 r. obchody 100 rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego 
rozpoczęto od złożenia wiązanek kwiatów oraz zapalenia zniczy pod pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich oraz przy kolumbarium Powstańców Wielkopolskich w 
kwaterze Powstańców Wielkopolskich na Cmentarzu Junikowskim z 
udziałem Sekretarza Miasta Poznania, Stanisława Tamma. Następnie - złożenie 
wspólnej wiązanki kwiatów na mogile gen. Stanisława Taczaka (kwiaty składają: 
Prezydent Jaśkowiak, Marszałek Woźniak i Starosta Grabkowski oraz Prezes Zarządu 
Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Tadeusz Musiał)  
na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Udział wziął Prezydent Miasta Poznania, 
Jacek Jaśkowiak. Kolejne wiązanki składano przy: 

- tablicy pamiątkowej Franciszka Ratajczaka (róg Ratajczaka i pl. Wolności) - asysta 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 3 bastion Grollman, 

- tablicy pamiątkowej Dowódców Powstania Wielkopolskiego (al. K. Marcinkowskiego, 
fasada Muzeum Narodowego) - asysta Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 3 bastion 
Grollman, 

- tablicy pamiątkowej Ignacego Jana Paderewskiego (róg ul. Marcinkowskiego/ 
Paderewskiego) - asysta Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 3 bastion Grollman,  
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- Pomniku 15. Pułku Ułanów Poznańskich (ul. Ludgardy) – asysta 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich, 

-  tablicy pamiątkowej Marynarzy Powstańców (ul. Wrocławska 18) – asysta koła marynarzy, 

W Mszy Świętej w intencji Powstańców Wielkopolskich w Farze Poznańskiej udział wziął 
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Mariusz Wiśniewski  

W uroczystym obiedzie w Restauracji Bazar z Prezydentem Komorowskim udział wziął 
Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak 

Uroczystość główna i złożenie wiązanek miało miejsce przy pomniku Powstańców 
Wielkopolskich (ul. Królowej Jadwigi) z udziałem Prezydenta Miasta Poznania, Jacka 
Jaśkowiaka wraz z Zastępcami oraz Przewodniczącego Rady Miasta, Grzegorza Ganowicza.   

• 28 grudnia 2019 w uroczystościach w Warszawie z okazji 100 rocznicy wybuchu 
powstania wielkopolskiego udział wziął Zastępca PMP, pan Mariusz Wiśniewski. 

Przeprowadzono wizyty z członkami korpusu dyplomatycznego i konsularnego:  

• 12 stycznia - noworoczne spotkanie władz miasta z Poznańskim Korpusem 
Konsularnym. W spotkaniu wzięli udział: Prezydent Poznania, Pan Jacek Jaśkowiak, 
Zastępca Prezydenta: Pan Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Pan Tomasz 
Lewandowski, Skarbnik Miasta Poznania Pani Barbara Sajnaj,  

• 26 lutego – spotkanie Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Mariusza 
Wiśniewskiego z Panem Kajetanem Pyrzyńskim, Konsulem Honorowym Peru  
w Poznaniu, 

• 6 marca – spotkanie Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka z Panią 
Cornelią Pieper, Konsul Generalną Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, 

• 9 maja – udział Prezydenta Miasta Pana Jacka Jaśkowiaka na zaproszenie Konsula 
Honorowego Ukrainy w Poznaniu, Pana Witolda Horowskiego w otwarciu wystawy 
poświęconej pracującym w Poznaniu i w Polsce Ukraińcom,  

• 25 maja – 25 lecie działalności Konsulatu Turcji w Poznaniu. W spotkaniu 
okolicznościowym wzięła udział Joanna Skrzypek, Zastępca Dyrektora Gabinetu 
Prezydenta, 

• 13 czerwca - spotkanie Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka z Panią 
Hanna Lehtinen, Ambasador Republiki Finlandii w Polsce, 

• 18 czerwca - spotkanie Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka  
z Ambasadorem Republiki Czeskiej Ivan Jestřábem, 
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• 19 czerwca - spotkanie Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka  
z Panem Ivanem Kosonogovem, Konsulem Generalnym Federacji Rosyjskiej  
w Poznaniu, 

• 9 lipca - spotkanie Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka z Panem 
Gerardem Keownem, Ambasadorem Irlandii w Polsce, 

• 17 października - spotkanie Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka  
z Panem Adamem Davisem, Radcą ds. Ekonomicznych z Ambasady USA  
w Warszawie, 

• 8 listopada - spotkanie Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, Pana Mariusza 
Wiśniewskiego z Panem Margulanem Baimukhanem, Ambasadorem Kazachstanu  
w Polsce,  

• 27 listopada 2018 r. – spotkanie Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka  
z Panią Emer O’Connell, Ambasador Irlandii w Polsce. 

 

W zakresie Oddziału Promocji: 

Broszury i plansze budżetowe  

Zaprojektowano i rozdystrybuowano wśród mieszkańców Poznania broszury dotyczące 
budżetu miasta na 2018 rok. Dodatkowo na płycie Wolnego Dziedzińca eksponowane  
były tablice PCV prezentujące wybrane inwestycje. Celem było zaznajomienie mieszkańców 
z kwestiami dot. wydatków i dochodów Miasta Poznań w roku budżetowym 2018. 

Zawody Aero Design 

Po raz kolejny Miasto Poznań zaprezentowało się na międzynarodowych zawodach SAE 
Aero Design. Studenci Politechniki Poznańskiej wraz ze swoim własnoręcznie 
zaprojektowanym i zbudowanym samolotem startowali w trzech zawodach: w Meksyku, 
Kalifornii i na Florydzie. Poznaniowi projekt pozwolił, aby zaprezentować się jako siedziba 
doskonałych uczelni ze zdolnymi studentami, którzy osiągają sukcesy na arenie 
międzynarodowej.  

Odnowienie napisu na Ławicy  

Projekt miał na celu konserwację oraz odnowienie napisu POZnań znajdującego  
się na poznańskim lotnisku. Napis ten często wykorzystywany jest jako tło do zdjęć  
przez turystów korzystających z miejskiego lotniska, przez co stanowi on niewątpliwą 
wizytówkę miasta i dodatkową formę promocji. 
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Poznań2023  

Reklama miasta w serwisie internetowym, którego zadaniem było zapoznanie mieszkańców 
Poznania z planowanymi na kolejne 5 lat działaniami zmierzającymi do rozwoju miasta.  
Można było znaleźć tam opis m.in. inwestycji, projektów rewitalizacyjnych, oświatowych itp. 

Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku  

Wydarzenie odbyło się w Poznaniu po raz dwunasty, od lat budując wizerunek Poznania,  
jako miejsca atrakcyjnego pod kątem kulinarnym oraz kojarzącego się z szeroko rozumianym 
„dobrym smakiem”. Bardzo dobra frekwencja na wszystkich wydarzeniach Festiwalu  
oraz jeszcze większe niż zazwyczaj zainteresowanie mediów, świadczą o wysokiej 
skuteczności podjętych działań promocyjnych i ich celowości. 

Jedzielnia  

Projekt służący propagowaniu kuchni wielkopolskiej i wysokich jakościowo produktów 
regionalnych oraz promocji największych poznańskich targowisk: Rynku Jeżyckiego, Rynku 
Łazarskiego, Rynku Wildeckiego, Świtu oraz Placu Wielkopolskiego. Wykonany  
we współpracy Miasta Poznań z lokalnymi restauracjami. 

Monopoly i Top Trumps  

Celem promocji miasta wśród turystów, jak i samych mieszkańców Poznania, wydano 
poznańską edycję gry planszowej Monopoly oraz grę karcianą Top Trumps.  
W obu wydawnictwach pojawiają się najważniejsze punkty turystyczne miasta  
oraz te charakterystyczne, wpisane w poznański krajobraz (m.in. Stary Rynek, Stary Browar). 

Robot Challenge  

Miasto Poznań wsparło udział poznańskiej drużyny w konkursie dla konstruktorów robotów – 
zawodach RoboChallenge 2018, które po raz kolejny odbyły się w Pekinie. Zawodnicy  
z Politechniki Poznańskiej mieli okazję zaprezentować skonstruowane przez siebie roboty  
oraz promować Poznań jako silny ośrodek akademicki z nowoczesną ofertę dydaktyczną. 

Wystawa Grand Press Photo 2018 

Na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta zorganizowano pokonkursową Wystawa Polskiej 
Fotografii Prasowej – Grand Press Photo 2018. Na ekspozytorach odwiedzający mogli 
podziwiać blisko 250 zdjęć prasowych z Polski i świata. Celem projektu była promocja 
Wolnego Dziedzińca jako miejsca spotkań z kulturą.  

Wyścig autostopem festiwal 2018 

Wyścig Autostopem to znane wszystkim poznańskim studentom i studentkom cykliczne 
wydarzenie, podczas którego uczestnicy w trakcie długiego weekendu majowego ścigają  
się autostopem do wyznaczonego miejsca. Miasto Poznań dzięki wsparciu tego wydarzenia 
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wzmocniło wizerunek miasta przyjaznego podróżnikom i wspierającego studenckie 
inicjatywy.  

Promocja Lotów  

W 2018 roku kontynuowano promocję nowych połączeń lotniczych z portu lotniczego 
Ławica. Przeprowadzono szereg usług marketingowych wśród mieszkańców Kijowa  
z pomocą firmy WizzAir, oferującej regularne loty do Kijowa. Celem usług była prezentacja 
potencjału kulturalnego i biznesowego Miasta – przedstawienie Poznania jako destynacji 
turystycznej idealnej na pobyt weekendowy, a także rynku pracy poszukującego nowych 
pracowników.  

Kampania ‘Zamień PIT-y na benefity”  

Kontynuowano zeszłoroczną edycję projektu, którego głównym przekazem było zwiększenie 
wpływów środków z podatków, jak i zwiększenie świadomości mieszkańców, dlaczego warto 
płacić podatki w Poznaniu oraz jakie realne korzyści przynosi takie działanie. 

Emisja spotu książki dla seniora   

Wsparcie projektu „Książka dla seniora”. Przez miesiąc wyemitowano ponad 60 spotów 
telewizyjnych w telewizji WTK z informacjami na temat możliwości wypożyczenia książek 
przez telefon. Takie działanie ma na celu zwiększenie świadomości starszych osób  
o możliwościach, które gwarantuje im miasto. 

Piknik „Otwarcie Dziedzińca” 

W kwietniu 2018 oficjalnie rozpoczęto letni sezon Dziedzińca UMP, podczas  
którego przeprowadzono grę miejską promującą poznańską edycję gry planszowej Monopoly, 
akcję znakowania rowerów,  pub quiz dla dorosłych i liczne animacje dla najmłodszych. 

Airbag  

Projekt AIRBAG Poznań powstał, aby poprawić jakość życia cudzoziemców w Poznaniu  
oraz zapobiegać atakom rasistowskim czy ksenofobicznym poprzez zwiększanie świadomości 
mieszkańców. W ramach jego działania na terenie miasta utworzono centra pomocy,  
do których może zwrócić się każdy obcokrajowiec, który padł ofiarą ataków nienawiści. 

Historia Bez Cenzury  

Projekt polegał na realizacji odcinka popularnego programu internetowego Historia  
bez Cenzury, który promował miasto w ramach jubileuszu 1050-lecia biskupstwa  
w Poznaniu.  
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Obchody Czerwca 1956  

Wsparcie obchodów ważnych wydarzeń historycznych dla miasta jest jednym z kluczowych 
działań podejmowanych przez Gabinet Prezydenta. Właśnie dlatego stworzono unikalną serię 
koszulek oraz przypinek na obchody wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956.  

XI POZNAŃSKIE DNI RECYKLINGU  

Poznańskie Dni Recyklingu to cykl wydarzeń - Miejskiego Festynu Ekologicznego  
oraz Poznańskiego Seminarium Edukacji Ekologicznej, które łączy wspólna tematyka – 
recykling i ochrona środowiska. W ten sposób Poznań aktywnie angażuje się w działania  
na rzecz edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska naturalnego.  

Kampania „Mamy To w Cv”  

Celem akcji było wspieranie kobiet w rozwoju zawodowym - kampania miała zachęcać matki  
do podejmowania aktywności zawodowej i powrotu na rynek pracy. Akcja ukazywała 
macierzyństwo jako czas, w którym mamy rozwijają wiele cennych kompetencji 
zawodowych. Działania zrealizowano we współpracy z działającymi na terenie Poznania 
firmami. 

RogaLOVE  

Poznań dołączył do akcji charytatywnej, której celem jest niesienie pomocy w zakresie 
poprawy zdrowia i warunków leczenia najbardziej potrzebujących. Cały dochód ze sprzedaży 
rogali przeznaczany był dla dzieci chorych onkologicznie, poprzez wsparcie Stowarzyszenia 
Dzieciaki Chojraki  - Stowarzyszenia Rozwoju Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej. 

Czysty Poznań – kampania antysmogowa „Nie rób siary! Daj oddychać!”  

Akcja edukacyjna poświęcona tematowi smogu w mieście. Jej głównym celem  
było zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie dbania o czystość powietrza. 
Realizowano ją za pomocą: akcji ambientowej i outdoorowej, konkursu plastycznego 
skierowanego do najmłodszych poznaniaków. 

Fotoportal   

W ramach promocji portalu, który służy gromadzeniu fotografii ukazujących urokliwe 
poznańskie przestrzenie, przeprowadzono konkurs „Nasz niezwykły Poznań”, którego 
efektem będzie wystawa, organizowana na Wolnym Dziedzińcu UMP na początku 2019 roku. 

Media społecznościowe  

Służyły do promowania działań miasta: festiwali tj. NaWolnym, kampanii społecznych  
np. kampanii antysmogowej czy akcji wspierającej mamy w powrocie na rynek pracy. 
Priorytetem stał się kontakt z mieszkańcami i możliwość komunikacji z nimi. Postanowiono 
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przywrócić możliwość kontaktu poprzez prywatne wiadomości oraz zaprogramowano bota,  
który odpowiada na określone pytania w dwóch językach: polskim oraz angielskim. 

Poznański Budżet Obywatelski 2019  

Celem kampanii było jak największe nagłośnienie poszczególnych etapów Poznańskiego 
Budżetu Obywatelskiego i nakłonienie mieszkańców zarówno do składania swoich 
projektów, jak i do wzięcia udziału w głosowaniu. Kampania przekonywała o licznych 
zaletach partycypowania w planowaniu budżetu obywatelskiego, pokazywała i wyjaśniała 
krok po kroku jak złożyć wniosek oraz tłumaczyła zasady głosowania. 

Festiwal Śladami Marzeń  

Impreza odbyła się przy okazji Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon. 
Celem wsparcia projektu była promocja Poznania jako miasta otwartego na turystów  
oraz wspierającego młodych pasjonatów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania.  

„Dobra Energia w Poznaniu”  

Konferencja poruszająca temat smogu. Jej celem było znalezienie nowoczesnych  
i ekologicznych rozwiązań dostarczania ciepła i energetyki do domów oraz możliwości  
ich wdrożenia w życie. Poznań zaprezentował się tam jako miasto szukające sposobu,  
aby smogowi zaradzić oraz poprawić jakość powietrza.  

„Kobieta z energią”  

To wydarzenie skierowane do kobiet, które chcą zacząć rozwijać swoje pasje lub otworzyć 
własny biznes. Podczas wydarzenia odbyły się liczne warsztaty i panel „Moc kobiet”.  
Celem wsparcia projektu było pokazanie Poznania jako miasta wspierającego kobiety  
i ich inicjatywy, dbającego o rozwój zawodowy i osobisty kobiet. 

Poznań rodzinnie  

Dodatek specjalny do Głosu Wielkopolskiego przygotowany we współpracy z Wydziałem 
Zdrowia i Spraw Społecznych. Jego celem było opisanie inicjatyw prorodzinnych 
realizowanych przez miasto, informowanie o profilaktycznych działaniach miasta na rzecz 
zdrowia, o programie dofinansowania metody in vitro oraz o licznych udogodnieniach  
dla rodzin. Ponadto, w dodatku promowano również wiele wydarzeń kierowanych dla rodzin 
organizowanych w mieście przez cały rok. 

Poznań Półmaraton  

Miasto wsparło finansowo wydarzenie sportowe organizowane przez Poznańskie Ośrodki 
Sportu I Rekreacji – poznański półmaraton. Podczas 11 edycji PKO Poznań Półmaratonu 
ponad 10 tys. uczestników  miało możliwość przebiec się ulicami miasta. Poznań gościł 
zawodników z różnych stron świata, łącznie udział wzięło ponad 20 narodowości.  
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Blog Conference Poznań 

To obecnie największe w Polsce wydarzenie kierowane do twórców internetowych związane  
z Influencer Marketingiem. Wsparcie projektu miało na celu promocję Poznania jako miasta 
wspierającego innowacyjne projekty i współorganizującego duże konferencje tematyczne. 

Konferencja Dla Rodziców  

Wsparcie wydarzenia skierowanego do rodziców i par, które oczekują dziecka. Obecność 
Poznania na tym wydarzeniu miała na celu pokazanie, że miasto wspiera młodych rodziców, 
prowadząc szeroko zakrojoną politykę prorodzinną. 

Polsat Boxing Night  

Miasto zleciło działania promocyjne podczas odbywającej się 21 kwietnia w Częstochowie  
i transmitowanej w kanałach Polsatu gali bokserskiej „Polsat Boxing Night”. Walka dwóch 
bokserów wywodzących się z Poznania podczas tak prestiżowej gali przyczyniła  
się do promocji Poznania jako miasta dbającego o rozwój sportu.  

Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej „Juwenalia Poznań”   

Wydarzenie realizowało działania artystyczne związane z promocją lokalnej kultury, 
realizowane podczas Festiwalu Kultury Studenckiej i Akademickiej „Juwenalia Poznań”. 
Celem wsparcia projektu było wzmocnienie wizerunku Poznania jako prężnie rozwijającego 
się miasta akademickiego, budowanie poczucia tożsamości lokalnej wśród studentów, 
promowanie oferty uczelni wyższych. 

Broszura dotycząca polityki mieszkaniowej w Poznaniu 

Zadanie polegało na zaprojektowaniu, przygotowaniu graficznym i wydruku broszury 
napisanej przez Biuro Spraw Lokalowych dotyczącej polityki mieszkaniowej w Poznaniu  
na lata 2017 – 2027. Broszury rozdane zostały m.in. radnym i społecznikom miejskim.  

The Color Run 

19 maja na poznańskiej Malcie odbył się już po raz czwarty najbardziej kolorowy bieg  
w Polsce. Celem wsparcia projektu było zaprezentowanie potencjału Miasta Poznania  
jako świetnego miejsca dla organizacji masowych imprez sportowych, a także promocja 
sportu i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców. W Polsce biegi The Color Run odbyły  
się jedynie w trzech miastach, dlatego też poznańska impreza przyciągnęła biegaczy z całego 
regionu. 

Wielkopolski Kucharz Roku. Konkurs im. Rafała Jelewskiego  

Wsparcie Konkursu Wielkopolski Kucharz ma na celu promocję młodych talentów 
kulinarnych. Konkurs ten stanowi kulinarną wizytówkę Poznania, szczególnie iż w tym roku 
tematem przewodnim była Gościnność i Kuchnia Poznańska Projekt ten spotkał  
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się z dużym zainteresowaniem mediów i przybyłych gości, co znalazło odzwierciedlenie  
w licznych artykułach i relacjach w mediach.  

Wsparcie konferencji ABSL  

Oddział Promocji wsparł Biuro Obsługi Inwestorów w realizacji konferencji ABSL. 
Organizacja Konferencji ABSL w mieście pokazuje inwestorom, że Poznań jest otwarty  
na inwestycje z zakresu nowoczesnych usług dla biznesu. Jest też doskonałą okazją  
do promocji naszego miasta, jako miejsca o wysokiej jakości życia.  

Kampania promująca festiwal Ethno Port  

Miasto Poznań wsparło promocyjnie festiwal, wynajmując billboardy w różnych 
lokalizacjach centrum miasta. Udzielone wsparcie spotęgowało zainteresowanie festiwalem  
wśród mieszkańców i osób odwiedzających Poznań.  

#NAWOLNYM II  

W lipcu i sierpniu na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania po raz trzeci odbyły  
się wydarzenia w ramach cyklu kulturalnego #NaWolnym. Poznań zaprezentował  
się jako miasto oferujące bezpłatny dostęp do kultury, umożliwiające swoim mieszkańcom 
obejrzenie spektakli i koncertów artystów nie tylko z Poznania, ale i z całej Polski. 

#NAFALACH  

W 2018 miała miejsce pierwsza edycja letniego festiwalu muzycznego #NaFalach. Koncerty 
organizowane przez Miasto Poznań odbywały się przez całe lato nad dwoma jeziorami: 
Maltańskim i Strzeszyńskim. 

Promocja szkolnictwa zawodowego – kampania „Szacun dla zawodowców”  
oraz wydarzenie Arena Zawodów  

To projekt promujący świadomy wybór szkolnictwa zawodowego jako dalszej ścieżki 
edukacji po ukończeniu trzeciej klasy gimnazjum lub ósmej klasy szkoły podstawowej. Akcja 
ukazuje korzyści płynące z wyboru kształcenia zawodowego, a także „odczarowuje” 
negatywne skojarzenia z nim związane. Jak co roku projekt został podzielony na dwa etapy – 
wiosenną kampanię promocyjną oraz jesienne wydarzenie organizowane w poznańskiej Hali 
Arena. 

Letnia Akademia Kongresu Kobiet 

Wsparcie szóstej edycji warsztatów, spotkań, dyskusji i wspólnych aktywności kobiet.  
Udział Miasta przy organizacji wydarzenia stanowił doskonałą okazję do promocji Poznania 
wśród uczestniczek tego wydarzenia i zaprezentowania ogromnej pracy jaką miasto wykonało  
w promocji równouprawnienia oraz zapobieganiu wykluczeniom. 
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System Koordynacji Promocji (SKP)  

Poprzez SKP, Gabinet Prezydenta nadzoruje i koordynuje działania promocyjne realizowane 
przez pozostałe wydziały Urzędu Miasta Poznania, miejskie jednostki organizacyjne  
i instytucje.  

Gala FEN  

Wsparcie organizacji gali sportów walki w Poznaniu. W wydarzeniu wzięli udział znani  
i utytułowani polscy sportowcy. Dzięki temu Poznań zaprezentował się jako miasto,  
w którym odbywają się prestiżowe imprezy sportowe. 

Nie, to nie była gra  

Kampania miała na celu przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat 
miejskiego Punktu Interwencji Kryzysowej, który pomaga w sytuacjach kryzysowych,  
a także: zwiększenie świadomości na temat zachowań, które są przemocą seksualną,  
oraz podniesienie tematu incydentalnej przemocy seksualnej wśród opinii publicznej  
czy mediów. Zrealizowano ją we współpracy z poznańskimi klubami muzycznymi, 
blogerkami i blogerami. 

Campus Studencki Łazy 2018 

Celem wydarzenia jest wsparcie nowoprzyjętych studentów i pomoc im w zaadaptowaniu  
się w Poznaniu. Korzyści to budowanie poczucia związku studenta i miasta poprzez 
zapoznanie studentów z Poznaniem oraz poinformowanie o instytucjach będących wsparciem 
dla osób rozpoczynających studia w mieście, a także przedstawienie uczestnikom władz 
miasta Poznania i zarysu działań miejskich adresowanych do środowiska akademickiego.  

Wolne Tory  

Głównym celem kampanii było zachęcenie mieszkańców do uczestniczenia w konsultacjach 
społecznych dotyczących zagospodarowania nowej dzielnicy położonej w centrum miasta  
oraz przedsiębiorców, aby wzięli pod uwagę możliwość zainwestowania w tę lokalizację.  

CzytajPL 

Ideą kampanii jest bezpłatne wypożyczanie bestsellerowych ebooków i audiobooków. Poznań  
był jednym z 14 oficjalnych partnerów inicjatywy, do której przyłączyło się ponad  
500 miejscowości z całej Polski. W listopadzie w popularnych lokalizacjach w mieście 
pojawiło się ponad 40 plakatów na wiatach przystankowych, dzięki którym można  
było za darmo pobrać (poprzez aplikację i zeskanowanie kodu QR) aż 12 tytułów. 

Gala sportów walki  

Wsparcie organizacji gali sportów walki Poznań Fight Night. W wydarzeniu udział wzięli 
utytułowani sportowcy, w związku z czym ranga wydarzenia miała duży potencjał 
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promocyjny dla Poznania, który zaprezentował się jako miasto wspierające poznańskich 
zawodników.  

Koncert Amadeus  

Wsparcie organizacji koncertu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, który odbył  
się w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika i był otwarty dla wszystkich 
chętnych. Wydarzenie było adresowane głównie dla seniorów. Celem projektu była promocja 
Poznania jako miasta umożliwiającego seniorom bezpłatny dostęp do kultury wysokiej  
oraz wspierającego lokalnych artystów.  

POZnań Ice Festival 2018 – Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej  

13. edycja Festiwalu Rzeźby Lodowej zgromadziła 24 rzeźbiarzy z całego świata. Pierwszy 
dzień upłynął pod znakiem widowiskowego konkursu Speed Ice Carving – rzeźbiarze podczas  
25 minut odtwarzali zadany projekt. Drugi dzień Festiwalu był pracą w parach nad autorskim 
projektami. Wydarzenie zgromadziło nie tylko mieszkańców Poznania, ale także wielu 
turystów (obłożenie hotelowo wyniosło 60%, norma oscyluje wokół 30%). 

European Best Christmas Market  

Poznański Jarmark Świąteczny jako pierwszy polski jarmark w historii został nominowany  
w prestiżowym plebiscycie na Najlepszy Europejski Jarmark Świąteczny (Best European 
Christmas Market 2019). W ramach promocji głosowania w konkursie na Poznań 
przygotowano 10 tysięcy kartek pocztowych z fotografią przedstawiającą poznański jarmark  
i logotyp akcji wraz z adresem do strony internetowej poświęconej głosowaniu. Poznań zajął 
w głosowaniu 6. miejsce. 

Sesja zdjęciowa Świątecznego Poznania  

Ten wyjątkowy czas w mieście został uwieczniony na profesjonalnej sesji zdjęciowej 
Poznania. Udokumentowane zostało m.in. rozświetlenie choinki na Starym Rynku, Betlejem 
Poznańskie, iluminacje świetlne od Mostu Teatralnego aż po Śródkę, a także Festiwal Rzeźby 
Lodowej. 

Film Świąteczny   
Film promocyjny miał na celu udokumentowanie najważniejszych wydarzeń dziejących  
się  w Poznaniu w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz pokazanie miejskich iluminacji 
świątecznych, znajdujących na się w przestrzeni publicznej. 

Mam Marzenie  

Wsparcie organizacji XIV Wielkiej Gali Charytatywnej Fundacji Mam Marzenie - jednej  
z największych imprez tego typu nie tylko w Poznaniu, ale i w całej Polsce. Zasięg gali 
wpłynął pozytywnie na wizerunek Poznania, jako miasta intensywnie wspierającego 
wydarzenia charytatywne i kulturalne.  
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II Kongres Towarzystw Naukowych 

Korzyści dla Miasta Poznań wynikających ze wsparcia II Kongresu Towarzystw Naukowych  
to wzrost rozpoznawalności Poznania jako miejsca spotkań i dyskusji polskich naukowców, 
rozpropagowanie atrakcji Miasta Poznania wśród uczestników poprzez kolportaż broszur 
informacyjnych, pokazanie Miasta Poznań jako centrum dyskusji o przyszłości polskiej nauki. 

"Public Authorities, (print) media and digital tran sition. The Press in Small Countries  
and Regions in Europe – Methodological Seminar" 

Tematem konferencji był proces cyfryzacji rynku medialnego. W trakcie konferencji 
powołano grupę badawczą pod nazwą „Poznań Network”, skupiającą przedstawicieli 
renomowanych uczelni z całej Europy. Celem wsparcia projektu było pokazanie Poznania 
jako miasta przygotowanego do organizacji prestiżowych konferencji dla naukowców  
i praktyków.  

Gala Mistrza Mowy Polskiej 

Projekt polegał na wsparciu Gali Mistrza Mowy Polskiej, która odbyła się 24 września  
w Centrum Kultury Zamek. Celem projektu było pokazanie Miasta Poznania jako ośrodka 
akademickiego znakomicie przygotowanego do organizacji tak prestiżowych uroczystości. 

 

W zakresie wspierania inicjatyw lokalnych: 

Gabinet Prezydenta prowadził konsultacje społeczne i badania opinii publicznej. W ramach 
prowadzenia działalności polegającej na szeroko rozumianej aktywizacji mieszkańców: 

- wspierano proces partycypacji społecznej, 

- organizowano konsultacje społeczne, 

- współpracowano z wydziałami, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami 
zewnętrznymi przy realizacji 78 projektów konsultacyjnych, 

- zlecano i opracowywano wyniki badań i sondaży przeprowadzanych na terenie Miasta, 

- koordynowano działania mediacyjne zmierzające do rozwiązywania problemów 
społecznych oraz konfliktów lokalnych, 

- każdorazowo uzgadniano koncepcję przeprowadzenia konsultacji społecznych  
przy współpracy z wydziałami UMP oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, 

- informowano mieszkańców o przeprowadzonych konsultacjach na stronie miejskiej, 
serwisie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, FB PBO, mailowo, w formie broszur, 
ulotek oraz poprzez przygotowanie plakatów informacyjnych, 
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- promowano spotkania konsultacyjne dotyczące m.in. cyklicznych spotkań Prezydenta 
Miasta Poznania z mieszkańcami, projektów drogowych, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. W celu wypromowania spotkań konsultacyjnych 
korzystano z lokalnych mediów, mediów społecznościowych oraz portali i komunikatorów 
jednostek pomocniczych za pomocą których komunikują się z mieszkańcami, 

- promowano Poznański Budżet Obywatelski 2019, 

-  tworzono i realizowano Centra Inicjatyw Lokalnych. 

Gabinet Prezydenta zorganizował, współorganizował, wspierał, przeprowadził  
i opracowywał koncepcję do ogółem 78 projektów konsultacyjnych w tym: 

 Zorganizował wspólnie z innymi wydziałami Urzędu Miasta Poznania                         
oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi: Wydziałem Transportu i Zieleni, 
Miejskim In żynierem Ruchu, Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, 
Wydziałem Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, Biurem Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, Wydziałem Urbanistyki i Architektury, Wydziałem 
Ochrony Środowiska,  Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi, Zarz ądem Transportu 
Miejskiego i przeprowadził 13 konsultacji społecznych oraz sprawował nadzór  
nad ich przebiegiem. 

Starano się  przeprowadzać konsultacje społeczne w celu: 

-  włączania mieszkańców w proces zarządzania Miastem, 

- poznania opinii mieszkańców o poddawanej konsultacjom sprawie, 

- maksymalizacji efektywności i trafności procesów decyzyjnych, 

- pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji proponowanych rozwiązań, 

- budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

Konsultacje polegały w szczególności na organizowaniu zebrań z mieszkańcami                     
i organami osiedli, zbieraniu opinii mieszkańców przekazywanych pisemnie, drogą 
elektroniczną do właścicieli konsultacji w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta 
Poznania,  miejskich jednostkach organizacyjnych lub podczas organizowanych spotkań 
konsultacyjnych, ankietach elektronicznych i papierowych, przeprowadzaniu sondaży 
ulicznych, spotkaniach warsztatowych, spacerach badawczych. 

Konsultacje społeczne w 2018 r. były organizowane w trybie uchwały                                     
nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad               
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Poznania.  

 Zorganizował i przeprowadził wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich 13 konsultacji 
przebudowy projektów drogowych i zmiany organizacji ruchu: 
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Konsultacje społeczne polegały na zbieraniu przez Zarząd Dróg Miejskich opinii, uwag, 
wniosków mieszkańców do danego projektu drogowego na wstępnym etapie prac 
projektowych oraz organizacji spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami i członkami 
organów osiedlowych na osiedlu, którego ww. przebudowa dotyczyła zarówno w formie 
otwartych spotkań z mieszkańcami, jak również spotkań warsztatowych.  Gabinet 
Prezydenta starał się również promować i wykorzystywać bardziej nowoczesne metody 
konsultacyjne takie jak „zabawa w projektowanie” – wspólne aranżowanie  
przez uczestników konsultacji społecznych przestrzeni publicznej. Gabinet Prezydenta 
współpracował również z Zarządem Dróg Miejskich w opracowaniu i przygotowaniu 
koncepcji przeprowadzenia konsultacji społecznych, które zostały ze względów 
organizacyjno – technicznych odroczone czasowo. 

 Zorganizował i poprowadził 9 spotkań Prezydenta Miasta Poznania z Radami 
Osiedli i mieszkańcami w trzy etapowej procedurze przewidzianej  
dla ww. spotkań.  

Celami spotkań Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami na terenie zamieszkiwanych 
przez nich osiedli są: pozyskanie wiedzy o potrzebach i problemach mieszkańców osiedli, 
zapoznanie się z postulatami, wnioskami i inicjatywami mieszkańców dotyczącymi 
funkcjonowania osiedli, pozyskanie wiedzy o ocenie działania służb miejskich na terenie 
osiedli, wzmocnienie kontaktu Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami osiedli. 
Spotkania zorganizowano na terenie następujących osiedli: Antoninek – Zieliniec                            
- Kobylepole, Strzeszyn, Grunwald Północ, Kwiatowe, Górczyn, Grunwald Południe, 
Głuszyna. Szczegółowy przebieg konsultacji określa Zarządzenie nr 37/2017/P 
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 września 2017 r. w sprawie organizacji spotkań 
Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami. 

 Ponadto Gabinet Prezydenta przygotowywał wspólnie z Miejską Pracownią 
Urbanistyczną 38 konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego przy udziale jednostek pomocniczych 
miasta, właściwych dla danego terenu. Ostatecznie zorganizowano  
35 przedmiotowych konsultacji.                          

Konsultacje polegały na organizacji spotkań z zespołami projektowymi Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej, których celem było omówienie uwarunkowań i założeń  
do projektów planów oraz zebranie sugestii dotyczących danych obszarów zarówno  
w I jak i II etapie konsultacji społecznych.   

Gabinet Prezydenta wspólnie z Miejską Pracownią Urbanistyczną zorganizował                          
i przeprowadził również dwa dodatkowe działania partycypacyjne: konsultacje społeczne 
dotyczące wizji zagospodarowania „Wolnych Torów” i koncepcji zagospodarowania 
„Placu Bernardyńskiego” w Poznaniu.  

Konsultacje społeczne dotyczące wizji zagospodarowania „Wolnych Torów” dotyczyły 
szerokiej, publicznej prezentacji modelu/koncepcji planistycznej rozwoju nowej dzielnicy 
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Miasta, gdzie w 2017 r. został przeprowadzony I etap konsultacji społecznych, 
organizowany w ramach zwykłej procedury sporządzania projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Na spotkanie przygotowano film promocyjny 
prezentujący model rozwoju dzielnicy, materiały informacyjne i promocyjne, folder 
promocyjny i prezentację multimedialną. 

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania „Placu Bernardyńskiego”  
w Poznaniu zostały zorganizowane w ramach procedury sporządzania projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie Placu 
Bernardyńskiego” jako dodatkowe działanie partycypacyjne, uzupełniające dwuetapowe 
konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp, które odbyły się w 2017 i 2018 r.  
W ramach przedmiotowych konsultacji społecznych przeprowadzono warsztaty 
urbanistyczne oraz spotkanie informacyjne. W obu przypadkach głównym założeniem 
było zebranie opinii interesariuszy na temat najbardziej akceptowalnych społecznych 
projektów rozwiązań urbanistycznych i komunikacyjnych dla danego terenu. 

 Podjął działania w zakresie wypracowania nowych zasad regulacji wewnętrznych 
dotyczących konsultacji społecznych w oparciu o uchwałę nr XLVII/844/VII/2017 
Rady Miasta Poznania z 16 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych na terenie miasta Poznania.  

Gabinet Prezydenta zorganizował kilka spotkań wewnętrznych z miejskimi jednostkami 
organizacyjnymi w celu wypracowania zasad regulacji wewnętrznych, dotyczących 
konsultacji społecznych, ich uproszczenia, podziału na różne rodzaje zadań, procesów 
konsultacyjnych czy korzystania z innych metod konsultacyjnych. Dotyczyło to zwłaszcza 
Zarządu Dróg Miejskich  i Zarządu Transportu Miejskiego. Działania miały służyć 
ujednoliceniu oraz czytelnemu wyartykułowaniu obowiązków właścicieli konsultacji 
społecznych – biur, wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek 
organizacyjnych, a także zwiększyć możliwości Gabinetu Prezydenta jako koordynatora 
konsultacji społecznych w mieście i  partnera procesu konsultacyjnego.  

 Kontynuował organizację szkoleń  dotyczących organizacji procesu i prowadzenia 
konsultacji społecznych. 

W ramach zwiększenia profesjonalizmu przeprowadzanych w mieście konsultacji 
społecznych i podniesienia kompetencji osób zajmujących się organizacją tego procesu, 
zorganizowano dla tej grupy pracowników urzędu i jednostek współpracujących, 
szkolenie z zakresu technik moderacyjnych i skutecznych metod prowadzenia spotkań  
z mieszkańcami. Szkolenie obejmowało m.in. zagadnienia dotyczące moderacji – 
głównych etapów, narzędzia i zadania, ćwiczenia dotyczące sytuacji trudnych  
i konfliktowych, Coaching grupowy – poszukiwania rozwiązań dla indywidualnych 
przypadków uczestników, warsztat z wybranych technik moderatora. 

Podczas szkolenia uczestnicy poznali również techniki z zakresu: prowadzenia                            
– moderacji spotkania, facylitacji – w tym: kluczowe umiejętności niezbędne                             
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do prowadzenia spotkań metodą facylitacji, ujęcie facylitacji z perspektywy umiejętności, 
technik, postawy oraz przebiegu spotkania, narzędzia facylitacji: wybrane techniki 
porządkujące, wybrane techniki twórczego myślenia, wybrane techniki podejmowania 
decyzji, skutecznych sposobów angażowania jednostki i grupy, autoprezentacji, wystąpień 
publicznych, zarządzania sytuacją konfliktową podczas spotkania, itp., oraz zasad,  
które   w znacznym stopniu wpływają na efektywność spotkań i posuwają pracę grupową                    
do przodu. Celem warsztatów było zwiększenie wiedzy i umiejętności wśród uczestników  
w zakresie wykorzystywania metod moderacyjnych, a  pośrednim celem zwiększenie 
gotowości do wykorzystania w codziennej praktyce poznanych metod i narzędzi. 
Zainteresowani uczestnicy uzyskali możliwość otrzymania informacji zwrotnej. Warsztaty 
były bardziej specjalistyczne, skoncentrowane na pogłębieniu ww. zagadnień. W trakcie 
zajęć wykorzystane zostały techniki i narzędzia maksymalnie angażujące uczestników  
w proces edukacyjny. 

Zajęcia bazowały w głównej mierze na doświadczeniach indywidualnych uczestników 
ukierunkowanych na pogłębienie autorefleksji i poszerzeniu perspektywy strategii 
działania możliwych do wprowadzenia w przyszłości. W trakcie szkolenia wykorzystano: 
ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w parach i podzespołach, moderowaną dyskusję 
grupową, przykłady dobrych i złych praktyk, symulacje spotkań, gry szkoleniowe. 

        Przeprowadził Poznański Budżet Obywatelski 2019 - konsultacje społeczne, w ramach 
których mieszkańcy Poznania mogli decydować o tym, na co zostanie przeznaczona część 
budżetu miejskiego (rekordowa kwota 20 milionów złotych, 14 milionów złotych  
na projekty rejonowe, 6 milionów złotych na projekty ogólnomiejskie).  

Proces składania projektów rozpoczął się 7 maja i trwał do 4 czerwca 2018 r.                           
W 2018 r. do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 zgłoszono 425 projektów                
– 87 ogólnomiejskich i 338 rejonowych, pod głosowanie przeszło 160 projektów,  
w tym 47 ogólnomiejskich, 113 rejonowych. Przez całe wakacje wydziały merytoryczne 
Urzędu Miasta Poznania wraz z Radami Osiedli opiniowały zgłoszone projekty.  
W tym czasie wnioskodawcy mogli odwołać się od negatywnej oceny, składając 
odpowiedni wniosek. Integralnym elementem Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego  
jest procedura odwoławcza. W przypadku projektów wstępnie zarekomendowanych 
negatywnie przez wydziały opiniujące, Wnioskodawcy przysługiwało odwołanie od takiej 
decyzji. W tegorocznej edycji PBO, Zespół ds. PBO19 wprowadził nowatorską zasadę,  
która dotyczyła projektów inwestycyjnych. W przypadku odwołania od negatywnej opinii 
wydziału lub jednostki dla projektu inwestycyjnego, co do którego podstawą były koszty 
projektu przewyższające założone limity lub przesłanki niewynikające z zasad PBO, 
Gabinet Prezydenta zwoływał spotkanie odwoławcze, w którym uczestniczył zespół 
ekspertów, których głos był decydujący. W skład takiego zespołu mogły wejść: 

a) osoby z uprawnieniami do weryfikacji dokumentacji projektowej i kosztorysowania, 
niezwiązane umową pracy z Urzędem Miasta, 

b) kadra naukowa poznańskich uczelni wyższych. 
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26 września 2018 r. podczas konferencji prasowej ogłoszono ostateczną listę projektów,  
które zostały  dopuszczone do głosowania. 

W Poznańskim Budżecie Obywatelskim - edycji 2019, prawo głosu miał każdy 
mieszkaniec – osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Poznania. W przypadku osób, 
które nie ukończyły 18 – tego roku życia, potrzebna była zgoda rodzica lub opiekuna 
prawnego.  
Każdy miał do dyspozycji łącznie 3 głosy, 1 na projekt ogólnomiejski i 2 na projekty 
rejonowe na dowolnie, wybrane przez siebie projekty. Głosowanie odbywało  
się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem serwisu PBO19. Od 27 września  
do 19 października 2018 r. odbyło się głosowanie w Poznańskim Budżecie 
Obywatelskim. Swoje głosy można było również oddać w 42 punktach stacjonarnych.  
W 2018 r. udało się pobić rekord głosów oddanych za pomocą elektronicznych kart  
do głosowania. Łączna liczba głosujących w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2019 
(ważnie oddanych głosów) to 55 631 (przez niecały miesiąc).   

W Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2019 zwyciężyły 3 projekty o charakterze 
ogólnomiejskim, 27 o charakterze rejonowym.  

Zasady ww. konsultacji zostały określone w Zarządzeniu nr 318/2018/P Prezydenta 
Miasta Poznania z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta 
Poznania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok.      

W ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019: 

1. Zarządzeniem Prezydenta nr 142/2018/P z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania 
Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019, w skład Zespołu weszli, 
wyznaczeni lub wybrani podczas publicznego losowania, przedstawiciele 
następujących grup zaangażowanych w budżet obywatelski: 

• Rady Miasta Poznania, 

• Miejskiej Rady Seniorów, 

• Młodzieżowej Rady Miasta, 

• Urzędu Miasta Poznania i jednostek merytorycznych (PIM), 

• rad osiedli, 

• organizacji pozarządowych, 

• wnioskodawców z poprzednich edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, 

• mieszkańców 
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• radca prawny oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji z ramienia UMP  
– w obu przypadkach funkcja doradcza bez prawa głosu. 

Zespół ds. PBO działał w okresie przygotowania, realizacji oraz ewaluacji projektu                
pn. Poznański Budżet Obywatelski 2019. Podstawowym jego zadaniem  
było wypracowanie nowych zasad oraz optymalnych rozwiązań, służących spójnej 
realizacji zadania w oparciu o doświadczenia i ewaluację minionych edycji, 
wypracowanie spójnych zasad oceny wniosków i monitorowanie podejmowanych działań 
w trakcie trwania edycji PBO 2019. Dopiero po opracowaniu przez Zespół, Zasad 
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 można było przystąpić do realizacji 
dalszych działań. W ramach pracy nad wypracowaniem zasad edycji PBO19 odbył  
się szereg cyklicznych spotkań Zespołu. 27 kwietnia 2017 r. odbyła się konferencja 
prasowa, podczas której przedstawiono efekt pracy Zespołu – Zasady Poznańskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2019.  

2. Jeszcze przed rozpoczęciem naboru wniosków do PBO19, pracownicy Gabinetu 
Prezydenta w ramach promocji tegorocznego PBO brali udział w Festiwalu Innowacji 
Społecznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa  Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. Udzielano informacji  na temat  zasad tegorocznej edycji PBO  
oraz rozdawano materiały informacyjne i promocyjne. 

3. Działaniem aktywizującym mieszkańców do składania wniosków do PBO19  
było zorganizowanie Maratonu Pisania Wniosków, który odbył się 18 maja 2018 r.                 
na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17. Podczas Maratonu 
pracownicy Urzędu oraz jednostek miejskich udzielali konkretnych, merytorycznych 
wskazówek niezbędnych do poprawnego wypełnienia wniosku do PBO19, mieszkańcy 
mogli skonsultować swoje pomysły do budżetu obywatelskiego oraz zapoznać  
się z całościowym procesem PBO. Podczas Maratonu pisania wniosków zorganizowano 
strefę animacji, co uatrakcyjniło wydarzenie i przyczyniło się do wzrostu zainteresowania 
mieszkańców procesami partycypacji obywatelskiej. Stworzenie programu animacji 
korespondującego z tematyką wydarzenia, zwłaszcza uczącego idei partycypacji 
społecznej, pozwoliło ponadto na promowanie obywatelskich postaw wśród najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta. Wydarzeniem towarzyszącym Maratonowi  
była całodniowa akcja promocyjna na terenie całego Miasta. Dwie drużyny rowerowe 
zachęcały mieszkańców do składania projektów i przyjścia na Maraton, rozdawały 
broszury i balony PBO. Łączna trasa rowerowa wyniosła prawie 40 km, animatorzy 
pojawili się w różnych częściach miasta (m.in. Wilda, Jeżyce, Ogrody, Rataje, Grunwald, 
Sołacz, Winogrady).  

4. Zorganizowano spotkania i warsztaty edukacyjne, prowadzone przez pracowników 
Gabinetu Prezydenta oraz punkty konsultacyjne. W ramach działań edukacyjnych 
zorganizowano warsztaty pisania wniosków do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego           
w Centrum Inicjatyw Senioralnych. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Rodzinie i Radą Osiedla Stare Miasto, zorganizowano kawiarenkę obywatelską 
poświęconą  dyskusji nad budżetem obywatelskim w mieście.  Spotkania odbyły  
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się w Centrum Inicjatyw Senioralnych i Biurze projektu „Program Centrum – Nowy 
Święty Marcin” przy ul. Św. Marcin 57. 

W ramach etapu składania wniosków uruchomiono również punkt konsultacyjny                      
w centrum Miasta. Mieszkańcy mogli zadawać szczegółowe pytania dotyczące składania 
wniosków oraz pobrać materiały informacyjne. 

5. Przeprowadzono również cykl szkoleń dotyczących aktywności obywatelskiej  
oraz Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, przeznaczony dla młodzieży w wieku  
15-25 lat pod nazwą „ ZmieniajMY MIASTO.Warsztaty dla młodzieży”. Szkolenie 
odbyło się w całodniowych cyklach w dniach 28 i 29 czerwca 2018 r. Gabinet Prezydenta 
zorganizował również konkurs fotograficzny  dla uczniów poznańskich szkół promujący 
Poznański Budżet Obywatelski. Konkurs trwał od 3 września do 12 października 2018 r. 
Zadaniem uczniów było wykonanie reportażu zdjęciowego (maksymalnie 6 zdjęć) 
przedstawiającego jeden z projektów zrealizowanych w poprzednich edycjach 
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W konkursie zgłoszono 60 prac.  

6.  W związku z promocją PBO19 Gabinet Prezydenta spowodował,  
że już od pierwszego dnia głosowania na poznańskich ulicach promowano rozpoczęcie 
etapu. Za środek transportu służyły specjalnie oznakowane rowery miejskie z kolorowymi 
balonami. Rozdawano ulotki zachęcające do oddawania głosów oraz okolicznościowe 
torby z logo w kolorach tegorocznej edycji PBO. Podczas eventów ekipy rowerowe 
pojawiały się w różnych częściach Poznania, aby dotrzeć z informacją o  jak największej 
ilości osób. Ogromne zainteresowanie wzbudziła też żywa, symboliczna skrzynka  
do głosowania. Na ulicach można było ją zobaczyć dotychczas trzykrotnie, kiedy pojawiła 
się m.in. na Rynku Jeżyckim oraz Wildeckim i w centrum miasta. Podobnie,  
jak w przypadku drużyny rowerowej, tutaj także przechodnie otrzymywali ulotki  
z dokładną instrukcją, jak oddać głos w PBO19. 

29 września 2018 r. w ramach inauguracji cyklu wydarzeń "Senioralni. Poznań 2018" 
Gabinet Prezydenta wsparł organizację punktu do głosowania Centrum Inicjatyw 
Senioralnych. Punkt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem seniorów 
uczestniczących w imprezie na Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Z inicjatywy 
Gabinetu Prezydenta promowano również głosowanie wśród seniorów ostatniego  
dnia tego etapu na Targach Senioralnych w dniu 19 października 2018 r.               

Gabinet Prezydenta na etapie głosowania w PBO nawiązał współpracę z prasą lokalną, 
polegającą na wydaniu dodatków informacyjnych, poświęconych projektom złożonym                    
do PBO19. Opublikowano dodatki w „Gazecie Wyborczej”, „Głosie Wielkopolskim”                 
oraz w dzienniku „Fakt”, których łączny nakład wyniósł ok. 70 000 egzemplarzy.                      
Zastosowano również inne formy promujące etap głosowania tj.: emisja reklam 
internetowych, logotypów PBO, kampania w serwisach ww. dzienników, kampania  
na urządzenia mobilne oraz emisja spotów w serwisach ww. gazet. Działania te odniosły 
zamierzony skutek. Frekwencja w tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego wzrosła   
o 10 000 głosujących w stosunku do edycji ubiegłorocznej. We wrześniu 2018 r. 
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ogłoszono również konkurs tematyczny na miejskim Fotoportalu, gdzie tematem 
przewodnim były zrealizowane projekty PBO. 

7. Etap głosowania – aby maksymalnie ułatwić proces głosowania  wszystkim 
mieszkańcom miasta, w dniach 6 i 7  października 2018 r. zorganizowano 42 stacjonarne 
punkty do głosowania, po jednym na terenie każdej jednostki pomocniczej  w mieście.  
Z punktów skorzystało wielu seniorów, którzy nie mają komputerów lub nie potrafią 
obsługiwać Internetu. Przy wsparciu przeszkolonych przez Gabinet Prezydenta 
ankieterów, mogli oddać głosy na wybrane przez siebie projekty PBO19. Punkty były 
czynne od godziny 10.00 do 18.00. Dodatkowo przez cały okres głosowania 
funkcjonowały punkty do głosowania w Centrum Inicjatyw Senioralnych i Centrum 
Inicjatyw Rodzinnych w godzinach ich pracy. 

8. Finałem projektu Poznański Budżet Obywatelski 2018 było zorganizowanie uroczystej 
Gali Ogłoszenia Wyników w dniu 30 października 2018 r., podczas której Prezydent 
Miasta Poznania wręczył wnioskodawcom zwycięskich projektów certyfikaty  
i podziękowania. Podczas Gali ogłoszono również wyniki i wręczono nagrody  
w konkursie fotograficznym dla uczniów poznańskich szkół promującym Poznański 
Budżet Obywatelski. Jury konkursu przyznało 3 ufundowane  przez Organizatora nagrody 
główne oraz 10 wyróżnień.  

9. W ramach organizacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 przeprowadzono 
badanie ewaluacyjne PBO19, jako podstawę do realizacji kolejnej edycji. Raport 
ewaluacyjny przygotowany został przez członków Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu  
Obywatelskiego 2019 wspólnie z Gabinetem Prezydenta. W ramach oceny PBO 
przedstawiono dane statystyczne dotyczące edycji PBO19, wyniki kwestionariusza  
dla mieszkańców oraz rekomendacje Zespołu ds. PBO19. Raport całościowy został 
przyjęty na  ostatnim spotkaniu Zespołu ds. PBO19 w dniu 31 stycznia 2019 r.,  
a jego wyniki zostały opublikowane na stronie internetowej PBO.   

 Prowadził prace dotyczące platformy partycypacyjnej  Otwarty Poznań. 

Platforma partycypacyjna Otwarty Poznań jest innowacyjnym narzędziem internetowym,  
za pomocą którego starano się aby Miasto zyskało nową płaszczyznę komunikacyjną                     
i konsultacyjną w postaci pojawiających się wyzwań partycypacyjnych. Celem  
połączenia mechanizmu crowdsourcingowego z otwartym polem do dyskusji  
jest uzyskanie nowatorskiego podejścia do procesu partycypacji społecznej, polegającego 
na włączeniu  w niego dotąd nie angażujących się mieszkańców poprzez dostosowanie 
form i technik komunikacji do ich wymagań i trybu życia.  

Platforma partycypacji to kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie pozwalające                                
na zaangażowanie interesariuszy w szereg działań wpisujących się w koncepcję smart 
city, łączące technologię z filozofią angażowania mieszkańców w sprawy lokalne.  
W okresie od 5 lutego do 24 czerwca 2018 r. przeprowadzono na specjalnie dedykowanej 
platformie internetowej 4 wyzwania – akcje angażujące mieszkańców oraz ekspertów  
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z grona miejskich społeczników. Pierwsza z nich pozwoliła użytkownikom na poznanie 
unikatowych funkcji narzędzia oraz nowoczesnych rozwiązań interaktywnych 
zastosowanych na platformie. Tematem wyzwania „Zakochany bez pamięci”  
były skojarzenia mieszkańców związane z Poznaniem. Otwartość zadania pozwoliła 
zbudować zaangażowanie mieszkańców, oraz osób niezwiązanych na co dzień z miastem.  

Odpowiedź na wyzwanie można było zgłosić w dowolnej formie: opisu, zdjęcia  
albo video. Do wyzwania wpłynęło łącznie 61 pomysłów, z czego: 7 w formie tekstu,  
50 w formie grafiki, 2 w formie video. 

Drugie wyzwanie wymagało zaangażowania innych wydziałów w konstruowanie pytań              
do ankiety skierowanej do mieszkańców, w której mieli szansę podzielić  
się spostrzeżeniami na temat miasta, udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące 
Poznania. Ankieta została podzielona na następujące kategorie tematyczne: pytanie 
startowe, rozwój miasta, rewitalizacja, kultura, sport.  

W ankiecie wzięło udział 192 respondentów, a liczba odpowiedzi na pytania wyniosła 
96%. 

Celem trzeciego wyzwania: PIF PAF – Poznań Idea Festival było pozyskanie                             
od mieszkańców informacji na temat ich bieżących potrzeb oraz oczekiwań dotyczących 
życia codziennego mieszkańców, kierunku w którym powinno rozwijać się miasto,                
ale też dotarcie do osób, które nie mają czasu angażować się w tradycyjne formy 
partycypacji.  

W ramach wyzwania zostały zgłoszone 43 pomysły: 34 w formie tekstu, 2 w formie 
video, 7 w formie graficznej.  

Ostatnim wyzwaniem był Panel Ekspercki, w którym eksperci - miejscy aktywiści - 
oceniali  10 wyróżnionych wcześniej przez jury konkursu PIF PAF pomysłów pod kątem 
możliwości ich realizacji, pozytywnego wpływu na otoczenie i aktywizacji społeczności 
lokalnych oraz społecznego zapotrzebowania na takie działanie. Uczestnicy  
oraz zwycięzcy trzech pierwszych wyzwań zostali nagrodzeni. Łączna liczba 
użytkowników na stronie wyniosła 19 130 osób, a unikalnych użytkowników na stronie 
było 14 138. Suma wygranych prac  na platformie internetowej wyniosła 296.  

Platformę Otwarty Poznań wspierała komunikacyjnie dwutygodniowa kampania 
outdoorowa w Poznaniu na przystankach komunikacji miejskiej oraz funpage „Otwarty 
Poznań” na portalu społecznościowym Facebook, informacje oraz artykuły prasowe.  

Planowana jest kontynuacja działań partycypacyjnych na platformie w ramach kolejnych 
wyzwań skierowanych do mieszkańców, z szerszym włączeniem merytorycznym innych 
wydziałów.  

W ramach działań partycypacyjnych dla chętnych studentów z poznańskich uczelni 
Gabinet Prezydenta zorganizował wraz z firmą EY Crowdsourcing Sp. z o.o. warsztaty 
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uczące innowacyjnych metod pracy zespołowej, wykorzystując efektywne techniki 
działania. Warsztaty odbyły się 27 lutego 2018 roku. Celem warsztatów  
było uruchomienie niestandardowego, projektowego myślenia uczestników poprzez 
wykorzystanie technik Brainwritingu oraz 6 myślowych kapeluszy, dzięki czemu 
uczestnicy mogli dynamicznie wypracowywać rozwiązania w grupie. Dodatkowym 
atutem była możliwość nawiązania nowych kontaktów i poznania inspirujących technik 
współpracy, a także doświadczenie efektywnej i dającej satysfakcję z pracy w zespole. 

 Kontynuował współpracę z Wydziałem Organizacyjnym UMP w zakresie 
przebudowania miejskiej strony internetowej informującej o konsultacjach. 

Strona została przebudowana w celu polepszenia komunikacji z mieszkańcami, 
uczynienia jej bardziej przejrzystą i przyjazną dla użytkownika. 

Poszczególne konsultacje zostały uporządkowane tematycznie, wydzielona została 
struktura tematycznych zakładek oraz dodana funkcjonalność w postaci możliwości 
odznaczania danych konsultacji na mapie Poznania. 

 Prowadził kampanie informacyjno – edukacyjne w zakresie upowszechniania 
dobrych praktyk współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną  
oraz zwiększeniem świadomości obywatelskiej.  

Współpracowano z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i radami osiedli                     
w zakresie realizowanych w mieście akcji społecznych i informacyjnych, kształtowano 
pozytywny wizerunek Miasta, udzielano wsparcia organizatorom wydarzeń odbywających 
się w mieście i podejmowano inicjatywę w zakresie organizacji wydarzeń istotnych  
dla życia mieszkańców m.in.: 

 Program miejski „Kejter też poznaniak” jako kampanię edukacyjną mającą na celu 
zwiększenie świadomości mieszkańców Poznania będących właścicielami psów                      
lub planujących nabycie psa. Celem akcji było podkreślanie obowiązków, jakie należą                 
do odpowiedzialnego właściciela, między innymi konieczności szczepień,                        
oraz sprzątania po psie. W ramach programu promowano również odpowiedzialną 
adopcję zwierząt oraz zachęcano właścicieli do bezpłatnego czipowania psów. 
Kampania przyczynia się do sukcesywnego powstawania coraz to nowych specjalnych 
wybiegów dla psów w nowych lokalizacjach w mieście oraz innej „psiej” 
infrastruktury.   

W ramach programu miejskiego „Kejter też poznaniak”: uczestniczono w cyklicznych 
spotkaniach Zespołu zadaniowego koordynującego program miejski „Kejter  
też poznaniak”. W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele Straży 
Miejskiej, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Usług Komunalnych, Wydziału 
Finansowego, Zarządu Zieleni Miejskiej, Poznańskiego Schroniska dla zwierząt.  

W dniach 12-13 maja 2018 r. w Parku Cytadela zorganizowano również coroczną 
imprezę społeczno – edukacyjną „Kejtrówkę 2018” połączoną z kolejną edycją 
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zawodów „Latających psów”. Wynajęto firmę eventową, która zorganizowała  
dla właścicieli, miłośników psów oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców 
Poznania szereg atrakcji m.in. pokazy psich umiejętności, prelekcje dr Ewy 
Sumińskiej (lekarz weterynarii, publicystka, autorka wielu poradników z zakresu 
psychologii zwierząt) oraz propagatorki odpowiedzialnej adopcji  Katarzyny 
Bujakiewicz. Dzięki uprzejmości Policji zaprezentowano umiejętności psów  
na służbie. Utworzono punkt bezpłatnego czipowania psów oraz punkty porad 
weterynaryjnych, behawioralnych i odpowiedzialnej adopcji. Prowadzono  
także warsztaty gotowania dla właścicieli psów, podczas których dowiedzieli się oni,  
jaka dieta jest najbardziej odpowiednia dla zwierząt, a jakie elementy nie powinny  
w ogóle się w niej pojawiać. Zorganizowano autorski pokaz kulinarny żywienia 
czworonogów pana Marcina Kaczmarka-Pielin pn. „Gotuj dla siebie  
i swojego czworonoga”, twórcy i organizatora akcji Master Chefs 4 Dogs, jedynej 
takiej kulinarno - charytatywnej akcji dla bezdomnych zwierząt w kraju i w Europie. 
Przygotowano też liczne quizy dla właścicieli psów oraz atrakcje dla najmłodszych. 
Konkursy, zabawy plastyczne z animatorkami (szycie myjek/skarpet  
do psich łap, plecenie psich smyczy, malowanie magnesów w kształcie psiaków, 
tworzenie wieszaków na psią smycz). Nagrodzono też laureatów konkursu 
plastycznego „Kejter w mieście” specjalnie wydanym kalendarzem ze zwycięskimi 
pracami autorskimi dzieci.  

Podczas imprezy kontynuowano kampanię informacyjno-edukacyjną „Czysty Poznań” 
dotyczącą problemu niesprzątania psich odchodów. W ramach imprezy wydano                  
100 000 woreczków na psie nieczystości oraz 8 000 szt. poradników 
odpowiedzialnego właściciela psa, gadżety promocyjne (tj. kubki, torby, friesbee, 
długopisy, smycze), zawieszki promujące akcję „To nie taka mała sprawa” zachęcając 
wspólnie ze Strażą Miejską Miasta Poznania  do sprzątania po swoim psie. Podczas 
imprezy udzielano mieszkańcom wszelkich informacji w powyższym zakresie. 
Możliwość zaprezentowania swojej działalności miały też fundacje i organizacje 
prozwierzęce. W ramach imprezy zacieśniono również współpracę z 20 poznańskimi 
fundacjami i instytucjami działającymi na rzecz zwierząt, które miały swoje stoiska 
promujące i  wspierające ideę programu. 

   Gabinet Prezydenta procedował łącznie 30 wniosków w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.   

 Tworzył i Wspierał Centra Inicjatyw Lokalnych. 

Zadanie było realizowane w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie 
uchwały Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 roku  
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z  Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok. 
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W dniu 21 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert                         
nr 30/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w zakresie zadań: 1. Tworzenie  
i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - regranting i 2. Tworzenie i wspieranie Centrów 
Inicjatyw Lokalnych. W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs na zadanie nr 1 wpłynęły  
2 oferty. Natomiast na zadanie nr 2 wpłynęło 11 ofert.  

Komisja konkursowa, powołana przez Prezydenta Miasta Poznania na mocy zarządzenia 
Nr 45/2018/P z dnia 19 stycznia 2018r., podczas posiedzenia dnia 5 lutego 2018 r. 
zaopiniowała pozytywnie łącznie 12 ofert (1 oferta została oceniona negatywnie), spośród 
których wskazano:  w zadaniu nr 1 - jedną ofertę,  w zadaniu nr 2 - siedem ofert z najwyższą 
średnią punktacją do realizacji zadań publicznych wraz z propozycją przyznania dotacji.  
Po rozstrzygnięciu konkursów zostały podpisane umowy z operatorami i realizatorami. 

Poniżej zestawienie wszystkich Centrów Inicjatyw Lokalnych działających w Poznaniu: 

L.p. Nazwa 
organizacji 

Nazwa zadania Całkwita 
wartość 
zadania 

Kwota 
dotacji 

Wkład 
własny 

Wkład 
własny 
finansowy 

1 Wielkopolska Sieć 
Organizacji 
Pozarządowych 
"Działamy 
Razem"  
 Stowarzyszenie 
Instytut Zachodni 

Centrum 
Inicjatyw 
Lokalnych - 
Regrantingowe 

373495,00 
zł 

350000,00 
zł 

23495,00 
zł 

10575,00 
zł 

RAZEM 373495,00 
zł 

350000,00 
zł 

23495,00 
zł 

10575,00 
zł 

 

L.p. Nazwa 
organizacji 

Nazwa zadania Całkowita 
wartość 
zadania 

Kwota 
dotacji 

Wkład 
własny 

Wkład 
własny 
finansowy 

1 "Stowarzysze
nie 
Pedagogów 
Społecznych 
Riposta" 

Centrum 
Inicjatyw 
Lokalnych: 
Bernardyn 

59030,00 zł 50000,00 zł 9030,00 zł 3730,00 zł 

2 Stowarzyszeni
e Społeczno-
Kulturalne 

Centrum 
Inicjatyw 
Lokalnych 

50285,00 zł 45955,00 zł 4330,00 zł 2000,00 zł 
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"Przystań" "WIL.DA.SIĘ" 

3 Centrum 
Inicjatyw 
Młodzieżowy
ch 
"Horyzonty" 

Mobilne Centrum 
Inicjatyw 
Lokalnych - 
ŁAZANKA 

63400,00 zł 50000,00 zł 13400,00 zł 2000,00 zł 

4 Aster "Centrum 
Inicjatyw 
Lokalnych: 
Osiedle Kiekrz" 

57050,00 zł 50000,00 zł 7050,00 zł 1900,00 zł 

5 Fundacja 
Wspierania 
Kreatywnej 
Edukacji, 
Rozwoju i 
Rewitalizacji 
"KREAKTY
WATOR" 

STARtownia 
STARomiejska – 
Społeczna 
Twórczość, 
Aktywizacja, 
Rewitalizacja – 
CIL Stare Miasto 

59450,00 zł 49750,00 zł 9700,00 zł 2700,00 zł 

6 Fundacja 
"ReStart" 

Centrum 
Inicjatyw 
Lokalnych 
Darzybór 

54500,00 zł 50000,00 zł 4500,00 zł 1700,00 zł 

7 Fundacja 
"Inspirator" 

Centrum 
Inicjatyw 
Lokalnych 
„Ogrody Szeląg" 

54450,00 zł 50000,00 zł 4450,00 zł 1700,00 zł 

RAZEM 

 

398165,00  zł 345705,00 zł 52460,00 zł 15730,00 zł 

 

CILe lokalne realizowały wraz z mieszkańcami inicjatywy oddolne. Każdy CIL lokalny 
zobowiązany był do przeznaczenia środków finansowych  na realizację inicjatyw oddolnych  
w kwocie stanowiącej nie mniej niż 35% całości dotacji. Natomiast  
CIL Regrantingowy zobowiązany był do przeznaczenia środków finansowych  
na mikrogranty, które powinny stanowić minimum 80% całej kwoty dofinansowania. 
Poniżej podsumowanie inicjatyw oddolnych realizowanych przez CIL lokalny                                   
i Regrantingowy: 
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Podmioty realizujące 
CIL  2018 

Liczba złożonych 
pomysłów 

Liczba 
zrealizowanych 
inicjatyw oddolnych 

Kwota przyznana 
na realizacje 
inicjatyw 
oddolnych 

Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne 
"Przystań" 

brak danych 9 21 000,00 zł  

Centrum Inicjatyw 
Młodzieżowych 
"Horyzonty" 

10 9 18 043,92 zł 

Fundacja Wspierania 
Kreatywnej Edukacji, 
Rozwoju i 
Rewitalizacji 
"KREAKTYWATOR"  

brak danych 8 21 946,28 zł 

"Stowarzyszenie 
Pedagogów 
Społecznych Riposta" 

8 8 17 500,00 zł 

Stowarzyszenie Aster brak danych 6 18 000,00 zł 

Fundacja "ReStart" 4 3 17 637,60 zł 

Fundacja "Inspirator" 10 7 17 664,26 zł 

razem  50 131 792,06 zł 

 

Podmiot 
realizujący 
CIL 
(regranting) 
2018 

Liczba 
projektów 
realizowanych 
przez dany 
CIL w ramach 
regrantingu 

Liczba 
złożonych 
ofert 

Liczba 
przyznanych 
dotacji 

Obszary działań 
(mikrodotacja) 

Kwota 
przyznana 
na 
realizacje 
projektów 
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Wielkopolska 
Sieć 
Organizacji 
Pozarządowych 
"Działamy 
Razem" 

Stowarzyszenie 
Instytut 
Zachodni 

7 organizacji 
pozarządowych 
prowadzących 
działania jako 
CIL na terenie 
Miasta 
Poznania, NIE 
były 
uprawnione  
do aplikowania 
w ramach 
Konkursu 

74 ofert 

 

57 przyznanych 
dotacji 

(pozytywnie 
rozpatrzonych 
57,  
ale 1 
organizacja 
zrezygnowała z 
realizacji 
zadania), w tym 
dla: 

- 44 organizacji 
pozarządowych, 

- 13 grupy 
nieformalne 
współpracujące 
z Patronem 

 

 działalność 
wspomagająca 
rozwój wspólnot  
i społeczności 
lokalnych 28 

 kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 
kultury  
i dziedzictwa 
narodowego 4 

 pomoc społeczna,  
w tym pomoc 
rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej  
oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin  
i osób 3 

 działalność na rzecz 
integracji i 
reintegracji 
zawodowej i 
społecznej osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 3 

 ekologia i ochrona 
zwierząt oraz 
ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego 3 

 działalność na rzecz 
osób w wieku 
emerytalnym 3 

 działalności na 
rzecz dzieci  
i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci  

275 181,83 
zł 
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i młodzieży 2 

 ochrony i promocji 
zdrowia, w tym 
działalności 
leczniczej  
w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r.  
o działalności 
leczniczej 2 

 podtrzymywanie  
i upowszechnianie 
tradycji narodowej, 
pielęgnowanie 
polskości oraz 
rozwoju 
świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej  
i kulturowej 2 

 promocja  
i organizacja 
wolontariatu 1 

 nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, 
oświata oraz 
wychowanie 1 

 działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych
 1 

 upowszechnianie  
i ochrona wolności  
i praw człowieka 
oraz swobód 
obywatelskich,  
a także działania 
wspomagające 
rozwój demokracji
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 1 

 działalność 
charytatywna
 1 

 wspieranie  
i upowszechnianie 
kultury fizycznej
 1 

 działalności na 
rzecz organizacji 
pozarządowych
 1 

 

W 2018r. zrealizowano łącznie 106 inicjatyw oddolnych mieszkańców na łączną kwotę               
406 973,89 zł, z czego w ramach regrantingu dofinansowano 56 inicjatyw oddolnych                     
na kwotę 275 181,83 zł. 

W ramach zadania zrealizowano CIL- Świerczewo. 

W związku z tym, że w otwartym konkursie nr 53/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta 
Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  
w zakresie zadań: 1. Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - Świerczewo                
z przyczyn formalnych nie wyłoniono realizatora (w odpowiedzi na ogłoszony otwarty 
konkurs ofert na zadanie nr 1 wpłynęła 1 oferta, która jednak nie spełniła wymogów 
formalnych), konkurs ogłoszono ponownie.  

W dniu 20 czerwca 2018 r. Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert 
nr 61/2018 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „Działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2018”, w zakresie zadania: 
„Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych – Świerczewo”. Nabór wniosków 
został zamknięty 13 lipca 2018 r.  

Fundacja Tata z Poznania, zrealizowała zadanie pt. CIL Świerczewo. Realizator otrzymał 
dotację w wysokości 50 000,00 zł. Realizacja zadania zakończyła się 31 grudnia 2018r., 
została prawidłowo rozliczona, a sprawozdanie merytoryczne zostało zaakceptowane.  

 W ramach zadania Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych 
Gabinet Prezydenta zrealizował także szkolenia: 

11 maja 2018 r. – 12 czerwca 2018 r. zrealizowano szkolenie we współpracy                                     
z firmą ANIMA – edukacja, szkolenia Magdalena Popłońska – Kowalska. 
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Przedmiotem było przeprowadzenie programu szkolno – edukacyjnego CIL w tym: 
przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu 
organizowania społeczności lokalnej, przygotowanie, opracowanie koncepcji 
oryginalnej, nieszablonowej formy edukacyjnej/narzędzia edukacyjnego na potrzeby 
Programu CIL, indywidualne wsparcie merytoryczne, edukacyjne dla realizatorów 
CIL, indywidualne wsparcie merytoryczne, edukacyjne dla pracowników Gabinetu 
Prezydenta. 

W ramach zlecenia powstały także filmy (narzędzie edukacyjne), prezentujące 
działania CIL w kontekście badania zasobów społeczności lokalnej  
z wykorzystaniem wymiarów empowermentu - SUWAK. Filmy zostały 
zamieszczone na fanpage CIL. 

Druga część szkolenia obejmowała zrealizowanie 10 godzin indywidualnego 
wsparcia merytorycznego dla pracowników Gabinetu Prezydenta UMP  
oraz 20 godzin wsparcia merytorycznego dla realizatorów zadania CIL. Wsparcie 
merytoryczne pracowników Gabinetu Prezydenta obejmowało: przygotowanie 
otwartego konkursu ofert CIL 2019, sieciowanie pomiędzy projektami społecznymi, 
narzędzia osiowe i wspierające do pracy CIL, empowerment w społecznościach 
lokalnych. Wsparcie merytoryczne realizatorów zadania CIL obejmowało: 
opracowanie mapy - Action research, budowanie partnerstwa lokalnego, diagnozę 
lokalną. 

Ponadto firma ANIMA - edukacja, szkolenia Magdalena Popłońska - Kowalska 
zrealizowała program edukacyjny CIL. Zadanie obejmowało realizację spotkań 
warsztatowych dla realizatorów zadania CIL, pracowników OSL Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz pracowników Gabinetu Prezydenta  
z zakresu podsumowania i ewaluacji programu CIL 2018 oraz budowania mapy 
zasobów i potrzeb. 

W spotkaniu dotyczącym diagnozy/ mapy zasobów i potrzeb udział wzięli  
także reprezentanci organizacji pozarządowych zainteresowani aplikowaniem  
w otwartym konkursie ofert CIL 2019.  

•  23 maja 2018 r. w ramach zadania Współpraca obywatelska Gabinet Prezydenta 
współorganizował I Wielkopolskie Forum Liderów Lokalnych - Solidarność 
codziennie. Była to inicjatywa Pani Magdaleny Popłońskiej - Kowalskiej, 
ambasadorki Stowarzyszenia CAL w ramach obchodów 20 - lecia idei CAL. Celem 
Forum było zwiększenie motywacji i wiedzy liderów na temat działań  
w społeczności lokalnej, a także stworzenie platformy wymiany doświadczeń 
pomiędzy osobami z różnych zakątków Wielkopolski. Forum otworzył pan Jędrzej 
Solarski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. Pani Popłońska przedstawiła ideę 
Stowarzyszenia CAL, opowiedziała o  organizowaniu społeczności lokalnej, zmianie 
społecznej i pobudzaniu aktywności lokalnej. W trakcie Forum można  
było wysłuchać prelekcji Jacka Rozenka, który opowiedział o znalezieniu w sobie 



87 
 

motywacji do działania. W kolejnej części Forum, uczestnicy skoncentrowali  
się na wymianie doświadczeń w zakresie poniższych zagadnień: sposobów pracy  
ze społecznością lokalną , mobilizowania ludzi do aktywności , 
sposobów opowiadania o działaniach społecznych partnerstwie i sposobach  
ich tworzenia. 

Organizatorami Forum byli:  , Stowarzyszenie CAL, Miasto Poznań, Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Stowarzyszenie Centrum PISOP, 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. 

•  12-13 grudnia 2018 r. Gabinet Prezydenta zrealizował warsztaty zwiększające 
kompetencje osób zaangażowanych w działania lokalne, towarzyszące konferencji 
poświęconej programowi centrum inicjatyw lokalnych. Zadanie zostało 
zrealizowane przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni. Przedmiotem  
było przeprowadzenie cyklu warsztatów wspierających rozwój i aktywizację 
społeczności lokalnej, a także organizację Otwartej Strefy Inspiracji: przygotowanie 
materiałów informacyjnych i promocyjnych na warsztaty i strefę inspiracji, 
wykonanie materiałów promocyjnych na wystawę - zdjęcia wydruk na spienionym 
PCV, opracowanie koncepcji i organizacja warsztatów i otwartej strefy inspiracji. 
Zrealizowano 12 warsztatów. Zakres tematyczny warsztatów obejmował następujące 
warsztaty: „Wystąpienia publiczne”, „Ja Lider” ,“Planowanie działań  
w przestrzeni”, “Organizacja pozytywna” ,“Potencjał zespołu” ,“Diagnoza lokalna” 
,“Partnerstwo” ,“Ja - Animator” , “Możliwości finansowania działań społecznych” 
,“Projekt społeczny - jak go rozwinąć, ”Inicjatywy młodzieżowe”, ”Dotknij  
to, co niewidzialne” . 

• 14 grudnia 2018 r. Gabinet Prezydenta zorganizował spotkanie “Otwarta przestrzeń 
inspiracji”  obejmujące: 1. przygotowanie i prezentację wystawy zdjęć 
dokumentujących realizację najciekawszych działań, skierowanych do mieszkańców 
Poznania, 2. przestrzeń wystawienniczą dla 20 podmiotów i grup nieformalnych,  
które prezentowały swoje działania. Podmioty, które zarezerwowały przestrzeń 
wystawienniczą dzieliły się swoimi doświadczeniami w realizacji działań,                        
trzy wystąpienia przedstawicieli instytucji, które realizują działania na rzecz rozwoju 
wspólnot lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego, i którzy podzielili się swoimi 
doświadczeniami w zakresie wspierania aktywności społecznej mieszkańców 
Poznania. Wystąpili m.in. Przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania - Wydziału 
Rewitalizacji, Gabinetu Prezydenta, Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu, Stowarzyszenie Instytut Zachodni/Wielkopolska Sieć 
Organizacji Pozarządowych - jako CIL – Regrantingowy, Nautilus Larps, Fundacja 
Akceptacja, Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski, koło Wilda, OSP 
Osiedle Kwiatowe, Stowarzyszenie Opłotki, Stowarzyszenie Wildecka Inicjatywa 
Lokalna WILdzianie, CIM Horyzonty, Nieformalna Grupa Prekariat, Wielkopolska 
Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, grupa nieformalna  
Na Naramkach. 
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Celem realizacji warsztatów i przestrzeni inspiracji była popularyzacja regrantingu                 
i organizowania społeczności lokalnych jako form współpracy samorządu                           
z organizacjami pozarządowymi, które zwiększają aktywność mieszkańców                      
w realizacji zadań publicznych.  

Pozwoliło to: zwiększyć wiedzę, kompetencje osób angażujących się w działania 
lokalne; zwiększyć świadomość wśród mieszkańców Poznania o obecnie 
realizowanych działaniach oraz planach na kolejne lata zarówno w ramach programu 
CIL, jak i innych prowadzonych przez Miasto Poznań; komunikować, że Poznań  
jest miastem otwartym na swoich mieszkańców, jest miastem, które istnieje  
dla mieszkańców, a nie w oderwaniu od nich. 

  Gabinet Prezydenta procedował również tzw. Małe Granty 

W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w trybie  
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie procedowano łącznie  
11 wniosków, natomiast wsparto realizację następujących zadań: 

 

L.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania Całkowita 
wartość 
zadania 

Kwota 
dotacji 

Wkład 
własny 

Wkład 
własny 
finansowy 

1 Stowarzyszenie 
Instytut Zachodni 

Przewodnik dla 
mieszkańców M. 
Poznania - jak 
aktywizować 
społeczność 
lokalną 

8 000,00 
zł 

8 000,00 
zł 

0,00 zł 0,00 zł 

2 Stowarzyszenie 
Oplotki 

Fyrtel_Główna - 
zima z 
rękodziełem 

4 000,00 
zł 

4 000,00 
zł 

0,00 zł 0,00 zł 

3 Fundacja Wspierania 
Kreatywnej Edukacji, 
Rozwoju i 
Rewitalizacji 
„KREAKTYWATOR”  

Animacja i 
integracja 
społeczności 2 
podwórek 
staromiejskich 

2000,00 zł 2000,00 
zł 

0,00 zł 0,00 zł 

RAZEM 14 000,00 
zł 

14000,00 
zł 

0,00 zł 0,00 zł 
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 Zlecał zadania publiczne organizacjom pozarządowym: 

W dniu 16 kwietnia 2018 r. Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert                      
nr 53/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w zakresie zadania:                              
2. Organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców.  

W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na zadanie nr 2 wpłynęło 7 ofert.                  
W ramach zadania nr 2: jedna oferta nie spełniła wymogów formalnych, a pozostałe                          
6 podlegało dalszemu rozpatrywaniu. Oferty wraz z wnioskami o przyznanie dotacji                        
z budżetu Miasta Poznania poddane zostały procedurze konkursowej, zgodnej z ustawą                
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                           
oraz z zarządzeniem Nr 254/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 kwietnia 2017 r.   
w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie ustawy z dnia                         
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie  
z tym trybem zarządzeniem Nr 349/2018/P z dnia 22 maja 2018 r. Prezydent Miasta Poznania 
powołał Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych ofert. Podczas posiedzenia dnia  
6 czerwca 2018r. Komisja Konkursowa zaopiniowała pozytywnie łącznie 5 ofert (1 oferta 
została oceniona negatywnie).  

Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję Konkursową zarządzeniem nr 429/2018/P Prezydenta 
Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2016r., dokonano wyboru 4 najkorzystniejszych aplikacji.  
Po rozstrzygnięciu konkursu zostały podpisane umowy z realizatorami.  

Realizacja zadań trwała do końca grudnia 2018r. Realizatorzy prawidłowo rozliczyli zadania,  
a ich sprawozdania zostały zaakceptowane.  

Lp. Tytuł oferty / Oferent  
Kwota 
wnioskowa
na 

Ocena 
formalna 

Ocena 
merytoryc
zna/ 
 Liczba 
punktów 

Kwota 
dofinanso
wania 

1 

Integracja i aktywizacja 
społeczności lokalnej 
(Smochowic) poprzez 
zorganizowanie 
wodnych animacji nad 
jeziorem kierskim  
 Fundacja Just4Fit 

15 000,00 
zł 

Pozytywna 
Pozytywna 
64,50 

0,00 zł 

2 

Organizowanie 
Społeczności Lokalnej 
na Grunwaldzie Północ 
 Stowarzyszenie 

11 000,00 
zł 

Pozytywna 
Pozytywna 
76,75 

11 000,00 
zł 
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"Akademia Myśli" 

3 
Dom Sąsiedzki 
 Stowarzyszenie Zielona 
Grupa 

26 070,00 
zł 

Pozytywna 
Pozytywna 
82,87 

26 070,00 
zł 

4 

Wspólnie i aktywnie na 
Chwaliszewie 2 
 Fundacja Niwa Edukacji 
i Rozwoju 

18 000,00 
zł 

Pozytywna 
Pozytywna 
79,62 

18 000,00 
zł 

5 

Przyjaciele miejskiej 
przyrody - spotkania 
edukacyjne dla 
mieszkańców 
korzystających z parku 
na os. B. Chrobrego 
 Stowarzyszenie Centrum 
Promocji Ekorozwoju 

14 930,00 
zł 

Pozytywna 
Pozytywna 
87,75 

14 930,00 
zł 

6 

 

Spędzamy niedzielę z 
sąsiadami 
 4HUMAN 

22 500,00 
zł 

Pozytywna 
Negatywna 
22,50 

0,00 zł 

Łącznie: 
107 500,00 
zł 

 
70 000,00 
zł 

 

 Tworzył i realizował kampanię promocyjną i reklamową. 

 Gabinet Prezydenta zrealizował kampanię promocyjno - informacyjną Centrum 
Inicjatyw Lokalnych. Przedmiotem było opracowanie i wdrożenie kampanii 
promocyjno- informacyjnej dla zadania publicznego: „Tworzenie i Wspieranie 
Centrów Inicjatyw Lokalnych” (dalej zwane CIL), realizowanego przez Gabinet 
Prezydenta Urzędu Miasta Poznania, w tym: opracowanie koncepcji kampanii  
Wykonawca przygotował projekt kampanii zawierający opis pomysłu kampanii  
wraz z uzasadnieniem oraz informacją w jaki sposób będzie realizował cele 
kampanii, a także opracował harmonogram realizacji kampanii, zrealizował 
kampanię, zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem działań, zrealizował 
pozostałe zadania szczegółowo zgodnie z zapytaniem, tj. produkcja materiałów 
promocyjno informacyjnych, organizacja konferencji podsumowującej, przekazanie 
Zamawiającemu majątkowych praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw 
zależnych do treści powstałych w wyniku realizacji umowy bez ograniczeń  
i na wszystkich polach eksploatacji. Do zadań szczegółowych będących 
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przedmiotem zamówienia należała: realizacja kampanii promocyjno - informacyjnej 
programu CIL, której celem było zwiększenie świadomości wśród mieszkańców 
Poznania o realizacji Programu CIL, jego istocie, założeniach, działaniach  
oraz o tym, jakie niesie za sobą możliwości;  komunikowanie, że Poznań  
jest miastem otwartym na swoich mieszkańców, oraz że wyróżnia się jako jeden  
z liderów działań prospołecznych, budujących społeczeństwo obywatelskie, 
organizacja konferencji promującej program CIL - stanowiąca podsumowanie 
realizacji zadania w roku 2018 oraz samej kampanii promocyjno – informacyjnej, 
której celem było upowszechnienie modelu stosowanego w CIL, wymiana 
doświadczeń i dobrych praktyk, współpraca samorządów  z trzecim sektorem, 
wykonanie materiałów promocyjnych CIL. Kampania CIL miała na celu poszerzenie 
wiedzy mieszkańców, lokalnych liderów, społeczności lokalnych  
w zakresie dokonywania zmiany społecznej i korzystania w tym zakresie z narzędzia 
jakim jest Centrum Inicjatyw Lokalnych.  

Aby zrealizować, osiągnąć zamierzone cele przeprowadzono: 2 spotkania 
otwierające, 13 spotkań lokalnych w terminie od 1 października do 21 października 
2018r., przygotowano i wyprodukowano materiały promocyjne, zorganizowano 
Antykonferencję pt. ”Znamy się tylko z widzenia? Miejskie podwórko – moja 
sprawa”. 

Projekt wpłynął jednoznacznie pozytywnie na wzmocnienie Marki CIL,  
a co za tym idzie także Marki Poznań. W trakcie spotkania prowadzony był Graphic 
Recording – czyli graficzny zapis głównych tematów i omawianych wątków (zdjęcia 
rysunków załączone do raportu, oryginały przekazane do Gabinetu Prezydenta). 
Przeprowadzone działania promocyjne dzięki zastosowaniu różnorodnych narzędzi  
w tym bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami należy ocenić jako skuteczne.                    
W trakcie realizacji zadania wykorzystane zostały wszystkie dostępne kanały 
informacyjne: tj. strony www, portale społecznościowe, mailing, rozmowy 
telefoniczne. 

W ramach zadania zrealizowano procedurę zlecania zadań publicznych 
organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, oraz na podstawie uchwały Nr LVII/1066/VII/2017 z dnia  
21 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania  
z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, na rok 2018.  

27 lipca 2018 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 73/2018 na wspieranie 
realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych, w zakresie zadania: Centrum Inicjatyw 
Lokalnych - Piątkowo. W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert   
na zadanie wpłynęły 3 oferty. Jedna oferta nie spełniła wymogów formalnych,  
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a pozostałe oferty wraz z wnioskami o przyznanie dotacji z budżetu Miasta Poznania 
poddane zostały procedurze konkursowej. Zgodnie z zarządzeniem Nr 626/2018/P  
z dnia 4 września 2018 r. Prezydent Miasta Poznania powołał Komisję Konkursową 
do zaopiniowania złożonych ofert. Podczas posiedzenia dnia 6 września 2018r. 
Komisja Konkursowa zaopiniowała pozytywnie 1 ofertę, druga została oceniona 
negatywnie.  

Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję Konkursową Prezydent Miasta Poznania 
Zarządzeniem nr 649/2018/P z dnia 14 września 2018r. podjął decyzję w sprawie 
udzielenia dotacji. Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju otrzymało 
dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł i zrealizowało zadanie CIL Piątkowo. 
Celem zadania było wspieranie rozwoju i aktywności wspólnot oraz społeczności 
lokalnych na obszarze Piątkowa w Poznaniu, a także promocja idei 
zrównoważonego rozwoju wśród mieszkanek i mieszkańców Piątkowa. CIL 
Piątkowo było dodatkową przestrzenią na terenie osiedla Piątkowo, która wspierała 
aktywizację lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra 
wspólnego w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Przestrzeń była dostępna  
dla mieszkańców i mieszkanek w różnym wieku sprzyjając integracji sąsiedzkiej  
i międzypokoleniowej. Zadanie było realizowane poprzez: stworzenie przestrzeni  
do lepszego poznawania się mieszkańców i mieszkanek, ułatwiania kontaktów, 
integracji, wymiany doświadczeń oraz współpracy, realizowanie spotkań 
tematycznych i dyskusji w obszarach ważnych dla mieszkańców, działania 
informacyjne oraz doradcze w obszarze zawiązywania oddolnych ruchów 
społecznych oraz pozyskiwania finansowania, inspirowanie i motywowanie 
mieszkanek i mieszkańców do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej 
zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, aktywizację mieszkańców  
m.in. poprzez pośredniczenie w finansowaniu ich pomysłów. 

 

9. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego: 

Uprzejmie informuję, iż w 2018 r. odbyło się 12 uroczystości wręczenia medali z okazji 
długoletniego pożycia małżeńskiego z udziałem Pana Prezydenta,  
na które zaproszono 333 par Jubilatów.  

Ponadto Urząd Stanu Cywilnego realizując zadania zlecone gminie dokonał między innymi 
następujących czynności: 

Lp. Zadania Ilość 

1. Sporządzone akty stanu cywilnego 25 522 

2. Migrowane do aplikacji ŹRÓDO akty stanu 
cywilnego 

43 442 
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3. Naniesione wzmianki  6 129 

4. Sporządzone przypiski 23 736 

5. Przyjęte uznania ojcostwa 2 861 

6. Wydane odpisy aktów stanu cywilnego 83 223 

7. Wydane zaświadczenia:  

8. potwierdzające uznanie ojcostwa 2 889 

9. stwierdzające brak okoliczności wyłączających 
zawarcie małżeństwa 

5 358 

10. stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można 
zawrzeć małżeństwo 

139 

11. o stanie cywilnym 312 

12. o nadaniu nr PESEL 14 788 

 

 

10. W zakresie Wydziału Budżetu i Kontrolingu: 

Wydział opracował mi.in.: 

 projekt uchwały budżetowej  na 2019 r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej, 

 7 projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2018 rok, 

 7 projektów uchwał w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 

 16 zarządzeń w sprawie zmian w  budżecie Miasta Poznania na 2018 r.,  
w których korzystano z upoważnień wynikających z  art. 257 ustawy z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych oraz § 17 pkt 1 Nr LIX/1111/VII/2017 Rady Miasta 
Poznania z dnia 22 grudnia 2017 r. 

 zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  Miastu Poznań  
na rok 2018 wraz z 12 zarządzeniami zmieniającymi, 

 zarządzenie w sprawie  planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2018, 
zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 r.  
wraz z 19 zarządzeniami zmieniającymi, 
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 zarządzenie w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków  
w planach finansowych w 2018 r., 

 zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta 
uprawnień do zaciągania zobowiązań wieloletnich, 

 zarządzenie w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta,  

 zarządzenie w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta Poznania  
na 2019 rok, 

 zarządzenie w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych, 

 zarządzenie  w sprawie zasad sporządzania informacji dotyczących udzielanych  
ulg w zakresie umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych 
przypadających Miastu Poznań, stanowiących niepodatkowe należności budżetowe  
o charakterze publicznoprawnym oraz cywilnoprawnym.  

 sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok, 

 informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r., 

 2 sprawozdania dotyczące umorzeń, odroczeń oraz rozkładania na raty należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Poznań  
lub jego jednostkom podległym, 

 raport „Poznań na tle miast – benchmarking budżetowy”, 

 3 raporty kwartalne o stanie zaawansowania realizacji inwestycji, 

 informację o realizacji budżetu w zakresie wydatków majątkowych w roku 2017, 

 2 raporty kwartalne o stopniu realizacji dochodów budżetu. 

Ponadto opracowano projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, 
odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym, przypadających Miastu Poznań lub jego jednostkom organizacyjnym, 
oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej. 

 

11. W zakresie Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa: 

1. Konkurs o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” 

Konkurs o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” organizują wspólnie Prezydent 
Poznania i Starosta Poznański. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2004 roku.  
W 2018 roku nagrody (4) i wyróżnienia (16) wręczono firmom w czterech kategoriach: 
średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw oraz w kategorii „Startup”. W edycji wystartowało 
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łącznie 41 firm. W dotychczasowych 15 edycjach konkursu wzięło udział łącznie ponad  
800 firm z terenu powiatu poznańskiego oraz miasta Poznań; tytułem "Poznańskiego Lidera 
Przedsiębiorczości" uhonorowano 93 firmy, przyznano 133 wyróżnienia. 

2. Dni Przedsiębiorczości Poznań 

W dniach 18-22 kwietnia 2018r. odbyła się kolejna edycja Dni Przedsiębiorczości Poznań 
(DPP). Impreza, w ramach której odbyły się: 

• Konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości - Gala Finałowa  
- 18 kwietnia 2018 (Hotel Bazar) / 120 uczestników 

• Startup Poznań 2018 - 18 kwietnia 2018 (Plus Jeden Poznań - ul. Za Bramką 1) 
 / 350 uczestników 

• Poznań Biznes Partner - 19 kwietnia 2018 (MTP pawilon 11 - Iglica)  
/ 2050 uczestników 

• Social Media Ninja - 20 kwietnia 2018 (MTP Hol Wschodni - sala Zielona)  
/ 190 uczestników 

• Blog Conference Poznań - 21-22 kwietnia 2018 (MTP pawilon 15)  
/ 1600 uczestników, 

zgromadziła na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz w Strefie Plus Jeden - 
ekspertów i specjalistów z ponad 80 firm i instytucji związanych z tematem 
przedsiębiorczości. Tegoroczną edycję Dni Przedsiębiorczości Poznań odwiedziło łącznie 
około 4300 uczestników, którzy mogli wziąć udział w kilkudziesięciu różnych spotkaniach, 
warsztatach i panelach, a także zapoznać się z ofertą firm i instytucji świadczących usługi dla 
biznesu. 

3. Przestrzeń pracy wspólnej „Plus Jeden” 

• Łącznie w 2018 roku z miejskiej strefy coworkingowej skorzystało  
4966 zarejestrowanych użytkowników. Są to osoby związane głównie z branżą IT,  
ale także architekci, studenci, licealiści. Średnia z całego roku przeliczona na 250 dni 
roboczych to 20 użytkowników dziennie. 

• Łącznie w 2018 roku w +jeden zorganizowano 99 wydarzeń w których uczestniczyło 
5276 osób.  

• W 2018 roku stworzono program mentoringowy „Startupy dla startupów”,  
w którym uczestniczyło 8 Mentorów i 5 uczestników. 

• Zorganizowano cykl 3 warsztatów "Od pomysłu do startupu"  w którym uczestniczyło 
21 osób, w tym 12 osób ukraińsko i rosyjskojęzycznych. 
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4. Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy 

W 2018 roku w Ośrodku Doradczo-Szkoleniowym Wydziału Działalności Gospodarczej  
i Rolnictwa: 

• zorganizowano 52 szkolenia, w których łącznie uczestniczyło 1190 osób; 

• w ramach współpracy z radcami prawnymi Urzędu Miasta Poznania pomocy prawnej 
udzielono 32 osobom; 

• w ramach współpracy Wielkopolskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych zorganizowano doradztwo podatkowe dla osób planujących rozpoczęcie 
działalności gospodarczej oraz dla przedsiębiorców. W 2018 roku z doradztwa 
skorzystało 70 osób; 

• w ramach współpracy z partnerami Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego zorganizowano 
doradztwo w zakresie sporządzania biznesplanu, w którym w 2018 roku wzięło udział  
13 osób;  

• w ramach współpracy z partnerami Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego zorganizowano 
bezpłatne sesje coachingowe. Sesje coachingowe skierowane są do przedsiębiorców  
oraz osób rozważających rozpoczęcie własnej działalności, by skorzystały ze wsparcia  
w realizacji celów i określenia ich kierunku. W sesjach coachingowych w 2018 roku 
wzięło udział 14 osób;  

• w ramach współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu zorganizowano 
bezpłatne dyżury pracowników poznańskich urzędów skarbowych, które odbywały  
się raz w tygodniu. W 2018 w konsultacjach wzięło udział ok. 250 osób;  

• udzielono pomocy merytorycznej 90 przedsiębiorcom obcokrajowcom – obsługa  
w języku angielskim; 

• zorganizowano cykl semestralnych zajęć z przedsiębiorczości dla studentów  
oraz pracowników naukowych, w ramach których przeprowadzono zajęcia  
z zakładania działalności gospodarczej i wspierania przedsiębiorczości ze studentami 
następujących poznańskich uczelni wyższych: 

• Uniwersytet Artystyczny - dla 40 osób, 
• Akademia Muzyczna - dla 20 osób, 

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - dla. 45 osób, 
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – dla 185 osób. 

• dla uczniów poznańskich szkół zorganizowano szkolenia z zakładania działalności 
gospodarczej a także cykl  warsztatów uzupełniających nauczanie przedmiotu 
„Podstawy Przedsiębiorczości” w szkołach średnich p.t. „Efektywność – jak planować 
i podejmować decyzje” oraz „Waluty – od płacideł do kryptowalut”. Zajęcia 
zorganizowano w następujących szkołach: 
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• Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu  
dla 130 uczniów. 

• Zespół Szkół Poligraficznych im. Joachima Lelewela w Poznaniu  
dla 60 uczniów. 

• Szkoła Podstawowa nr 57 w Poznaniu dla 12 uczniów. 
5. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego w obszarze 

wspierania przedsiębiorczości 
 

• W 2018 podpisano 29 umów, na podstawie których przeprowadzono 29 warsztatów,  
w których wzięło udział 453 osób. 

6. Program wsparcia unikatowych rzemiosł – „Zaułek Rzemiosła” 
 

• W 2018 roku do programu wsparcia dla rzadkich zawodów rzemieślniczych „Zaułek 
Rzemiosła” zakwalifikowano 6 nowych uczestników. Łącznie w programie 
uczestniczy 12 rzemieślników różnych specjalności. Troje z nich prezentowało  
się na stoisku promującym program podczas zeszłorocznego Jarmarku 
Świętojańskiego. 
 

• 26 marca 2018 roku zorganizowano konferencję prasową promującą program. 
 

• Promowano program w trakcie Festiwalu Sztuki i Rzemiosł Artystycznych na MTP 
(stoiska prezentujące program szerokiej publiczności). 
 

• Zorganizowano 2 specjalistyczne szkolenia łącznie dla 35 uczestników programu  
oraz osób zainteresowanych nt. promocji i sprzedaży rękodzieła za pomocą mediów 
społecznościowych. 

7. Podsumowanie 
 

SZKOLENIA I WARSZTATY ORAZ DORADZTWO 

LICZBA 
ZORGANIZOWANYCH 
SZKOLEŃ/ 
WARSZTATÓW  
I  
SPOTKAŃ 
DORADCZYCH 

 

LICZBA  
OSÓB 
KORZYSTAJ ĄCYCH 

szkolenia własne Ośrodka Doradczo – Szkoleniowego 
DGR dla planujących i prowadzących działalność 
gospodarczą 

52 1190 

szkolenia organizowane w ramach rocznego programu 
współpracy z organizacjami pożytku publicznego 

29 453 
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szkolenia dla studentów poznańskich uczelni wyższych 8 288 

szkolenia dla uczniów poznańskich szkół ( w tym gra z 
przedsiębiorczości w ramach małego grantu dla 
organizacji pożytku publicznego) 

12 327 

doradztwo prawne 10 32 

doradztwo dla obcokrajowców 90 90 

szkolenia dla uczestników programu Zaułek Rzemiosła 2 35 

doradztwo podatkowe 10 70 

doradztwo w zakresie biznesplanu 10 13 

warsztaty dla uczestników Dni Przedsiębiorczości Poznań 
2018 (w tym Poznań Biznes Partner i Startup Poznań 
2018) 

52 4190 

szkolenia organizowane w Przestrzeni Pracy Wspólnej 
Plus Jeden 

125 5276 

doradztwo prowadzone przez specjalistów z urzędów 
skarbowych 

10 250 

Indywidulane sesje coachingowe 

 
4 14 

pozostałe indywidualne usługi doradcze i informacyjne 
(osobisty 
i telefoniczny kontakt z klientem) 

- 

 
3500 

15728 

 

 

Na przestrzeni 2018 r. kontynuowano realizację ustawowego obowiązku przyjmowania  
od osób fizycznych papierowych wniosków  o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności 
Gospodarczej i przekształceniu ich w formę dokumentu elektronicznego oraz przesłaniu  
do CEIDG. 

W 2018 r. ogółem przyjęto – 24 187 wniosków CEIDG-1, natomiast w 2017 r. - 26 755.  
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Dane liczbowe dotyczące rodzaju wniosków złożonych w tut. organie rejestrowym w 2018 r. : 

- 4 717 osób  założyło działalności gospodarczą , natomiast w 2017 r. - 5 117 

- 10 444 przedsiębiorców dokonało zmian we wpisie do CEIDG, natomiast w 2017 r. - 11 213 

- 4 255 przedsiębiorców zawiesiło wykonywanie swojej działalności,  w 2017r.  - 4 625 

- 2 010 przedsiębiorców wznowiło wykonywanie dział. gosp., w 2017 r. - 2 653 

- 2 761 przedsiębiorców zakończyło prowadzenie dział. gosp., w 2017r. - 3 147 

Powyższe liczby wskazują, że zmniejsza się ilość przedsiębiorców, którzy bezpośrednio  
w tut. Wydziale załatwiają  sprawy z zakresu rejestracji działalności.  

Przyczyn zaistniałej sytuacji można upatrywać, w tym że sukcesywnie zwiększa się liczba 
osób, które posiadają profil zaufany, który umożliwia samodzielne wypełnienie wniosku 
CEIDG-1 on-line, podpisanie go podpisem zaufanym i przesłanie do Centralnej Ewidencji,  
bez konieczności odbycia wizyty w urzędzie. 

Ponadto zmieniające się przepisy prawa -Konstytucja  biznesu - wprowadziły w życie 
„działalność nierejestrową”, która dla osób prowadzących działalność gospodarczą  
na niewielką skalę lub dorywczą, skutkuje tym, że nie muszą jej rejestrować w Centralnej 
Ewidencji.  

 W końcu grudnia 2018 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych  
było 429658 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa 
indywidualne w rolnictwie). W ciągu roku ich liczba zwiększyła się o 1,8% (w kraju o 1,3%). 
Podmioty zarejestrowane w województwie wielkopolskim stanowiły 9,8% wszystkich 
podmiotów gospodarki narodowej w Polsce, co dało 3. lokatę w kraju po województwie 
mazowieckim (18,7%) i śląskim (10,8%).Najwięcej podmiotów w 2018 r. zarejestrowanych  
było w Poznaniu (111670) i powiecie poznańskim (61776). Skupiały one łącznie  
40% podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie. 
Największa koncentracja podmiotów gospodarki narodowej wy-stępuje na terenie Poznania, 
gdzie w 2018 r. na 1 km2 przypadało 426 podmiotów. W dalszej kolejności plasowały  
się pozostałe miasta na prawach powiatu: Leszno (278), Kalisz (167) i Konin (100). 
Natomiast najniższym wskaźnikiem charakteryzowały się powiaty: złotowski (3 podmioty  
na 1 km2), czarnkowsko-trzcianecki (4) i międzychodzki (5).  

Wskaźnik przedsiębiorczości, wyrażony liczbą podmiotów w rejestrze REGON  
w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym, w 2018 r. w województwie 
wielkopolskim wyniósł 2017 (wobec 1973 przed rokiem), tj. wyżej niż przeciętnie w kraju 
(1866 wobec 1833). W przekroju terytorialnym najbardziej atrakcyjnym miejscem  
do prowadzenia działalności gospodarczej jest stolica województwa wraz z okalającym  
ją powiatem poznańskim (odpowiednio 3511 i 2605 podmiotów na 10 tys. ludności w wieku 
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produkcyjnym). Najniższy wskaźnik przedsiębiorczości odnotowano w powiecie złotowskim 
(1238) i kolskim (1293). 

Informacje o zakresie i efektach działalności: Poznańskiego Funduszu Poręczeń 
Kredytowych, Konkursie o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, Poznańskim Parku 
Technologiczno-Przemysłowym, Projekcie ”Start-up Poznań”, Obserwatorium Gospodarki  
i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej, innych realizowanych przez Wydział projektach  
w 2018 r. Liczba beneficjentów działań wspierających przedsiębiorczość w roku 2018: 

L.p. Działanie Liczba 
korzystających 

1 Usługi szkoleniowo – doradcze razem, w tym w ramach:  

• Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy - WDGR 

• Przestrzeń Plus Jeden - WDGR 

• Roczny Program Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi - WDGR  

• Program Zaułek Rzemiosła 

• Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości PUP 
(współfinansowanie z budżetu Miasta) 

• Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych 

16442 

5809 

5276 

453 

35 

4842 

 

27 

2 Promocja przedsiębiorczości razem, w tym: 

• uczestnicy Konkursu i Gali Poznańskiego Lidera 
Przedsiębiorczości 

• uczestnicy Dni Przedsiębiorczości Poznań 

• uczestnicy wydarzenia Startup Poznań w przestrzeni Plus 
Jeden 

4310 

120 

 

3840 

350 

3 Dotacje na rozpoczęcie działalności przez bezrobotnych udzielane 
przez Powiatowy Urząd Pracy 

505 

4 Firmy w Poznańskim Parku Technologiczno- Przemysłowym 99 

5 Poręczenia kredytowe PFPK 342 

6 Uczestnicy Programu „Zaułek Rzemiosła” 12 
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8 Użytkownicy Przestrzeni Plus Jeden 4966 

9 Portale informacyjne dla przedsiębiorców razem (unique users), w 
tym: 

• Poznań Biznes Partner (w tym serwisy: Firma, Lider, Dni 
Przedsiębiorczości) 

 

• Plus Jeden 

 

133199 

 

125911 

 

7288 

 

10 Profile FB łącznie, w tym: 

• FB Poznań Biznes Partner 

• FB Plus Jeden 

8100 

5400 

2700 

 

Informacje dotyczące wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
miary 

Wartość 

2017 r. 2018 r. 

Liczba konsultacji /szkoleń i spotkań, kampanii 
promocyjnych/ mających na celu wsparcie (rozwój) małych i 
średnich przedsiębiorstw zorganizowanych w ciągu roku 

szt. 277 414 

Koszt zorganizowania konsultacji /szkoleń i spotkań, 
kampanii promocyjnych/ dotyczących małych i średnich 
przedsiębiorstw w roku 

Zł 433615,14 456638,59 

Liczba podmiotów biorących udział w konsultacjach w ciągu 
roku 

szt. - - 

Liczba osób przeszkolonych w ramach konsultacji /szkoleń, 
kampanii/ organizowanych przez Miasto Poznań 
zatrudnionych w sektorze MŚP w ciągu roku 

os. 15439 20752 
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Informacje dotyczące imprez organizowanych przez WDGR w ramach Urzędu Miasta 
Poznania w 2018 r.  

Nazwa i opis imprezy 
Liczba 
uczestn
ików 

Koszty 
organizacyjn
e (wszystkie 

koszty 
związane z 

organizacją i 
przeprowadz

eniem 
imprezy) 

Konkurs „Zielony Poznań” 

Konkurs zainaugurował kiermasz roślin ogrodniczych, który odbył 
się w dniach 12-13  maja 2018 r. od 10.00 do 17.00. Impreza, wzorem 
roku ubiegłego, nabrała mocy warsztatowej i pokazowej dzięki 
połączeniu sił z różnych Instytucji. Podczas majowego kiermaszu 
mieszkańcy miasta Poznania zaopatrywali się w rośliny na balkon  
i do ogrodu prosto od plantatorów, a także w nawozy i akcesoria 
ogrodnicze. Porady w zakresie urządzania ogrodów przydomowych 
prowadzone były przez nauczycieli akademickich Katedry Terenów 
Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu.  Na mieszkańców miasta Poznania czekało moc atrakcji: 
pokazy florystyczne Ogrodu Botanicznego, warsztaty  
z ogrodolecznictwa prowadzone przez nauczycieli akademickich 
Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu, animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne, znakowanie 
rowerów z Komisariatem Policji-Grunwald, Mobilny Punkt 
Informacyjny dla Rodzin z Poznańskiego Centrum Świadczeń, 
Motyle dla Hospicjum-Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej 
o/Poznań, Pilotażowe Stoisko Palmiarni Poznańskiej „Przyjdź-
wymień-zabierz roślinę” oraz Stoisko Koła Naukowego Dietetyków 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie Studenci udzielali 
porad w zakresie Analizy Składu Ciała oraz przygotowali  
dla mieszkańców drobny poczęstunek w postaci Fit przekąsek. 

Podczas kiermaszu przyjmowane były zgłoszenia do konkursu. Porad 
ogrodniczych udzielali instruktorzy Okręgowego Zarządu Polskiego 
Związku Działkowców. 17.10.2018 r. na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich odbyła się Gala Finałowa XXV edycji konkursu 
„Zielony Poznań”, podczas której Prezydent Miasta  

7038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 243,03 zł  
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Poznania wręczył nagrody laureatom konkursu.    
 W XXV edycji konkursu do rywalizacji zgłoszono 7 152 obiektów  
w tym: w kategorii: zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, 
szkolne  170 obiektów; w kategorii  balkony, tarasy, loggie i okna  
702 obiektów; w kategorii  ogrody przydomowe 614 obiektów,  
w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych  
5 646 obiektów oraz w kategorii pasy zieleni  20 obiektów.                                         
Konkurs składa się z dwóch etapów (osiedlowy i miejski).  
W pierwszym etapie - osiedlowym, przedstawiciele Rad Osiedli, 
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców bądź Zarządu 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych dokonali lustracji zgłoszonych 
obiektów w terminie do końca lipca br. Najwyżej ocenione z nich 
przeszły do etapu drugiego konkursu - miejskiego. Miejska Komisja 
Konkursowa w dniach od 30.07-3.08.2018 r. złożona  
z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni  
i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych 
Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego 
Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania  
i Urzędu Miasta, powołana przez Prezydenta Miasta Poznania 
dokonała oceny 95 obiektów, spośród których wybrała 14 laureatów 
w czterech kategoriach oraz przyznała 9 wyróżnień,  
w tym 2 wyróżnienia Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu za „Przestrzeń integrującą 
społeczność lokalną”. Nagrodzone i wyróżnione obiekty zgłoszone  
do XXV edycji konkursu  wyróżniały się na tle architektury miasta  
i wśród pozostałych obiektów bogatą kolekcją roślin egzotycznych, 
ciekawą barwną kompozycją roślin, interesującą aranżację  
w trudnych warunkach świetlnych. W XXV edycji padł rekord,  
jak chodzi o liczbę zgłoszonych obiektów, zgłosiło się 7 152, rosnąca 
liczba uczestników jest dowodem zamiłowania poznaniaków  
do swoich ogrodów, balkonów i wielkiej troski jaką darzą swoje 
najbliższe otoczenie. Do konkursu zgłaszają się nie tylko 
indywidualni mieszkańcy ukwiecający swoje ogrody przydomowe, 
działki i balkony, ale także firmy i instytucje, które zielonymi 
aranżacjami upiększają Poznań, podwyższając walory estetyczne, 
jakość życia społeczności lokalnych oraz odgrywają ważną rolę  
w urbanistyce i klimacie miasta. W dwudziestu pięciu edycjach 
konkursu wzięło udział    ponad 80 tys. uczestników. 

20. Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynki Wielkopolskie, które 
odbyły się  26 sierpnia  na Polanie Harcerza przy Malcie rozpoczęły 
się  uroczystym otwarciem o godz. 12:00 Wystawy Rolniczej.  
O godz. 13 odbyła się msza św. w intencji rolników, a po niej pokaz 
obrzędu dożynkowego w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” 
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Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podczas uroczystości 
gospodarze wydarzenia – JE abp Stanisław Gądecki, marszałek 
Marek Wożniak i prezydent Jacek Jaśkowiak podzielili się chlebem 
dożynkowym z mieszkańcami Poznania i województwa 
wielkopolskiego. Podczas obchodów dożynkowych nie zabrakło 
atrakcji artystycznych:  spektakl „Polowanie na motyle”  
w wykonaniu Teatru Gili Gili,  potańcówka z Kapelą Hałasów,  
Zespół Dikanda i  o godzinie 20.30 na mecie toru regatowego Malta 
rozpoczął się koncert gwiazdy wieczoru –zespołu Bajm. Został  
rozstrzygnięty  konkurs na „Najciekawsze stoisko Wystawy 
Rolniczej”, w którym brali udział wystawcy z branży rolno-
spożywczej. W Wiosce ginących zawodów  można było obejrzeć 
pracę rzemieślników. Przygotowano też pokazy tresury psów  
i pokazy ratownictwa wodnego. Miłośnicy kwiatów  mogli wziąć 
udział w warsztatach florystycznych. Przez cały czas trwania imprezy 
dzieci mogły odwiedzić mały zwierzyniec, a w nim - wystawę ptaków 
i zwierząt hodowlanych. Na gości czekała darmowa grochówka  
z kotła, degustacja kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej oraz gulasz  
z dziczyzny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296 989,03  
zł 

W dniach 18-22 kwietnia 2018r. odbyła się kolejna edycja Dni 
Przedsiębiorczości Poznań (DPP). 

 Impreza, w ramach której odbyły się: 

 Konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości - Gala 
Finałowa - 18 kwietnia 2018 (Hotel Bazar) / 120 uczestników 

 Startup Poznań 2018 - 18 kwietnia 2018 (Plus Jeden Poznań  
- ul. Za Bramką 1) / 350 uczestników 

 Poznań Biznes Partner - 19 kwietnia 2018 (MTP pawilon 11 - Iglica) 
/ 2050 uczestników 

 Social Media Ninja - 20 kwietnia 2018 (MTP Hol Wschodni  
- sala Zielona) / 190 uczestników 

 Blog Conference Poznań - 21-22 kwietnia 2018 (MTP pawilon 15) / 
1600 uczestników, 

 zgromadziła na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich oraz w Strefie Plus Jeden - ekspertów i specjalistów  
z ponad 80 firm i instytucji związanych z tematem 
przedsiębiorczości. Tegoroczną edycję Dni Przedsiębiorczości 

4310 150533,19 zł 
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Poznań odwiedziło łącznie około 4300 uczestników, którzy mogli 
wziąć udział w kilkudziesięciu różnych spotkaniach, warsztatach  
i panelach, a także zapoznać się z ofertą firm i instytucji 
świadczących usługi dla biznesu. 

 

Informacja o ilości gospodarstw rolnych funkcjonujących na terenie Poznania w latach 
2017 i 2018 z uwzględnieniem podziału na: do 2ha; od 2ha do 5ha; od 5ha do 15ha  
i powyżej 15ha) . 

Zestawienie gruntów rolnych na lata 2017-2018  

2017 r. 2018 r. 

Powierzchnia Liczba 
gospodarstw 

Powierzchnia Liczba 
gospodarstw 

Od 1 do 2 ha 310 Od 1 do 2 ha 319 

Od 2 do 5 ha 236 Od 2 do 5 ha 248 

Od 5 do 15 ha 117 Od 5 do 15 ha 120 

Powyżej 15 ha 46 Powyżej 15 ha 47 

Razem ha 709 Razem ha 734 

 

Wegetacja roślin w 2017/2018 roku nastąpiła późno ze względu na zalegający śnieg. 
Rolnicy rozpoczęli prace polowe na początku kwietnia, ponieważ warunki pogodowe 
poprawiły się. Prace polowe do końca kwietnia zakończyły się zasiewy zbóż jarych, 
kukurydzy na ziarno ,buraków cukrowych, zielonkę oraz sadzenie ziemniaków. Wysoka 
temperatura w kwietniu spowodowała szybki rozwój rzepaku ozimego, ale z niedoborem 
wody przez co rośliny były słabo rozwinięte. W wyniku wystąpienia suszy w wielu 
gospodarstwach rolnych stała się trudna sytuacja ekonomiczna, bez rządowego wsparcia 
rolnikom trudno byłoby w przyszłości myśleć o dalszej produkcji. Susza spowodowała  
w gospodarstwach rolnych duże straty w uprawach, niskie plony i słabe wyniki produkcji 
zwierzęcej. Do tego sytuację ekonomiczną rolników pogarsza wzrost ceny oleju 
napędowego oraz podwyżki cen na energię elektryczną. Hodowcy trzody chlewnej 
ponoszą wysokie koszty związane z zachowaniem bioasekuracji, chroniąc swoje stada 
przed ASF. Bieżący rok jest bardzo trudny dla hodowców trzody chlewnej, czynniki 
negatywnie wpływające na tą sytuacje to: niskie ceny skupu żywca wieprzowego, wyższe 
ceny pasz, wysoka produkcja trzody chlewnej w krajach UE, nadmierny import mięsa 
wieprzowego, występująca susza spowodowała zmniejszenie ilości zbóż z własnej 
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produkcji roślinnej w żywieniu zwierząt. Wielu hodowców trzody chlewnej  
będzie musiało ponieść koszty związane z budową płyt obornikowych czy zbiorników  
na gnojowicę w związku z wymogami, jakie stawia przed nimi program działań mających 
na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych. Produkcja ogrodnicza przy obecnych warunkach pogodowych, gdzie jest mała 
ilość opadów atmosferycznych, stała się niezbyt opłacalna, powoduje zbyt wysokie koszty 
w uprawie, ponieważ trzeba warzywa podlewać wodą z własnego ujęcia. Te wszystkie 
czynniki związane z ekonomiczną sytuacją na rynku nie najlepiej nastrajają rolników  
na przyszłość.  

 

Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 

Powierzchnia zasiewów ogółem w ha, w tym: 6 941 6 551,5 

Zbożowe 5 800 5 570 

Ziemniaki 170 130 

Przemysłowe 870 770 

Pastewne 90 70 

warzywa gruntowe brak danych brak danych 

pozostałe uprawy 11 11,5 

Plony podstawowych upraw ogółem w q/ha, w tym:   

Zbożowe 47,7 22,5 

Ziemniaki 300 180 

warzywa gruntowe brak danych Brak danych 

Rzepak 30 20 

buraki cukrowe 250 100 

Stan pogłowia zwierząt gospodarskich ogółem, 
w tym: 

  

Krowy 450 420 

trzoda chlewna 1100 1000 
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Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 

     Konie 490 490 

 

Informacje dotyczące wykorzystania środków unijnych przez poznańskich rolników w 2018 r. 
 - przedsięwzięcia zrealizowane w 2018 roku dla beneficjentów z Poznania i powiatu 
poznańskiego.  

Działanie 

 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba 
beneficjentów 
którym 
wypłacono 
płatności stan na 
31.12.2018 

Kwota przyznanej 
pomocy stan na 
31.12.2018 

Płatności bezpośrednie do gruntów 
rolnych dot. beneficjentów powiatu 
poznańskiego. 

 

6 341 
5 844 w tym dla 

4 826 zaliczki 

55 131 659,99 zł.  
w tym 53 756 809,16 
zł. zaliczki 

Pomoc finansowa z tytułu 
gospodarowania na obszarach 
górskich i innych obszarach  
o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania dot. beneficjentów 
powiatu poznańskiego. 

2 392 1 163 2 180 380,82 zł. 

Zalesienie gruntów rolnych – 
wnioski o wypłatę po wykonaniu 
zalesienia dot. beneficjentów 
powiatu poznańskiego (razem: 
Obsługa spraw zalesieniowych 
kontynuacyjnych  
w ramach PROW 2004-2006 + 
Obsługa wniosków zalesieniowych 
kontynuacyjnych w ramach PROW 
2007-2013 (ZAL713/I, ZAL713/II) 
oraz PROW 2014-2020 (ZAL1420, 
ZAL1420SN). 

87 (33 + 
52) 

28 (28+0) 278 229,20 zł. 

PROW 2014-2020 Programy 
rolnośrodowiskowe  

502 (77 + 
332 + 93) 

0 0 zł. 
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dot. beneficjentów powiatu 
poznańskiego (razem: płatności 
PRŚ 7-13 kontynuacja +PRŚK + 
RE). 

Renty strukturalne w ramach 
PROW 2014-2020 dot. 
beneficjentów miasta Poznania. 

Brak 
naboru  
w 2018 

  

Wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych – kontynuacja  
dot. beneficjentów miasta 
Poznania. 

Brak 
naboru 
 w 2018 

  

*dane statystyczne opracowane przez ARIMR  

Dane dotyczące usług taksówkarskich świadczonych na terenie Poznania w  2018 r.  

Liczba licencji 
wydanych na usługi 
taksówkowe 

Liczba taksówek 
osobowych ogółem 

Liczba rezygnacji  
z tej działalności  
w ciągu roku 

Liczba 
kompleksowych 
kontroli taksówek 
osobowych 

134 2596 275 55 

 

12. W zakresie Wydziału Finansowego: 

I. Realizacja budżetu miasta 

1) Monitorowano na bieżąco płynność finansową budżetu Miasta. W ramach prowadzonej  
przez PKO BP SA obsługi bankowej budżetu Miasta przekazywano wolne środki  
na rachunek lokacyjny z oprocentowaniem ustalonym na poziomie 1,4*WIBID1M. 
Rachunek ten pozwala na elastyczne gospodarowanie środkami pieniężnymi Miasta  
i stanowi bardzo korzystne rozwiązanie w stosunku do lokat. 

2) Prowadzono bieżącą obsługę: 

 4 pożyczek z WFOŚiGW  

 kredytu udzielonego przez konsorcjum banków: ING Bank Śląski SA. i mBank SA., 

 3 kredytów udzielonych przez Bank PEKAO SA.,  

 kredytu udzielonego przez Bank PKO BP SA.,   

 5 kredytów udzielonych przez EBI, 
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 7 kredytów udzielonych przez BPS S.A., 

 obligacji serii F, G i H w ramach umowy podpisanej z Bankiem Pekao SA., 

 obligacji serii X i Y w ramach umowy zawartej z bankiem PKO BP SA.,   

 kredytu w rachunku bieżącym. 

3) W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 18 kwietnia 2018r. 
zawarto dwie umowy kredytowe z BPS SA. na kredyty krótkoterminowe odnawialne  
w łącznej kwocie do 100.000.000 zł  

4) W wyniku podjętej w dniu 10 lipca 2018r. przez Radę Miasta Poznania uchwały  
nr LXXI/1290/VII/2018, uzyskanej pozytywnej opinii RIO Nr SO.-0950/42/18/2018  
z dnia 20 lipca 2018r. oraz rozstrzygniętego w dniu 11 września 2018 r. postępowania 
przetargowego na udzielenie i obsługę kredytów bankowych na łączną kwotę  
do 591.437.763,00 zł Miasto w dniu 18 października 2018 r. podpisało  
9 umów kredytowych, w tym z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. – 5 umów  
i z ING BŚ S.A. – 4 umowy. W dniu 13 listopada 2018 roku Rada Miasta Poznania 
podjęła uchwałę Nr LXXV/1415/VII/2018, w wyniku której kwota planowanych  
do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym uległa zmianie do kwoty 407 437 763,00 
zł. Następnie uchwałą Nr III/17/VIII/2018 Rady Miasta Poznania  
z dnia 11.12.2018 r. kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów została zmniejszona 
do kwoty 304.627.763,00 zł. W dniu grudniu 2018 r. zostały zaciągnięte kredyty 
roczne w Banku Polskiej Spółdzielczości na łączną kwotę 130.000.000 zł. 

5) W wyniku podjętej przez Radę Miasta Poznania w dniu 3 lipca 2018 r. uchwały  
nr LXIX/1270/VII/2018 oraz uzyskanej pozytywnej opinii RIO  
Nr SO.-0950/43/18/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. Miasto zawarło umowę pożyczki  
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację 
zadania pn: Zwiększenie efektywności energetycznej placówek oświatowych  
na terenie Miasta Poznania na kwotę 1.518.237,00 zł. Środki z pożyczki wpłynęły  
na rachunek budżetu Miasta w grudniu 2018 r. 

6) Zgodnie z zapisami umów finansowych przekazano do Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego informację o projekcie budżetu Miasta na 2019 rok, sumaryczne 
podsumowanie wykonania budżetu za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu  
za 2017 rok, opinię raportu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym Miasta oraz raporty z postępów  
w realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych z kredytu EBI. W miesiącu grudniu 
2018 roku pismem, podpisanym zarówno przez Miasto Poznań i EBI wprowadzono 
zmiany do Umów finansowych. Zmianie uległy zapisy dotyczące ratingu. Do Umowy 
zostały zaakceptowane przez Bank 2 wnioski o alokacje. Pierwsza alokacja z dnia 15 
października 2018 roku obejmowała 8 zadań, których łączny koszt wyniósł 
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459.779.921,00 zł. Natomiast druga alokacja z dnia 19 grudnia 2018 roku obejmowała 
10 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 642 860 331,00 zł. Dodatkowo, z uwagi na 
wysoki koszt inwestycji: „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo 
Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze  
do ul. Unii Lubelskiej” przekraczający kwotę 25 000 EUR, do wniosku o alokację  
nr 2 w listopadzie 2018 roku Miasto sporządziło przesłało do EBI szczegółowy opis 
przedmiotowej inwestycji (tzw. fiszka projektu), który został zaakceptowany  
przez EBI. W dniu 7 grudnia 2018r. została uruchomiona II transza kredytu w EBI  
na kwotę 50.0000.000 zł w ramach umowy zawartej w 2016r. 

7) Na bieżąco współpracowano ze Spółką Termy Maltańskie i EBI w zakresie udzielonego 
przez Miasto poręczenia. Na wniosek Wydziału Finansowego zostały wprowadzone 
zmiany do WPF polegające na uaktualnieniu kwot poręczeń udzielonych przez Miasto 
Poznań.  

8) Prowadzono obsługę pożyczek udzielonych przez Miasto, naliczano odsetki, wystawiano 
faktury, przekazywano informację o dokonanych wpłatach kapitału  
i odsetek do wydziałów merytorycznych odpowiedzialnych za realizację umów. 

9) Przygotowano dane do oceny ratingowej Miasta. 

10) Przygotowano dane do sporządzenia sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta.  

11) Dokonano inwentaryzacji inwestycji. 

12) Sporządzono zbiorcze sprawozdania budżetowe oraz zbiorcze sprawozdania z operacji 
finansowych. Sprawozdania przekazywano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego  
oraz Ministerstwa Finansów. 

13)  W ramach bieżących zadań finansowo-księgowych realizowano płatności, 
dokonywano księgowań dochodów i wydatków. Realizowano i na bieżąco 
kontrolowano proces przekazywania z budżetu Miasta dotacji i dochodów skarbu 
państwa oraz wykonywano inne bieżące zadania finansowo-księgowe. 

14)  Prowadzono rejestr umów cywilnoprawnych zawieranych w imieniu Miasta  
z różnymi podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi, na realizację zadań zawartych 
w budżecie Miasta na rok 2018. W 2018 roku zarejestrowano 10.798 umów  
wraz z aneksami. 

15) W wyniku podjętej w dniu 3 lipca 2018 r. uchwały Nr LXIX/1271/VII/2018 Rady 
Miasta Poznania w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Umowy Wsparcia zawartej  
w dniu 28 września 2011 r. pomiędzy Miastem Poznań a Miejskim Przedsiębiorstwem 
Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, 
zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 6 grudnia 2012 r. - w dniu 7 grudnia 2018 roku został 
podpisany Aneks nr 2 do trójstronnej Umowy Wsparcia zawieranej przez Miasto 
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Poznań, EBI i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji. Przedmiotem zmiany Umowy  
jest rozszerzenie wsparcia udzielonego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji  
w Poznaniu w procesie pozyskiwania przez Spółkę finansowania w Europejskim 
Banku Inwestycyjnym na realizację inwestycji, w szczególności na odnowę taboru 
tramwajowego i autobusowego, modernizację zajezdni oraz inwestycje  
w infrastrukturę transportu publicznego, zakup maszyn i urządzeń oraz inwestycje  
w informatykę. 

II. Egzekucja administracyjna podatków i opłat lokalnych oraz innych należności 
publicznoprawnych 

Oddział Egzekucyjny w 2018 r. zakończył 19.400 postępowań egzekucyjnych  w wyniku 
wyegzekwowania obowiązku na łączną kwotę w wysokości 7.906.353,59 zł. Dochody  
z tytułu wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych wyniosły 711.306,68 zł. 

W toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych: 

 dokonano zajęć wierzytelności oraz praw majątkowych na podstawie 25.770 
tytułów wykonawczych, 

 dokonano zajęć ruchomości na podstawie 68 tytułów wykonawczych, 

 zastosowano 2.485 razy środek egzekucyjny w postaci egzekucji z pieniędzy, 

 umorzono 114 postępowań egzekucyjnych, 

 przekazano 767 tytułów wykonawczych do innego organu celem prowadzenia 
egzekucji łącznej. 

 

13. W zakresie Wydziału Gospodarki Komunalnej: 

Wydział Gospodarki Komunalnej przesyła roczne sprawozdanie z działalności Prezydenta za 
2018 r. z przedsięwzięć zrealizowanych przez tut. Wydział: 

1. Planowanie energetyczne jest ważnym zadaniem jednostki samorządowej. Miasto 
Poznań realizuje to zadanie, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, poprzez 
opracowywanie i aktualizację  Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania. Założenia są niezmiernie 
ważnym dokumentem, ponieważ dokonuje się w nim oceny stanu aktualnego 
zaopatrzenia miasta Poznań w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  
oraz identyfikuje potrzeby energetyczne istniejącej i przyszłej zabudowy. 
Jednocześnie określa przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie energii  
oraz możliwości poprawy efektywności energetycznej, a także zakres współpracy 
z innymi gminami w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Miasta 
Poznań.  
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♦ W roku 2018 została opracowana kolejna (w cyklu 3-letnim) aktualizacja Założeń  
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru 
miasta Poznania, która została przyjęta uchwałą Nr VI/78/VIII/2019 Rady Miasta 
Poznania w dniu 5 lutego 2019 r. Aktualizacja wymaga stałego monitorowania 
realizacji uchwały oraz współpracy z gestorami sieci energetycznych. Wydział 
wykonuje analizy planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych  
pod względem spójności z uchwałą i zaspokajania potrzeb energetycznych Miasta. 
Jednocześnie na podstawie aktualizacji opracowywane są wnioski do miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia mieszkańców  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

2. W dniu 19 października 2018 r. podpisano list intencyjny dotyczący powstania 
Poznańskiego Klastra Energii. List intencyjny podpisali przedstawiciele Miasta 
Poznań, Veolii, Aquanetu, Term Maltańskich, PTBS, ZKZL, Politechniki 
Poznańskiej, MPK, SUEZ Zielona Energia, ZZO, MTP. Chęć stworzenia 
Poznańskiego Klastra Energii związana jest z możliwościami produkcji energii 
wewnątrz klastra (w szczególności tej zielonej energii) i jej sprzedaż  
na konkurencyjnych warunkach między Partnerami. Do innych korzyści należą  
m.in. zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Poznania, poprawa jakości 
powietrza, możliwość uzyskania licznych dofinansowań dedykowanych  
takim inicjatywom czy wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na terenie Poznania. 

♦ Kolejnym krokiem jest wyłonienie doradcy, który przygotuje kompleksową 
dokumentację pozwalającą na utworzenie i funkcjonowanie Poznańskiego Klastra 
Energii wraz z jego certyfikacją w Ministerstwie Energii. Przygotowywano zapytanie 
ofertowe, które pozwoli wyłonić taką firmę. 

♦ Jednocześnie są prowadzone przygotowania do wdrożenia pierwszego klastrowego 
projektu, jakim jest zasilanie linii tramwajowej na Naramowice z odnawialnych źródeł 
energii. W pracach uczestniczą przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Wydziału Transportu i Zieleni, ZTM, PIM, MPK, Suez Zielona Energia oraz Aquanet. 

3. Jako jednostka sektora publicznego, Miasto Poznań, zgodnie z ustawą o efektywności 
energetycznej realizuje szereg zadań na poczet efektywności energetycznej.  

♦ Wydział Gospodarki Komunalnej na bieżąco inicjuje, aktualizuje i monitoruje 
działania jednostek i spółek Miasta Poznania w dziedzinie efektywności 
energetycznej, przedstawiając ich rezultaty mieszkańcom poprzez stronę internetową 
„Energia w mieście”. Oprócz wiadomości o sukcesach w zakresie efektywności 
energetycznej, na stronie internetowej są zamieszczane porady dla mieszkańców,  
w jaki sposób mogą zaoszczędzić energię we własnym gospodarstwie domowym, 
informacje o odnawialnych źródłach energii elektrycznej oraz bieżących działaniach  
w Mieście w obszarze szeroko pojętej gospodarki energetycznej.  
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W ramach Systemu Analiz Samorządowych (ZMP) Wydział w roku 2018 przygotował 
szereg danych oraz opracował ankietę efektywności energetycznej gminy za rok 2017. 
Udział w bazie danych i wskaźników SAS umożliwia dokonywanie porównań  
z innymi miastami przy użyciu wielu wskaźników pozwalających na ocenę nakładów, 
efektów i efektywności usług. 

4. W roku 2018 po raz trzeci zorganizowano Poznański Dzień Energii w ramach, którego 
zorganizowano w dniu 13 września 2018 r. konferencję pn. „Zarządzanie energią”,  
konkurs plastyczny pn. „Maluję z energią”, który był dedykowany na dzieci  
i  młodzieży szkolnej oraz piknik rodzinny w dniu 15 września 2018 r. 

Celem projektu było kształtowanie świadomości energetycznej lokalnej społeczności. 
Edukacja społeczeństwa, obok działań Miasta Poznań w poprawę efektywności 
energetycznej, jest ważnym zadaniem. Wydarzenie było również okazją  
do zaprezentowania wzorcowej roli Miasta w kształtowaniu lokalnej polityki 
energetycznej i udanej współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi  
dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Poznania.   

Wydział Gospodarki Komunalnej przeprowadził cały proces przygotowania 
wydarzenia od zgłoszenia pomysłu, poprzez określenie formuły i celu wydarzenia, 
dobór merytorycznych partnerów, przygotowanie dokumentów przetargowych,  
aż do realizacji projektu. Jednocześnie przygotowano i złożono wniosek  
o dofinansowanie przedsięwzięcia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, który został rozpatrzony pozytywnie - przyznano dotację  
w wysokości 32 712,00 zł, a środki zostały przekazane Miastu. 

♦ Partnerami Miasta Poznań w organizacji Poznańskiego Dnia Energii byli: Veolia 
Energia Poznań, Gaz-System, SUEZ Zielona Energia, PGNiG, Politechnika 
Poznańska, MPK w Poznaniu, WFOŚiGW w Poznaniu, Elektro-Eko i WPIP. 
Partnerzy obok wkładu merytorycznego udzielili również wsparcia finansowego.  

5. Wydział Gospodarki Komunalnej od 2010 roku realizuje projekt optymalizacji 
kosztów zakupu energii elektrycznej, którego celem jest uzyskanie oszczędności  
w obszarze zakupu energii elektrycznej. W ramach projektu prowadzone  
są grupowe zakupy energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Poznań 
oraz podmiotów związanych z Miastem. Sukces grupy zakupowej zdecydował  
o cyklicznej kontynuacji projektu. Kolejne grupy zakupowe poszerzają się o nowe 
podmioty związane z Miastem, a  dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia 
Poznań o sąsiednie gminy i podmioty związane z tymi gminami. 

♦ W ramach niniejszego projektu w 2018 r. prowadzono nadzór  
nad funkcjonowaniem umów na sprzedaż oraz kompleksową dostawę energii 
elektrycznej zawartych pomiędzy ENEA S.A., a uczestnikami grupy zakupowej.  

♦ W trakcie obowiązywania w/w umów rozwiązywane były bieżące problemy 
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związane z zakupem energii elektrycznej dla ok. 4,5 tys.  punktów poboru energii 
należących do wszystkich uczestników grupy. Prowadzone były obserwacje  
cen na Towarowej Giełdzie Energii, analizy kosztów zakupu, kontrole zużycia  
i interwencje u sprzedawcy przy stwierdzonych nieprawidłowościach. W trakcie 
całego roku na bieżąco informowano sprzedawcę o wszelkich zmianach polegających  
na włączaniu nowych, usunięciu istniejących lub modyfikacji danych punktów poboru 
energii objętych zawartymi umowami. Oszczędności, jakie przyniósł udział w grupie 
zakupowej wszystkim jej uczestnikom w roku 2018 szacuje się na blisko 36,3 mln zł, 
w tym dla Miasta Poznań ok. 6,3 mln zł w stosunku do komercyjnej oferty 
obowiązującej w taryfach ENEA S.A. (oszczędność wynika z różnicy  
cen jednostkowych średnioważonych z przetargu 213,09 zł/MWh i z taryfy  
354,11 zł/MWh). 

♦ Osiągnięte w ramach opisanych wyżej działań wyniki potwierdziły efektywność 
prowadzenia grupowego zakupu i zaowocowały w dniu 27 kwietnia 2018 r. 
zawarciem kolejnego porozumienia na utworzenie grupy zakupowej energii 
elektrycznej na rok 2019. Do kolejnej grupy zakupowej przystąpiło łącznie  
64 uczestników z liczbą punktów poboru ok. 5 tys., co oznaczało najwyższą 
dotychczas ilość. Po opracowaniu dokumentacji przetargowych i przeprowadzeniu 
kolejnych postępowań przetargowych w dniu 16 października 2018 r. uczestnicy 
grupy zakupowej zawarli umowy na sprzedaż energii elektrycznej z wyłonioną  
w postępowaniu przetargowym spółką ENEA S.A. Należy podkreślić, że cały proces 
opracowania dokumentacji SIWZ i przeprowadzenia postępowania przetargowego  
był przygotowywany i nadzorowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej. 

6. Na bazie sukcesów grupy zakupowej energii elektrycznej w roku 2014 Miasto Poznań 
jako pierwsza jednostka samorządowa w Polsce przeprowadziła postępowanie 
przetargowe na grupowy zakup gazu dla swoich jednostek. Osiągnięty wówczas 
sukces spowodował, że padła decyzja o cyklicznej kontynuacji tego procesu.   

♦ W ramach w/w projektu w roku 2018 Wydział Gospodarki Komunalnej prowadził  
nadzór nad realizacją zawartej umowy na kompleksową dostawę paliwa gazowego   
z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Prowadzone były obserwacje cen na Towarowej 
Giełdzie Energii, taryf PGNiG Oddział Detaliczny Sp. z o.o. zatwierdzanych  
przez Prezesa URE, analizy kosztów zakupu, kontrole zużyć i interwencje  
u sprzedawcy przy stwierdzonych nieprawidłowościach. Na bieżąco informowano 
sprzedawcę o wszelkich zmianach polegających na włączaniu nowych, usunięciu 
istniejących lub modyfikacji danych punktów poboru gazu objętych umową. 
Prowadzono również współpracę z miejskimi jednostkami objętymi grupowym 
zakupem gazu, co miało dodatkowy oddźwięk edukacyjny i przyczyniło  
się do wyraźnej poprawy świadomości energetycznej. Oszczędności, jakie przyniósł  
Miastu grupowy zakup w roku 2018 szacuje się na blisko 500 tys. zł w stosunku  
do komercyjnej oferty obowiązującej w  taryfach PGNiG z uwzględnieniem 
dodatkowych oszczędności z tytułu indeksacji ceny i optymalizacji mocy zamówionej 
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dla punktów poboru w grupach taryfowych W-6A i W-5. 

♦ Osiągane w wyniku grupowego zakupu gazu sukcesy spowodowały, że została 
podjęta decyzja o kontynuacji. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą 
ofertę złożyło ponownie przedsiębiorstwo PGNiG Oddział Detaliczny  
Sp. z o.o., z którą Miasto zawarło umowę w dniu 16 października 2018 r.  

7.  W ramach podejmowanych działań z zakresu utrzymania czystości i porządku 
miejskich przestrzeni publicznej w 2018 r. przeprowadzono ponad 800 wizji w terenie 
oraz 280 rekontroli. Kontrole podejmowane są w wyniku działań własnych,  
a także interwencji otrzymanych bezpośrednio od mieszkańców, samorządów 
pomocniczych, Radnych Miasta Poznania czy organów kontrolnych, jak Sanepid  
i WIOŚ – obejmując tereny z każdego rejonu miasta. 

Kontrole miały charakter mobilizujący różne miejskie jednostki i zarządców 
nieruchomości, aby stan utrzymania przestrzeni miasta spełniał wysokie standardy,  
a jakość życia mieszkańców ulegała poprawie.  

Łącznie w roku 2018 mieszkańcy telefonicznie i pisemnie zgłosili  
130 nieprawidłowości. Wydział pisemnie wystąpił do jednostek miejskich (WGN, 
ZDM, SMMP, ZZM itp.) w 264 sprawach.  

8.  W ramach udoskonalania obsługi interwencji wdrożono system monitoringu interwencji 
czystościowych opracowany we współpracy z ZGiKM Geopoz. System oparto  
na darmowym oprogramowaniu QGIS oraz zintegrowano z Poznańskim Systemem 
Informacji Przestrzennej. Uruchomiony system umożliwia: 

 dodawanie na mapie punktów interwencji czystościowych z podziałem na wskazane 
rodzaje interwencji oraz statusy sprawy (w toku / załatwiona), 

 przeglądanie wybranych zbiorów interwencji na podstawie żądanych filtrów: na mapie 
roboczej w programie QGIS oraz na Portalu SIP Miasta Poznania, 

 załączanie do interwencji dokumentacji zdjęciowej i krótkiego opisu (np. data, numer 
sprawy, rodzaj interwencji, jednostki do których wysłano pisma), 

 generowanie raportów z bazy danych. 

W 2018 roku do systemu naniesiono 370 punktów interwencji. 

Dodatkowo, w ramach pracy na oprogramowaniu QGIS i rozwoju wprowadzonego 
systemu monitoringu, ustandaryzowano formę kompleksowych kontroli większych 
obszarów (np. osiedli). Pracownik przy dłuższej kontroli ma możliwość rejestracji 
przebiegu trasy oraz zaznaczania punktów na ortofotomapie. Rozwiązanie to pozwala  
na prowadzenie dokładniejszej rekontroli, szybsze i dokładniejsze wyszukiwanie 
oznaczenia (a przy tym również właściciela) kontrolowanych działek oraz sprawne 
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generowanie przejrzystych raportów kontroli terenowych. Kontrole kompleksowe  
były prowadzone wspólnie z przedstawicielami ZM GOAP.  

9. Prowadzono również zajęcia edukacyjne w poznańskich szkołach i przedszkolach  
nt. dbania o czystość w mieście. W 2018 r. przeprowadzono 49 takich spotkań, 
obejmując działaniami edukacyjnymi blisko 1400 dzieci. Pogadanki miały na celu 
rozbudzanie w dzieciach ciekawości na otaczający świat oraz kształtowanie właściwej 
świadomości ekologicznej i wrażliwości społecznej. Zajęcia prowadzone  
były w oparciu o prezentację multimedialną ze zdjęciami. Elementem zajęć z dziećmi 
były także warsztaty plastyczne, podczas których tworzone były ekozabawki –  
z wykorzystaniem materiałów, takich jak rolki po papierze toaletowym, czy wytłaczanki 
po jajkach. Organizacja zajęć na taką skalę była możliwa dzięki zbiórkom tych 
materiałów w Urzędzie - w ramach inicjatywy powtórnego wykorzystania odpadów. 
Podczas zajęć dzieciom przybliżane były również zasady prawidłowej segregacji 
odpadów „u źródła” poprzez zabawę w segregację. Dzieci oraz nauczyciele po zajęciach 
otrzymywały od pracowników Wydziału kolorowanki o tematyce proekologicznej, 
kredki oraz materiały edukacyjne. Pracownicy wystawiali również stoiska edukacyjne 
podczas miejskich imprez – np. „Lato na targach”, „Poznański Dzień Energii”,  
czy „Dzień otwarty w ITPOK”. Opracowano poszerzoną prezentację edukacyjną 
przeznaczoną dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. Opracowano 
również jednolitą formę zaproszenia do przeprowadzenia Ekolekcji i podziękowania 
podpisywanego przez Dyrektora Wydziału i Dyrektora Biura ZM GOAP. 

10. Jak co roku zorganizowano dwie duże akcje proekologiczne – Wiosenne Porządki 
(wiosną) oraz Sprzątanie Świata (jesienią). 

Akcja proekologiczna Wiosenne Porządki pod hasłem CZYSTY POZNAŃ – 
WSPÓLNA SPRAWA została w 2018 roku wyznaczona na dni od 13 do 30 kwietnia.  

Informacje na temat Wiosennych Porządków zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Poznania: www.poznan.pl/czystemiasto/, a ponadto  
były rozpowszechniane przez stacje radiowe.  

Oprócz 77 poznańskich szkół w akcję włączyli się między innymi: 

− członkowie 7 Rad Osiedli wraz z mieszkańcami (Stare Winogrady, Świerczewo, 
Antoninek – Zieliniec – Kobylepole, Krzyżowniki – Smochowice, Szczepankowo-
Spławie-Krzesinki, Naramowice, Podolany), 

− członkowie Stowarzyszenia Fundacja Ratuj Ryby, 

− członkowie Stowarzyszenia Miłośników Fortyfikacji KERNWERK, 
− członkowie Stowarzyszenia Fort Kultury; 
− członkowie Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Trójpole, 

− członkowie Stowarzyszenia MONAR WCPB MARKOT, 
− członkowie Stowarzyszenia Mieszańców Abisynia, 
− członkowie Stowarzyszenia Wildecka Inicjatywa Lokalna Wildzianie, 
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− członkowie grupy Poznańskie Betony, 
− funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania Referat Nowe Miasto  

oraz Referat Stare Miasto, 
− mieszkańcy Osiedla Grunwald – Północ, 
− Rada Osiedla Podolany i Strzeszyn wraz z harcerzami, 
− pensjonariusze Schroniska „Przystań”, 

− działkowicze ROD Górczynka, 
− członkowie Nieformalnej Inicjatywy Sąsiedzka Czeremcha, 
− pracownicy firmy ROMI oraz firmy ALKOM, 

− wolontariusze z Jeżyckiego Centrum Kultury, 
− Koalicja Prawo do Miasta, 
− przedstawiciele partii Kukiz’15 mający oddział w Poznaniu. 

W ramach akcji realizowano też inicjatywę pełnomocniczki Prezydenta  
ds. przeciwdziałania wykluczeniom, w zakresie działań na rzecz poprawy warunków 
życia Romów zamieszkujących tereny byłych ogrodów działkowych zlokalizowanych  
przy ul. Lechickiej. Dzięki skoordynowanej pracy pracowników MOPR oraz Romów,  
z terenu wywieziono ok. 53 tony odpadów.  

Wyniki akcji „Wiosenne Porządki – Poznań 2018”: 

− liczba wyznaczonych terenów do sprzątania – około 400, 
− przybliżona powierzchnia terenów objętych sprzątaniem – około 400 ha, 

− deklarowana ilość uczestników akcji – około 20 tys. osób, 
− liczba firm wywozowych świadczących usługi nieodpłatnie – 11, 
− liczba szkół podstawowych, gimnazjów i średnich biorących udział w akcji – 77, 

− uczestnicy akcji zostali wyposażeni w worki foliowe do zbierania drobnych 
odpadów komunalnych w ilości około 22 000 sztuk oraz około 30 000 sztuk 
rękawic ochronnych, winylowych, 

− ogółem zebrano 164,34 ton odpadów. Zebrane odpady zostały przywiezione  
do Sortowni Odpadów Komunalnych należących do firmy SAN – EKO. 

Akcja Sprzątanie Świata – odbyła się w dniach 21-23 września br. pod hasłem: Akcja - 
Segregacja. W ramach akcji: 

− wyznaczono około 400 terenów do sprzątania, m.in. lasy komunalne, pobocza dróg, 
tereny zielone przyległe do szkół, osiedli mieszkaniowych, przyległe do cmentarzy 
komunalnych itp. obejmując łącznie powierzchnie około 380 ha., 

− przybliżona ilość uczestników to ok. 17 tys. osób, 
− udział wzięło 87 szkół (podstawowych, gimnazjów i średnich), a także 22 inne 

podmioty zainteresowane poprawą stanu sanitarno – porządkowego miasta,  
jak i poziomem segregacji odpadów ( tj. stowarzyszenia, rady osiedli, społeczność 
romska, społeczność Monaru, osoby z domów charytatywnych itp.), 

− udział wzięło 11 firm wywozowych, które świadczyły usługi w zakresie 
nieodpłatnego przewiezienia zebranych odpadów z poszczególnych terenów 
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objętych sprzątaniem do sortowni odpadów przy ul. Gołężyckiej 132. Firmy 
wywozowe udostępniły wolontariuszom kontenery do gromadzenia odpadów 
problemowych i wielkogabarytowych oraz odpadów pochodzących  z oczyszczania 
obiektów fortyfikacyjnych, 

− dla potrzeb sprzątania zabezpieczono i udostępniono 25 tys. worków foliowych 
i rękawic ochronnych. 

− zebrano ogółem 93,5 tony odpadów. 

Akcje są przykładem przedsięwzięcia, które pozwala kształtować proekologiczne 
postawy wśród dzieci i młodzieży, już od najmłodszych lat, a także są okazją  
do integracji, połączonego działania społeczności lokalnej na rzecz wspólnego 
środowiska i wspólnego dobra. 

11. Kontynuowano kontrole podmiotów posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta 
Poznania na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych w zakresie przestrzegania postanowień wynikających z posiadanej decyzji,  
tj. umów zawartych z właścicielami nieruchomości na usługę asenizacyjną, 
wystawianych rachunków lub faktur VAT oraz posiadania dokumentów 
potwierdzających mycie i dezynfekcję pojazdów. W 2018 r. przeprowadzono  
w tym zakresie kontrolę 16 podmiotów. Wydano 5 decyzji nakładających karę  
za składanie nierzetelnych i nieterminowych sprawozdań kwartalnych na łączną kwotę 
1600 zł. 

12. Prowadzono postępowania administracyjne wobec nieruchomości,  
które są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe i znajdują się w zasięgu istniejącej 
sieci kanalizacji sanitarnej. W 2018 roku wydano 52 decyzje nakazujące podłączenie 
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Przed wszczęciem 
postępowania przeprowadzano wizję terenową wyznaczonych nieruchomości. 

13. Dokonano aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Na podstawie sprawozdań podmiotów asenizacyjnych, wizji 
terenowych, kwartalnych sprawozdań z Aquanet S.A., protokołów kontroli  
oraz formularzy gospodarki wodno-ściekowej, do III kwartału 2018 roku ujęto  
w ewidencji 3554 zbiorników bezodpływowych oraz 232 przydomowe oczyszczalnie 
ścieków. 

Wg informacji pochodzącej od Aquanet S.A., do sieci kanalizacyjnej w 2018 roku 
podłączono 188 nieruchomości, które wcześniej były wyposażone w zbiornik 
bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków. 

 14. Kontynuowano inwentaryzację zbiorników bezodpływowych, również na terenach 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W ramach czynności kontrolnych wobec 
obszarów ROD, we współpracy z Polskim Związkiem Działkowców oraz prezesami 
poszczególnych ogrodów działkowych od początku 2018 r. wysłano 700 pism  
i przeprowadzono 50 kontroli w terenie. Na bieżąco udzielano działkowcom 
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informacji na temat prawidłowego postępowania z nieczystościami ciekłymi 
wytworzonymi na terenach ROD. 

 15. Dnia 10 czerwca 2018 r. odbył się pierwszy Dzień Otwarty Instalacji Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Współorganizatorami 
wydarzenia byli Miasto Poznań oraz SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o. Swoje stoiska  
miał także Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej  
oraz Spółka Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.  Ponad  
pół tysiąca osób wzięło udział w ekologicznym pikniku i wycieczce po spalarni 
odpadów w Poznaniu przy ul. Energetycznej 5 z udziałem przewodnika. Podczas 
zwiedzania mieszkańcy mogli wejść do hali wyładowczej, obejrzeć bunkier  
na odpady, przyjrzeć się działaniu operatora ogromnego, kilkutonowego chwytaka 
odpadów, czy też zajrzeć do hali kotłów bądź dyspozytorni, z której kieruje się pracą 
całego zakładu. 

Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych podczas festynu towarzyszącemu całości 
wydarzenia. Mieszkańcy brali udział w ekologicznych warsztatach ogrodniczych  
oraz próbowali swoich sił na energorowerach wytwarzających energię  
i sok ze świeżych owoców.  Odbyło się dużo ciekawych konkursów ekologicznych, 
gier i animacji dla dzieci. Można było także wsiąść do nowoczesnej śmieciarki  
oraz z bliska przyjrzeć się sprzętom wykorzystywanym na co dzień w gospodarce 
odpadami.  W 2018 r. ITPOK odwiedziło ponad 3000 osób czyli trzykrotnie więcej 
niż rok wcześniej.  

16. W dniu 6 sierpnia 2018 r. została podpisana 24 letnia umowa na sprzedaż ciepła  
z ITPOK pomiędzy SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o. , a Veolia Energia Poznań S.A. , 
której celem jest sukcesywne zwiększanie sprzedaży ciepła pochodzącego z ITPOK.   

17. Podczas X Gali wręczenia statuetek Zielonego Feniksa, która odbyła  
się w dniu 10 października 2018 r. w Opolu, Miasto Poznań otrzymało wyróżnienie  
za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki, m.in. za realizację 
projektu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu  
oraz projekt Poznański Dzień Energii, które propagują  wiedzę z zakresu efektywności 
energetycznej. 

Poznań dzięki takim inicjatywom zwiększa poziom świadomości lokalnej 
społeczności w tak ważnym temacie, jak zarządzanie i oszczędne gospodarowanie 
energią, poprawa efektywności energetycznej i wiedza dotycząca możliwości,  
jakie dają odnawialne źródła energii. 

Gala „Zielonego Feniksa” organizowana jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju 
Ekoenergetyki „Zielony Feniks” oraz Polski Związek Motorowy pod patronatem 
honorowym Marszałka Województwa Opolskiego w ramach Ogólnopolskiego 
Festiwalu Ekoenergetyki. Statuetka Zielonego Feniksa przyznawana  
jest w następujących kategoriach: 
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1. Zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki;  

2. Osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych;  

3. Całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki. 

ITPOK po raz szósty została dostrzeżona i wyróżniona, jako źródło dostarczające 
energię odzyskaną w procesie termicznego przetwarzania odpadów komunalnych 
pochodzących z regionu poznańskiego. 

18. W ramach inicjatyw lokalnych z udziałem mieszkańców w 2018 roku wykonano: 

- nawierzchnie drogowe o łącznej powierzchni 17.702,58 m2 w następujących ulicach:  
Na Dołku,  Beskidzkiej,  Polanowskiej,  Puckiej, Kubiaka,  Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej  oraz  Kobylińskiej: 

- środki Miasta:  3.801.803,91 zł 

- środki Stowarzyszeń: 1.304.137,66 zł. 

- sieci wodociągowe o łącznej długości 1.561,86 mb w ulicach: Ułaszyna, bocznej  
od ul. Szczepankowo, Szparagowej, Brokułowej, Dyniowej, Radłowej, bocznej  
od ul. Dereniowej, Gubińskiej, Zapolskiej, Malewskiej, Danielewskiej, 
Wierzyńskiego, bocznej od ul. Radojewo, 

- kanalizację sanitarną o łącznej długości 857,36 mb w ulicach: Szczepankowo, 
Ułaszyna, Glebowej, Zapolskiej, Malewskiej, Danielewskiej, Wierzyńskiego: 

- środki Miasta: 1.452.865,76 zł 

- środki Stowarzyszeń:  548.862,99 zł. 

- oświetlenie uliczne o łącznej długości 1.285,00 mb (27 słupów oświetleniowych)  
w następujących ul.: Polanowskiej, Kubiaka, Kobylińskiej oraz Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej: 

- środki Miasta:  204.048,80 zł 

- środki Stowarzyszeń:  68.016,28 zł. 

 19. W ramach Programu „Przyjazne podwórko” w 2018 roku, zrealizowano 
modernizację podwórek w następujących wspólnotach mieszkaniowych: ul. 3 Maja 49c;  
ul. Kościuszki 106 abcd;  ul. 3 Maja 48 abc; al. Niepodległości 28 oraz Pl. Wielkopolski 
1/1A  /  Pl. Wielkopolski 2/2A/3/3A  /  Pl. Wielkopolski 4 / ul. 23 Lutego 29/33.  

W ramach ww. przedsięwzięć wykonano nawierzchnię podwórek, boksy śmietnikowe, 
stojaki rowerowe, ławki oraz nasadzenia zieleni. 
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Dofinansowanie Miasta Poznania wyniosło 200.000,00 zł, a środki wyłożone  
przez wspólnoty to 958.256,78 zł. 

 

14. W zakresie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: 

1. Podstawowe informacje o Wydziale Gospodarki Nieruchomościami według stanu  
na dzień 31 grudnia 2018 r. 

1.1. Imię i nazwisko Dyrektora: Bartosz Guss do 22.11.2018r.  

Magda Albińska od 22.11.2018r.  

1.2. Imiona i nazwiska Zastępców Dyrektora:  

a. Magda Albińska do 22.11.2018r., 

b. Wojciech Słociński, 

c. Marek Drozdowski, 

d. Paweł Diakowicz, 

e. Szymon Prymas od 22.11.2018r.  

1.3. Liczba oddziałów: 19 

1.4. Zmiany prawne i organizacyjne:  

Zarządzeniem Nr 32/2017 Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
z dnia 8 grudnia 2017r. dokonano zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wydziału. 
Najważniejsze zmiany polegały na: 

a. likwidacji stanowisk: Zastępcy Dyrektora ds. Zasobu Nieruchomości oraz Zastępcy 
Dyrektora ds. Ewidencyjnych i Ustanawiania Praw do Nieruchomości. W ich miejsce 
utworzono odpowiednio stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Pozyskiwania 
Nieruchomości oraz Zastępcy ds. Zarządzania. 

b. likwidacji Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami, Oddziału Komunalizacji 
Mienia i Użytkowania Wieczystego, Oddziału Ewidencji i Korzystania 
z Nieruchomości, Oddziału Dzierżaw i Użyczeń, Oddziału Ustanawiania Praw 
do Nieruchomości, Oddziału Planowania i Przygotowania Nieruchomości do Zbycia 
i Oddziału Przygotowania Nieruchomości do Zbycia.  

c. przekazaniu i podziale zadań zlikwidowanych Oddziałów, o którym mowa  
w pkt b., do  niżej wymienionych komórek organizacyjnych: 

- Oddział Zarządzania; 
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- Oddział ds. Rozliczeń; 

- Oddział ds. Infrastruktury; 

- Oddziału Ewidencji;  

- Oddziału Dzierżaw; 

- Oddziału Przejmowania Praw do Nieruchomości; 

- Oddziału Zbywania Przetargowego, 

d. dokonaniu zmiany w zakresie podległości nowo utworzonych komórek stanowiskom 
Zastępców Dyrektora. 

Z dniem 22 listopada 2018r. na stanowisko Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami powołano Panią Magdę Albińską, która zastąpiła Pana Bartosza 
Gussa, mianowanego na Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania. 

1.5. Zatrudnienie: 

a. faktyczne wykonanie etatów według stanu na dzień 31.12.2018 r. - 167 etatów, 

b. udział kobiet w zatrudnieniu ogółem wyniósł 75 %, 

c. udział pracowników z wyższym wykształceniem ogółem wyniósł  88 %. 

1.6. Staże i praktyki odbyte w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami:  

W okresie sprawozdawczym w tutejszym Wydziale staż studencki w ramach programu 
staży studenckich odbyło 16 studentów poznańskich wyższych uczelni. Ponadto   
2 studentów odbyło praktykę studencką w ramach umów zawartych z poszczególnymi 
uczelniami.  

2. Zasób Nieruchomości  

2.1. Realizacja projektów związanych z wykorzystaniem nieruchomości Miasta 
Poznania i Skarbu Państwa  

2.1.1. „Rzeka w mieście”. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami konsekwentnie realizuje projekty związane  
z aktywizacją terenów nadrzecznych. W 2018 r. zakończono projekt polegający  
na doprowadzeniu przyłączy energii elektrycznej oraz przyłączy wodociągowych. W 2018 r. 
zawarto 5 umów na dzierżawę nieruchomości w sąsiedztwie rzeki Warty. Podjęte działania 
przyczyniły się do aktywizacji terenów nadrzecznych. Dzięki aktywności partnerów 
prywatnych mieszkańcy uzyskali dostęp do usług gastronomicznych oraz kulturalnych  
i sportowych. Ponadto zrealizowano szereg prac remontowych. 
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Dzięki utworzeniu kolejnego przystanku, w sezonie letnim Tramwaj Wodny pływał na stałej 
trasie pomiędzy przystankami Katedra-Politechnika-Rataje-Wilda-Chwaliszewo-Szeląg. 
Kolejny rok nad rzeką funkcjonowała tymczasowa przystań oraz wypożyczalnia sprzętu 
wodnego. Na szczególną uwagę zasługuje zakończenie następujących inwestycji: budowy 
slipu dla służb ratunkowych, schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. 
Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie 
przystani rzecznej oraz nurtowej. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami we współpracy z innymi instytucjami zorganizował 
także szereg działań o charakterze kulturalnym i sportowym. Wiele inicjatyw odbyło  
się dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, w tym zorganizowano takie wydarzenia  
jak Parada Sobótkowa (koordynowana przez MDK Wilczak) oraz Kajakowa Masa Krytyczna. 
Ponadto Wydział wsparł organizację licznych koncertów, m.in.: muzyki filmowej dla dzieci, 
operowego, jazzowego, gospel, festiwalu szant, jak i festiwalu outdoorowego. Tutejszy 
Wydział współuczestniczył także w organizacji jednego z etapów Wielkiego Flisu 
Niepodległości.   

Znaczna część zasobów zarówno finansowych, jak i organizacyjnych związanych z realizacją 
programu strategicznego „Rzeka w mieście” dedykowana została działaniom związanym  
z utrzymaniem porządku. Dzięki działaniom podejmowanym przez Wydział tereny 
nadrzeczne objęte są stałym utrzymaniem czystości wraz z cyklicznym wykaszaniem traw. 
Ponadto na terenach nadrzecznych pojawiły się kontenery umożliwiające segregację 
odpadów. Wprowadzono i oznakowano strefy dozwolonego spożywania alkoholu nad rzeką 
Wartą. Kontynuowano działania proekologiczne z udziałem organizacji społecznych – akcja 
„Trzymaj czystą Wartę”.  

2.2. Realizacja zadań w zakresie ochrony praw właścicielskich  
w 2018 r. 

W roku 2018 pełnomocnicy Miasta Poznania podejmowali działania mające na celu ochronę 
praw rzeczowych przysługujących gminie w postępowaniach administracyjnych dotyczących 
zwrotu wywłaszczonych nieruchomości i stwierdzeń orzeczeń o wywłaszczeniu  
oraz w postępowaniach cywilnych dotyczących odszkodowań z tytułu art. 36 ustawy  
o zagospodarowaniu przestrzennym.   

2.2.1 Postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości: 

W postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości działania pełnomocników 
doprowadziły do wydania przez organ korzystnych dla Miasta orzeczeń  
w 13 postępowaniach w stosunku do nieruchomości o łącznej szacunkowej wartości około 
17mln zł.  Jedno z orzeczeń dot. terenu mieszkaniowego na os. Zwycięstwa. 

2.2.2 Postępowania o stwierdzenie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu: 

W postępowaniach o stwierdzenie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu działania 
pełnomocników doprowadziły do wydania przez organ korzystnych dla Miasta orzeczeń  
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w 3 postępowaniach w stosunku do nieruchomości o łącznej szacunkowej wartości  
około wartości 67 mln zł. Jedno z orzeczeń dotyczyło nieruchomości  
przy Szyperskiej 8 i Piaskowej 4/5 (Fabryka Kopert). Wyjaśnienie stanu prawnego pozwoli  
na zintensyfikowanie działań rewitalizacyjnych dla przedmiotowego terenu. 

2.2.3 Postępowania dotyczące odszkodowań z tytułu art. 36 upzp: 

W postępowaniach cywilnych dotyczących odszkodowań z tytułu art. 36 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym działania pełnomocników doprowadziły  
do oddalenia przez Sąd powództw na łączną kwotę  16.199.309,42 zł oraz dokonano nabycia  
w drodze wyroku sądu sprawach za kwotę 3,6 mln wobec powództwa na kwotę 6,8 mln zł.  

2.3. Nabywanie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Poznania. 

Miasto Poznań nabyło, w trybach cywilnoprawnych, 17 nieruchomości, na które składają  
się 23 działki, w celu realizacji zadań własnych/celów publicznych gminy lub w ramach 
uregulowań terenowo - prawnych tych nieruchomości. 

W wyniku prowadzonych negocjacji Miasto Poznań pozyskało wyżej wymienione tereny  
za kwotę o ok. średnio 20% niższą od wartości rynkowych, określonych  
przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych.  

Pośród wyżej wymienionych nieruchomości na szczególną uwagę zasługuje nabycie  
do zasobu gminy terenu dawnego Stadionu Szyca, który umożliwi mieszkańcom realizowanie 
potrzeb związanych ze sportem i rekreacją oraz niezabudowany grunt położony na terenie  
os. Zwycięstwa, przeznaczony pod budowę, oczekiwanej w tej części Poznania, krytej 
pływalni.  

Ponadto z uwagi na fakt, że  inwestycja budowy trasy tramwajowej na Naramowice przebiega 
przez działki, gdzie zlokalizowane są budynki, w których znajdowały się lokale mieszkalne, 
priorytetem dla Miasta Poznania było zapewnienie takich warunków, aby mieszkańcy mogli 
odtworzyć dotychczasowy standard życia w „nowym” miejscu. W związku z tym Miasto 
wystąpiło z propozycją ich nabycia w trybie cywilnoprawnym, zanim zostanie wdrożona 
procedura administracyjna zgodna z przepisami specustawy drogowej.  

Ostatecznie Miasto Poznań nabyło lokale mieszkalne oraz nieruchomości, niezbędne  
pod wyżej wskazane przedsięwzięcie, za łączną kwotę 6 277 979,28 zł.  

W konsekwencji powyższych działań wszystkie te osoby nabyły mieszkania na „wolnym 
rynku”. 

2.4. Zarządzanie nieruchomościami Miasta Poznania. 

2.4.1. Prace rozbiórkowe 



125 
 

W 2018 r. w ramach zadania zarządzania nieruchomościami zostały wykonane: rozbiórka 
budynków przy ul. Chyżańskiej w Poznaniu oraz rozbiórki budynków przy ul. Burgundzkiej 5 
i ul. Burgundzkiej 12 w Poznaniu. 

2.4.2. Prace remontowe 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano remont muru oporowego przy ul. Sierocej 
w Poznaniu oraz remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz remont łazienki w zakresie 
białego montażu na ul. Bukowskiej 53a w Poznaniu. 

2.5. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.  

W 2018 r. w ramach zadania zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonane 
zostały prace rozbiórkowe na następujących nieruchomościach położonych: 

a) przy ul. Niskiej 1 w Poznaniu - rozbiórka budynku szkieletowego; 

b) przy ul. Granicznej 61 w Luboniu - rozbiórka dwóch budynków i pozostałości obiektów 
budowlanych. 

W okresie sprawozdawczym realizowano, w imieniu starosty – prezydenta miasta na prawach 
powiatu, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące zarządzania 
zabudowanymi nieruchomościami będącymi w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa. 
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami działania 
te podejmowano w stosunku do niżej wymienionych nieruchomości (lub ich części) 
stanowiących własność Skarbu Państwa: 

1) nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Kasprzaka 56 (własność  
lokalu nr 2, udział w wysokości ½ cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu); 

2) nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Św. Marii Magdaleny 5, 5a; 

3) nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26  
(udział SP reprezentowanego przez PMP wynosi 35171/321992); 

4) nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Lubowskiej 40; 

5) nieruchomość położona w Poznaniu na Os. Armii Krajowej 80/1; 

6) nieruchomość położona w Poznaniu na Os. Wichrowe Wzgórze 30/45; 

7) nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Lodowej 7/5; 

8) nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Sokoła 17 (własność lokalu nr 9 udział 
387/4975 cz. – wspólnota mieszkaniowa); 

9) nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Sokoła 17 (własność  
lokalu nr 10, udział 400/4975 cz. – wspólnota mieszkaniowa); 
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10) nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 150/3 (własność lokalu, 
udział w wys. 1/100 cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu – wspólnota 
mieszkaniowa); 

11) nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 53a; 

12) nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Grudzieniec 2/al. Wielkopolska 5; 

13) nieruchomość położona w Poznaniu przy pl. Wolności 17 (udział w wysokości 
10/100 części odpowiadający 5 lokalom mieszkalnym); 

14) nieruchomość położona w Poznaniu przy pl. Zbawiciela 5 (prawo własności lokalu                       
nr 4); 

15) nieruchomość położona w Poznaniu przy pl. Zbawiciela 5/1  
(udział SP w wyodrębnionym lokalu nr 1 w wysokości 2/4 cz. w prawie własności 
lokalu);  

16) nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Wagrowskiej 11 (4 lokale mieszkalne 
wraz z piwnicami i kotłownią olejową); 

17) nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Niskiej 1 (3 lokale mieszkalne i 5 lokali 
użytkowych); 

18) nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 7. 

W okresie sprawozdawczym podejmowano następujące działania w ramach zadania 
zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa: 

1) wykonano prace remontowe na następujących nieruchomości  
przy ul. św. Marii Magdaleny 5. 5a w Poznaniu: 

a) wykonanie remontu instalacji wodnej i kanalizacyjnej  w  budynku mieszkalnym  
oraz remontu ogrodzenia; 

2) w ramach zarządzania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa zawarto umowy najmu  
na nieruchomościach położonych w Poznaniu: 

a) przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 – umowy najmu lokali mieszkalnych nr 1, 7 i 8; 

b) przy ul. Niskiej 1 w Poznaniu – umowa najmu pomieszczenia magazynowego. 

2.6. Interwencyjne i stałe porządkowanie terenów stanowiących własność Miasta 
Poznania nie zarządzanych przez inne jednostki organizacyjne. 

2.6.1 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości na podstawie Porozumienia 
z Zakładem Lasów Poznańskich - prace wykonane przez pensjonariuszy Aresztu 
Śledczego w Poznaniu 



127 
 

Tabela nr 2. Interwencyjne porządkowanie nieruchomości przez pensjonariuszy Aresztu 
Śledczego w Poznaniu.  

Rok 
Waga 

[MG] 
Nieruchomości 

Wydatkowane środki (brutto) 

[w zł] 

2018 157,1 509 441 372,77 

 

2.6.2 Stałe utrzymanie czystości na terenach nadwarciańskich 

Tabela nr 3. Utrzymanie czystości terenów nadwarciańskich.  

2018 
Finanse (brutto) 

[w zł] 
Rodzaj prac 
porządkowych 

Obszar 

Koszenie 21,92 ha 425 000,00 

porządkowanie 65,4 ha 14 352,00 

 

2.6.3 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości Miasta Poznania nie zarządzanych 
przez inne miejskie jednostki organizacyjne w 2018 r. na podstawie umów 
z wykonawcami wyłonionymi w trybach ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

Na podstawie umów zawartych z wykonawcami wyłonionymi w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługi porządkowania na lata 2018-2019, w ciągu całego roku 2018 
dokonano uporządkowania terenów i usunięcia odpadów wielkogabarytowych, gruzu i innych 
odpadów zgodnie z niżej załączoną tabelą. 
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Tabela nr 4. Porządkowanie nieruchomości komunalnych przez wykonawców wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

„””Oczyszczanie miasta w 2018r. na kwotę 1 540 867,12 zł. 

 

Dzielnica 
miasta 

Odpady 
komunal-
ne (ha) 

Sprzęty 
gabary-
towe 
(mg) 

Zebra-
nie 
gruzu 
(mg) 

Koszenie 
traw (ha) 

Przy-
cięcie 
drzew 
(szt.) 

Przycię
-cie 
krzewó
w  
(szt.) 

Przycięcie 
żywopło- 
tów (mb) 

Odsłonię-
cie 
chodnika  
(m2) 

Odśnie
-żanie 
chodni
ka (m2) 

Zgrabi
e-nie 
liści 
(ha) 

Likwi-
dacja 
"wysy-
pisk" 

(mg) 

Inne 
odpad
y (mg) 

Liczba 
nieru-
cho- 
mości 

Wydane 
środki 
(brutto) 

Stare 
Miasto 

4,61 2 4 4,28 40 60 1,5 0 0 0,14 1,9 4,2 60 689 18,00 

Grunwald 6,62 10,6 3 8,28 23 75 1,4 0 0 1,08 4,5 5,3 117 108 630,35 

Jeżyce 8,64 8,3 11,5 10 86 0 0,15 1,5 0 0,17 5,7 7,9 139 165 080,00 

Wilda 9,21 12 6 14,29 75 54 0 0 0 0 20 11 93 172 340,00 

Nowe 
Miasto 

9,39 12,58 9,5 9,925 90 0 0 1 0 0,31 11 5 160 145 174,00 

Razem 660 142,35 
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3. Ewidencja zasobu 

3.1. Komunalizacja Mienia. 

Komunalizacja Mienia następuje na podstawie przepisów: 

− ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.); 

− ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 91 ze zm.); 

− ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.). 

Nabycie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Miasta Poznania następuje na podstawie 
decyzji Wojewody Wielkopolskiego, które stanowią podstawę do ujawnienia prawa własności 
w księgach wieczystych. W roku 2018 Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje obejmujące 
nabycie 79 działek o łącznej powierzchni 8,8578 ha. 

Tabela nr 5. Statystyka obiektów komunalnych na dzień 31.12.2018 r. w porównaniu z dniem 
31.12.2017 r. 

Lp. Grupa Inwentaryzacyjna 

Obiekty komunalne 

stan na 31.12.2017 r. 

Obiekty komunalne 

stan na 31.12.2018 r. 

Liczba 

działek 

Powierzchnia 
[m2] 

Liczba 

działek 

Powierzchnia 
[m2] 

1. Budynki komunalne 3 092 6 362 722 3 092 6 362 722 

2. Przedszkola 597 262 986 597 262 986 

3. Grunty 30 842 105 439 072 30 861 105 451 819 

4. Obiekty kultury 14 7 305 14 7 305 

5. Przedsiębiorstwa 173 508 100 173 508 100 

6. POSIR 37 768 100 37 768 100 

7. ZOZ 439 59 558 439 59 558 

8. Komunalizacja na rzecz Miasta 1 391 3 403 371 1 451 3 479 202 
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 Poznania na prawach powiatu 

9. Grunty rolne 107 1 616 622 107 1 616 622 

 Razem 36 692 118 427 836 36 771 118 516 414 

 

3.2. Realizacja roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Poznania lub Skarbu Państwa. 

W 2018 roku prowadzono ponad 1200 spraw dotyczących bezumownego korzystania  
z nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Efektem 
prowadzonych postępowań jest wystawienie z tego tytułu faktur VAT i wezwań do zapłaty 
wynagrodzenia, na kwotę przekraczającą 6 mln zł. 

3.3. Udostępnianie nieruchomości Miasta Poznania lub Skarbu Państwa pod budowę 
urządzeń przesyłowych.  

W 2018 r. do Wydziału wpłynęło 280 wniosków dotyczących budowy urządzeń 
przesyłowych. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków o udostępnienie 
nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa wydano 148 promes zawarcia umów najmu. 
Przygotowano 2 wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu pod realizację urządzeń 
przesyłowych, zawierających łącznie 24 pozycje. 

W 2018 r. zawarto 34 umowy najmu na czas budowy urządzeń przesyłowych na łączną 
powierzchnię 336,00 m2, o łącznym czynszu najmu wynoszącym 24 872,10 zł netto  
oraz 17 umów najmu pod lokalizację urządzeń przesyłowych o łącznej długości  
2 037 mb i łącznym czynszu rocznym wynoszącym 33 405,00 zł netto.  

4. Gospodarowanie Nieruchomościami  

4.1. Aktualizacja opłat oraz stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntów. 

4.1.1 Nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania 

Tabela nr 6. Aktualizacja opłat dotyczących nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Poznania 

Lp. Zadania 2017 2018 

1.  
Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego, w tym: 

191 547 
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Lp. Zadania 2017 2018 

− liczba wysłanych ofert 

2.  

Zawiadomienie o wysokości opłaty rocznej 
za użytkowanie wieczyste (obrót wtórny), w tym: 

− liczba informacji o wysokości opłaty rocznej 

3188 3996 

3.  

Zmiana terminu płatności opłaty rocznej  
z tytułu użytkowania wieczystego, w tym: 

− liczba rozpatrzonych wniosków 

232 335 

4.  

Udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego, w tym: 

− liczba rozpatrzonych wniosków 

1373 1355 

     5. 

Aktualizacja stawki procentowej opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego, w tym: 

− liczba wysłanych ofert 

64 42 

4.1.2 Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa 

W roku 2018 wysłano 370 ofert do użytkowników wieczystych (w tym około 1% ofert 
zostało wysłanych do osób prawnych i 99 % ofert wysłano do osób fizycznych).  

Łączna wysokość dotychczasowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 
na gruntach Skarbu Państwa objętych w roku 2018 procesem aktualizacji wynosi  
32 385,70 zł.  

Potencjalna łączna wysokość nowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 
na gruntach Skarbu Państwa objętych w roku 2018 procesem aktualizacji wynosi 
odpowiednio: 

− w roku 2019: 91 563,01 zł, w tym potencjalny dochód Miasta Poznania wynosi  
22 980,75 zł; 

− w roku 2020: 123 167,89 zł, w tym potencjalny dochód Miasta Poznania wynosi 
30 791,97 zł; 



 132

− w roku 2021: 154 772,77 zł, w tym potencjalny dochód Miasta Poznania wynosi 
38 693,19  zł.  

Łączna powierzchnia gruntów Skarbu Państwa objętych w roku 2018 procesem aktualizacji 
wynosi 32 332 m2. 

4.2. Sprzedaż mieszkań komunalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. 

W 2018 r. wpłynęło do Wydziału 26 wniosków o wykup komunalnych lokali mieszkalnych, 
w tym 16 o nabycie nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi. Dodając  
do tej liczby 48 spraw z lat ubiegłych, łączna liczba wniosków o wykup komunalnych lokali 
mieszkalnych do rozpatrzenia w roku 2018 wynosiła 74. 

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. sprzedano::  

− 16 lokali mieszkalnych (w tym: 15 za gotówkę, 1 na raty),  

− 8 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi (w tym: 5 za gotówkę,  
3 na raty). 

W roku 2018 zostało przygotowanych: 

− 16 ofert skierowanych do najemców w sprawie możliwości nabycia lokali mieszkalnych, 

− 16 protokołów uzgodnień w sprawie postanowień umowy sprzedaży lokali mieszkalnych, 

− 8 protokołów z rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami 
jednolokalowymi. 

Z wykupu lokalu mieszkalnego zrezygnował 1 najemca. Tożsama ilość rezygnacji  
miała miejsce w przypadku wykupu nieruchomości zabudowanej budynkiem 
jednolokalowym. 

Do realizacji na 2019 r. przeszło 48 spraw, w tym: 

− 13 lokali przeznaczonych do sprzedaży, 

− 27 spraw, których realizacja została czasowo wstrzymana, 

− 8 wniosków odesłanych do ZKZL. 

W 2018 r. Wydział przygotował 22 zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania, w tym: 

− 1 zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych  
do sprzedaży, z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, 
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− 5 zarządzeń w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych  
do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości 
gruntowej, 

− 8 zarządzeń w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem 
jednolokalowym przeznaczonym do sprzedaży na rzecz jego najemcy, 

− 8 zarządzeń w sprawie zmiany zarządzeń wcześniej podjętych przez Prezydenta Miasta 
Poznania, tj. rezygnacje z wykupu lokali, zmiana kartoteki poinwentaryzacyjnej, 
przesunięcie terminu wykupu lokalu. 

W 2018 r. wydano 71 zleceń na wycenę lokali mieszkalnych (w tym 50 zleceń dot. budynków 
jednolokalowych). Sporządzono łącznie 57 operatów szacunkowych, w 14 przypadkach 
rzeczoznawcy odstąpili od wyceny w wyniku rozbieżności w strukturze lokali,  
bądź rezygnacji najemców z wykupu.  

Średnia cena 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego wg ceny rzeczoznawcy majątkowego  
w roku 2018 wynosiła: 3 844,00 zł. 

Średnia cena 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu przysługujących 
bonifikat w roku 2018 wynosiła: 534,00 zł. 

W 2018 r. zweryfikowano 360 spraw po kątem naruszenia przepisu art. 68 ust. 2, 2b ustawy  
o gospodarce nieruchomościami. 

W 2018 r. wystąpiono z 2 wezwaniami o żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży 
lokali komunalnych. 

W 2018 r. na wniosek właścicieli lokali wystawiono 260 kwitów mazalnych  
w celu wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz Miasta Poznania przy sprzedaży 
komunalnych lokali mieszkalnych. 

4.3. Regulacje prawne budynków i lokali komunalnych.  

Tabela nr 7 Zestawienie spraw dotyczących regulacji prawnych budynków i lokali 
komunalnych. 

Opis 2017 2018 

Regulacje prawne budynków 
i lokali komunalnych 

Ilość spraw na początku 
roku 

153 151* 

wpłynęło 2 26 

załatwiono 4 12 
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pozostało 151 14 

*sprawy, które przeszły na 2018 r. wstrzymane z uwagi na decyzję Zastępcy Prezydenta 
Miasta Poznania p. Tomasza Lewandowskiego (protokół z narady z dnia 20.04.2017 r., 
zgodnie z którym, w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 
regulacje mają być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo 
sprzedaży lokalu). 

4.4. Realizacja roszczeń z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

W przedmiocie roszczeń z art. 209 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami w trakcie realizacji jest 12 wniosków. 

4.5. Dzierżawy i Użyczenia. 

4.5.1. Nieruchomości komunalne 

Zawarto 258 umów dzierżawy/najmu na czas oznaczony do lat 3 lub na czas nieoznaczony 
albo oznaczony dłuższy niż 3 lata umowy, w tym 5 umów z osobą wyłonioną w drodze 
konkursu na wysokość stawki czynszu oraz 58 umów dzierżawy na czas oznaczony  
do 3 miesięcy. Rozwiązano z różnych przyczyn (w tym w związku z niepłaceniem czynszu, 
powierzeniem nieruchomości innej miejskiej jednostce, brakiem zainteresowania 
dzierżawcy/najemcy dalszą dzierżawą/najmem, sprzedażą przez dzierżawcę/najemcę osobie 
trzeciej roszczenia o zwrot równowartości poczynionych na gruncie nakładów, np. w postaci 
garażu, czy pawilonu handlowego) i wygaszono (z powodu orzeczenia zwrotu nieruchomości 
na rzecz poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców, lub z powodu zgonu 
dzierżawcy/najemcy będącego osobą fizyczną albo ustania bytu prawnego 
dzierżawcy/najemcy będącego osobą prawną) łącznie 420 umów. Ponadto zawarto 3 umowy 
użyczenia gruntu komunalnego. 

W związku z faktem, że nie wprowadzono zmiany obowiązujących stawek czynszu,  
w roku 2018 nie dokonano aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę. 

Na dzień 31.12.2018r. ilość obowiązujących umów dzierżawy wynosiła 5349  
na powierzchnię gruntu 6 742 104 m2 (nie wliczając umowy zawartej w 2013 r. z Zarządem 
Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. obejmującą nieruchomości zabudowane  
i niezabudowane na łączną powierzchnię 880 149,66 m2). 

Tabela nr 8. Zestawienie tabelaryczne dzierżaw gruntów komunalnych 

Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 

1.  
Ilość złożonych wniosków o 
wydzierżawienie gruntu 

530 603 
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Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 

2.  
Ilość wykazów 14 11 

- ilość pozycji   

3.  
Ilość konkursów na wysokość stawki 
czynszu 

16 5 

4.  
Ilość zawartych umów  
- łączna powierzchnia (m2) 

413 
695 096 

258 
1 017 201 

5.  Ilość aneksowanych umów 110 186 

6.  Ilość pism zmieniającymi treść umowy 127 124 

7.  
Ilość umów rozwiązanych 
- łączna powierzchnia (m2) 

356 
534 041 

420 
491453 

8.  Ilość negatywnie załatwionych spraw 45 36 

9.  
Ilość wydanych promes dot. zawarcia 
umowy dzierżawy 

36 22 

10.  Ilość zawartych umów użyczenia 9 3 

11.  
Ilość zleceń na wystawienie rachunków  
za bezumowne korzystanie z gruntu  
wraz z korektami 

454 476 

12.  
Ilość wezwań o zapłatę wynagrodzenia  
za korzystanie z gruntu komunalnego  
bez tytułu prawnego  

38 52 

13.  
Ilość zleceń na wykonanie operatów  
szacunkowych nieruchomości 

0 0 

14.  
Ilość zleceń na wykonanie analizy 
aktualności stawek czynszu dzierżawnego 

1 1 

15.  
Ilość obowiązujących umów dzierżawy 
ogółem 

5390 5349 

16.  
Ilość zaktualizowanych umów dzierżawy  
w których zaktualizowano stawkę czynszu 

0 0 
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4.5.2. Nieruchomości Skarbu Państwa 

W 2018 roku 10 razy wystąpiono o zgodę Wojewody Wielkopolskiego na zawarcie kolejnej 
umowy po umowie zawartej na okres do lat 3. Nie zawarto żadnej umowy dzierżawy. 
Zawarto 9 umów najmu – na łączną powierzchnię 1 286,50 m2. Nie wydano żadnej promesy 
będącej obietnicą zawarcia umowy dzierżawy/najmu po dostarczeniu przez wnioskodawcę 
pisma o przyjęciu zgłoszenia o prowadzeniu określonego rodzaju inwestycji, czy pozwolenia 
na budowę lub informacji o terminie realizacji inwestycji.  

Rozwiązano 4 umowy na wniosek najemcy, a 7 umów wygasło wskutek upływu okresu 
obowiązywania, na które były zawarte. 

Na dzień 31.12.2018 r. obowiązywały dwie umowy dzierżawy na powierzchnię gruntu 
1 603 m2 oraz 34 umowy najmu na powierzchnię gruntu 15 363 m2.  

4.6. Przekształcanie Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności 
Nieruchomości. 

Zadania związane z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości obejmowały: 

4.6.1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   
nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania  

Tabela nr 9. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w zakresie 
nieruchomości Miasta Poznania.  

 

Lp. Postępowanie Administracyjne Ilość 

1.  

Decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości, w tym: 

 

− odpłatne 52 

− nieodpłatne 0 

2.  
Decyzje o odmowie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości 

3 

3.  
Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

6 

4.  Decyzje o uchyleniu decyzji o przekształceniu 0 
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Lp. Postępowanie Administracyjne Ilość 

5.  Decyzje o zwrocie bonifikaty  0 

6.  

Odwołania/zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego:  

− od decyzji o odmowie przekształcenia 0 

− od decyzji o przekształceniu 1 

− od decyzji o umorzeniu postępowania 2 

7.  
Postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

21 

8.  Wnioski bez rozpoznania 9 

9.  Postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania 19 

10.  Postanowienia o wznowieniu postępowania 0 

11.  Postanowienia o powołaniu biegłego 41 

12.  Postanowienia o przedłużeniu terminu 50 

13.  Wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu bonifikaty 0 

14.  Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych 15 

15.  Wezwanie do uzupełnienia opłaty skarbowej 10 

16.  
Zawiadomienia do Sądu Rejonowego o zmianie właściciela 
nieruchomości 

52 

17.  
Zapytanie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego czy toczy 
się postępowanie w sprawie prawidłowości nabycia nieruchomości 

50 

18.  Wydano „kwit mazalny” 10 

19.  
Wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości 

112 

20.  Powierzchnia przekształcona w m2 95 802 m2 
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Lp. Postępowanie Administracyjne Ilość 

21.  Ilość działek 63 

4.6.2. Przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa 

W roku 2018 Prezydent Miasta Poznania wykonujący zadania z zakresu administracji 
rządowej wydał 3 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności, 4 decyzje o umorzeniu postępowania, 3 decyzje o odmowie przekształcenia. 
Złożono jedno odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego. Sporządzono 3 operaty 
szacunkowe celem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Pozostały zakres realizacji przedmiotowego zadania obrazują pkt. 4 i 10 tabeli zatytułowanej 
„Gospodarka Nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa w latach 2017-2018” 
(str. 32-38). 

4.7. Zbywanie nieruchomości z zasobu Miasta Poznania i Skarbu Państwa. 

W 2018 r. wniesiono aportem (wkładem niepieniężnym) do nw. Spółek z udziałem Miasta 
Poznania następujące nieruchomości miejskie: 

1) do Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. prawo własności  
nw. nieruchomości: 

a) rejon ul. Opolskiej – obręb Dębiec, arkusz 32, działki 106/9, 106/10 – pow. łączna 
17 317 m2, 

b) rejon ul. Nadolnik – obręb Główna, arkusz 09, działki 11/14, 11/16, 11/20, 26/4, 
arkusz 12 działka 2/21 – pow. łączna 8 876 m2, 

c) ul. Świt 34/36 – obręb Łazarz, arkusz 04, działka 2/39 – pow. 4 667 m2; 

2) do Spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. prawo własności 
nieruchomości położonej w  rejonie ulic: Żołnierzy Wykl ętych, Moniki Cegłowskiej  
i Romana Konkiewicza - obręb Golęcin, arkusz, 14 działka 1/74 – pow. 13 558 m2; 

3) do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. prawo własności 
nieruchomości położonej przy ul. Piastowskiej 71 – obręb Wilda, arkusz 16, działka  
7/1 –pow. 4 734 m2. 

Ponadto, w 2018 r. podjęto zarządzenia w sprawie przeznaczenia do wniesienia aportem 
nieruchomości miejskich do Spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
sp. z o.o., które nie zostały sfinalizowane w roku 2018 aktem notarialnym: 
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1) rejon ulic: Moniki Cegłowskiej, Elżbiety Zawackiej, Jana Wiencka, 
Literackiej  
i Romana Konkiewicza – obręb Golęcin, arkusz 14, działka 1/82 – pow. 25 585 m2, 

2) rejon ulic: Jana Wiencka, Elżbiety Zawackiej, Adama Poszwińskiego  
i Literackiej  – obręb Golęcin, arkusz 14, działka 1/67 – pow. 15 258 m2. 

Pozostały zakres realizacji przedmiotowego zadania obrazują pkt. 1, 3 i 11 tabeli zatytułowanej 
„Gospodarka Nieruchomościami w latach 2017-2018” (str. 32-38). 
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Tabela nr 10. Gospodarka Nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa  w latach 2017-2018 

 

Lp. Zadanie 

2017 2018 

Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 

lokali 

Pow.  
[ m2] 

1. 

Sprzedaż nieruchomości 
- tryb przetargowy 
- wydano zarządzenie 

- zakończono aktem notarialnym 

 
 

21 
34 

 
 

43 
49 

 
 

66 969 
81 792 

 
 

15 zarządzeń 
27 umów 

 
 

35 
36 

 
 

116 372 
41 145 

- tryb bezprzetargowy 
- wydano zarządzenie 

 
- zakończono aktem notarialnym 

1 uchwała,  
10 

zarządzeń 
12 umów 

 
12 
 

17 

 
5 819 

 
15 305 

 
5 uchwał  

30 zarządzeń 
27 umów 

 
15 
43 
36 

 
35 284 
26 305 
26 834 

- zniesienie współwłasności 
- wydano zarządzenie 

- zakończono aktem notarialnym 

 
4 

zarządzenia 
2 umowy 

 
6 
3 

 
9 203 
7 713 

 
1 zarządzenie 

=== 

 
1 

=== 

 
559 
=== 
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Lp. Zadanie 

2017 2018 

Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 

lokali 

Pow.  
[ m2] 

2. 

Darowizna 

- wydano zarządzenie 

- zakończono aktem notarialnym 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

3. 

Użytkowanie wieczyste 
- tryb przetargowy 

 
- tryb bezprzetargowy 

 

- 
 
8 

- 
 

26 

- 
 

11 118 

- 
1 zarządzenie 

1 umowa 

- 
1 
1 

- 
112 
96 

- sprzedaż na rzecz użytkownika 
wieczystego- spółdzielnie 

mieszkaniowe 
4 6 10 761 9 29 745 058 

- sprzedaż na rzecz użytkownika 
wieczystego- spółdzielnie 

mieszkaniowe (zakończono aktem 
notarialnym ) 

4 6 10 761 - - - 
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Lp. Zadanie 

2017 2018 

Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 

lokali 

Pow.  
[ m2] 

- sprzedaż w trybie art. 35 ustawy  
o spółdzielniach mieszkaniowych 

- - - - - - 

- sprzedaż w trybie art. 35 ustawy  
o spółdzielniach mieszkaniowych 
(zakończono aktem notarialnym) 

- - - - - - 

- sprzedaż na rzecz użytkownika 
wieczystego (podmioty prawne 

inne niż spółdzielnie 
mieszkaniowe) 

9 6 2 069 2 2 659 

4. 

Oddanie w użytkowanie wieczyste oraz 
użytkowanie 

      

− tryb regulacyjny 
– art. 204, 207, 208 ugn 

6 24 7 840 5 22 91677 

− tryb regulacyjny 
– art. 204, 207, 208 ugn (zakończono 

2 9 4 469 3 22 94522 
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Lp. Zadanie 

2017 2018 

Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 

lokali 

Pow.  
[ m2] 

aktem notarialnym) 

− tryb regulacyjny 
– art. 200, 202, 209ugn 

4 4 462 1 3 649127 

− tryb regulacyjny 
– art. 35 ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych 
- - - - - - 

− tryb regulacyjny 
– art. 35 ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych 
(zakończono akt. notarialnym) 

- - - - - - 

− na rzecz PZD (użytkowanie) 14 48 307 529 1 1 65 971 

− użytkowanie 3 7 2 087,6 1 1 8 602 

 Nabywanie nieruchomości:       
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Lp. Zadanie 

2017 2018 

Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 

lokali 

Pow.  
[ m2] 

− prawo pierwokupu (wydano 
zarządzenie) 

1 2 3 411 1 1 325 

− prawo pierwokupu (zakończono aktem 
notarialnym) 

1 2 3 411 1 1 325 
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Lp. Zadanie 

2017 2018 

Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 

lokali 

Pow.  
[ m2] 

 

 

− nabycia (wydano zarządzenie) 

 

 

11 

 

 

17 

 

 

24 536 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

- 30 działek 

- 13 lokali 

- 2/48 
udziału w 1 
działce o 

pow. 
3 147m2 

 

 

 

 

 

 

174 304 
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Lp. Zadanie 

2017 2018 

Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 

lokali 

Pow.  
[ m2] 

− nabycia (zakończono aktem 
notarialnym) 

9 14 17 865 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

- 25 działek 

- 13 lokali 

- 2/48 
udziału w 1 
działce o 

pow. 
3 147m2 

 

 

 

 

 

 

168 058 
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Lp. Zadanie 

2017 2018 

Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 

lokali 

Pow.  
[ m2] 

− nabycie (wykonanie wyroku sądu) 3 4 26 408 1 3 17 946 

− zamiany (wydano zarządzenie) 5 
19 + udział w 

1 działce 

14 317  + 
udział w 
działce o 
pow. 229 

023 

3 
- 5 działek 

- 1 lokal 
4 207 

− zamiany (zakończono aktem 
notarialnym) 

5 9 27 152 3 
- 5 działek 

- 1 lokal 
4 207 

− darowizny (wydano zarządzenie) 5 
19 + udział w 

1 działce 

14 317  + 
udział w 
działce o 
pow. 229 

023 

5 
- 6 działek 

- 2 lokale 
17 764 

− darowizny (zakończono aktem 
notarialnym) 

4 10 125 534 1 - 1 działka 34 
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Lp. Zadanie 

2017 2018 

Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 

lokali 

Pow.  
[ m2] 

5. 
Ustanawianie służebności gruntowych 

(zakończono aktem notarialnym ) 

 

63 

 

 

102 

 

 

380 657 

 

7 8 17 963 

6. 
Ustanawianie służebności przesyłu  
(zakończono aktem notarialnym) 

 

63 

 

 

102 

 

 

380 657 

 

30 52 210 018 

7. Przekazywanie gruntów w trwały zarząd 45 179 469 598 25 62 179 631 
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Lp. Zadanie 

2017 2018 

Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 

lokali 

Pow.  
[ m2] 

8. 

Wydzierżawienia gruntów komunalnych i 
SP 

- umowy dzierżawy/najmu 

- umowa dzierżawy z ZKZL 

- rozwiązania umów 
dzierżawy/najmu 

 

414 

- 

309 

 

- 

- 

- 

 

696 553 

- 

469 345 

 

258 

- 

420 

 

- 

- 

- 

 

1 017 201 

- 

491 453 

9. 
Przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności (decyzje) 
73 118 181 719 52 63 95802 

10. 

 

- Sprzedaż lokali komunalnych 

- tryb przetargowy (wydano 
zarządzenie), w tym: 

4 4 lokale 156,71 1 zarządzenie 
1 lokal 

niemieszk. 
21,31 
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Lp. Zadanie 

2017 2018 

Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 

lokali 

Pow.  
[ m2] 

- udziały w prawie użytkowania 
wieczystego gruntu 

przynależące 
2 2 8862 === === === 

- udziały we współwłasności 
nieruchomości 

2 4 1 5212 1 1 7952 

- tryb przetargowy (zakończono 
aktem notarialnym), w tym: 

4 4 lokale 163,91 2 umowy 2 lokale 65,71 

- udziały w prawie użytkowania 
wieczystego gruntu 

przynależące 
1 1 4442 1 1 4422 

- udziały we współwłasności 
nieruchomości 

3 4 1 5212 1 1 7952 

- tryb bezprzetargowy, w tym:       



 151

Lp. Zadanie 

2017 2018 

Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 

lokali 

Pow.  
[ m2] 

- lokale mieszkalne 

- wydano zarządzenie 

- zakończono aktem notarialnym 

 

19 

146 umów 

 

146 lokali 

146 lokali 

 

8939,41 

8939,41 

 

6 zarządzeń 

16 umów 

 

16 lokali 

16 lokali 

 

1 034,41 

1 034,41 

- nieruchomość jednolokalowa  
zabudowana budynkiem 

mieszkalnym 

- wydano zarządzenie 

- zakończono aktem notarialnym 

 

 

1 

1 

 

 

1 budynek 

 

 

778,0 

 

 

8 zarządzeń 

8 umów 

 

 

8 budynków 

8 działek 

 

 

699,603 

60122 

- lokale użytkowe (garaże) 

- wydano zarządzenie 

zakończono aktem notarialnym 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

11. Regulacje roszczeń właścicieli garaży - 10 200 - - - 
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Lp. Zadanie 

2017 2018 

Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 

lokali 

Pow.  
[ m2] 

12. 

Wniesienie jako wkład niepieniężny 
(aport) 

- wydano zarządzenie 

- zakończono aktem notarialnym 

 

2 

3 

 

2 

8 

 

14 401 

57 498 

 

7 zarządzeń 

5 umów 

 

12 

10 

 

89 995 

49 152 

13. 

Komunalizacja, 
- 

- 

212 

36 692 

429 676 

118 427 83
6 

- 

- 

79 

36 771 

88 578 

118 516 
414 

Ogółem skomunalizowano 

 

1 powierzchnia lokali 

2 powierzchnia gruntu 

3powierzchnia użytkowa budynków 
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5. Realizacja dochodów i wydatków w latach 2017 i 2018. 

5.1. Sprawozdanie z realizacji dochodów w latach 2017 i 2018 w zakresie zadań własnych 
gminy. 

Tabela nr 11. Dochody z gospodarowania nieruchomościami w zakresie zadań własnych gminy 
w roku 2018 (zestawienie porównawcze z rokiem 2017) 

L.p. Dochody 
2017 

[tys. zł] 

2018 

[tys. zł] 

1 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 
i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w 
tym: 

41 097, 41 40 121,61 

1) trwały zarząd 2 390 ,18 2 428,56 

2) użytkowanie 14,70 0,00 

3) użytkowanie      wieczyste 37 993,40 36 842,88 

4) I opłata 180 ,17 164,16 

5) służebność gruntowa 518,94 686,01 

2 Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych 

15 557,44 27 745,28 

3 Dochody z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego  
w prawo własności 

5 544, 82 5 612,38 

 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności nieruchomości w tym: 

106 216,83 35 542,60 

1) sprzedaż mieszkań łącznie 6 687,37 1 875,08 

a) sprzed. mieszkań z bonifikatą 5 988, 76 1 724,38 

b) sprzed. mieszkań – przetarg 698 ,61 150,70 
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L.p. Dochody 
2017 

[tys. zł] 

2018 

[tys. zł] 

2) sprzedaż lokali użytkowych 0,00 91,50 

3) sprzedaż masek budowlanych 4 204,61 7 436,70 

4) sprzedaż działek 94 276 ,43 24 716,57 

5) sprzedaż nakładów 0,00 0,00 

6) zniesienie współwłasności 0,00 0,00 

7) sprzedaż nieruchomości na rzecz 
użytkownika wieczystego 

1 048,41 1 422,75 

8) zamiana nieruchomości za dopłatą 0,00 0,00 

5 Pozostałe dochody, w tym: 4 649, 49 2 233,36 

1) odsetki 491,09 680,96 

2) odszkodowania za grunty pod pasy 
drogowe 

1 574, 07 0,00 

Razem 162 026,00 111 255,23 

 

5.2. Sprawozdanie z realizacji wydatków w latach 2017 i 2018 w zakresie zadań własnych 
gminy. 

 

Tabela nr 12. Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami w zakresie zadań 
własnych gminy w roku 2018 (zestawienie porównawcze z rokiem 2017) 
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Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  
wg stanu  

na 31.12.2017 
[zł] 

Wykonanie  
wg stanu  

na 31.12.2018 
[zł] 

70005 

40901 Honoraria 25 000,00  25 000,00 

41103 Składki na ubezpieczenie 
społeczne 

14 343,65 14 827,30 

41203 Składki na Fundusz Pracy 1 139,21 1 037,84 

41703 Wynagrodzenia 
bezosobowe 

128 947,00 131 628,54 

4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
732,17 0,00 

4260 Zakup energii 22 283,18 54 199,80 

4270 
Zakup usług 
remontowych 

202 318,31 274 308,10 

4300 Zakup usług pozostałych 2 891 894,25 4 290 748,09 

4390 

Zakup usług 
obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz, opinii 
(większość wydatków 
związana z zakupem 

usług wyceny 
nieruchomości) 

292 967,94 307 607,97 

4400 

Opłaty  
za administrowanie 

i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia 

67 953,63 67 192,90 

                                                 
1 Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy UMP. 
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Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  
wg stanu  

na 31.12.2017 
[zł] 

Wykonanie  
wg stanu  

na 31.12.2018 
[zł] 

garażowe 

4430 Różne opłaty i składki 7 800,00 11 033,70 

4480 Podatek od nieruchomości 31 641,99 37 299,35 

4510 
Opłaty na rzecz budżetu 

państwa 
749 589,58 1 068 663,26 

4520 

Opłaty na rzecz budżetów 
jednostek samorządu 

terytorialnego 

 

300 987,00 297 555,83 

4530 
Podatek od towarów  

i usług (VAT) 
64 400,00 0,00 

4570 

Odsetki od 
nieterminowych wpłat  
z tytułu pozostałych 

podatków i opłat 

0,00 799,70 

4580 Pozostałe odsetki 1 005 254,87 8,59 

4590 
Kary i odszkodowania 

wypłacane na rzecz osób 
fizycznych 

3 599 000,00 341 248,79 

4600 

Kary odszkodowania 
i grzywny wypłacane  

na rzecz osób prawnych 
i innych jednostek 
organizacyjnych 

1 114 800,00 0,00 
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Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  
wg stanu  

na 31.12.2017 
[zł] 

Wykonanie  
wg stanu  

na 31.12.2018 
[zł] 

4610 
Koszty postępowania 

sądowego  
i prokuratorskiego 

1 059 606,22 860 673,60 

4670 
Odsetki za nieterminowe 
uregulowanie podatku  

od nieruchomości 
156,49 617,00 

70095 4300 Zakup usług pozostałych 94 280,00 0,00 

71095 4300 Zakup usług pozostałych 122 039,40 134 999,46 

Razem 11 797 134,89 7 919 449,82 

5.3. Sprawozdanie z realizacji wydatków w latach 2017 i 2018 w zakresie zadań zleconych 
powiatu. 

Tabela nr 13. Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami w zakresie zadań 
zleconych powiatu w roku 2018 (zestawienie porównawcze z rokiem 2017). 

 

Rozdzia
ł 

Paragra
f 

Nazwa paragrafu 

Wykonanie  
wg stanu  

na 31.12.2017 
[zł] 

Wykonanie  
wg stanu  

na 31.12.2018 
[zł] 

70005  4210 

Zakup materiałów 
i wyposażenia 

 

17 827,40 19 514,30 

  

  

4260 Zakup energii 57 456,93 19 750,20 

4270 zakup usług remontowych 19 633,45 160 250,69 



 
 
 

158 

Rozdzia
ł 

Paragra
f 

Nazwa paragrafu 

Wykonanie  
wg stanu  

na 31.12.2017 
[zł] 

Wykonanie  
wg stanu  

na 31.12.2018 
[zł] 

 

  

  

4300 Zakup usług pozostałych 304 787,93 409 434,46 

4390 

zakup usług obejmujących 
wykonanie ekspertyz, analiz, 

opinii (zakup wyłącznie 
usług wyceny 

nieruchomości) 

12 382,00  15 484,35 

4400 
Opłaty za administrowanie 
i czynsze za budynki, lokale  
i pomieszczenia garażowe 

0,00 9 114,33 

4430 Różne opłaty i składki 27 790,19 17 755,93 

4480 Podatek od nieruchomości 52 942,67 38 490,45 

4520 

Opłaty na rzecz budżetów 
jednostek samorządu 

terytorialnego 

25 767,04 26 088,40 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

4580 Pozostałe odsetki 6 143,95 0,00 

4590 
Kary i odszkodowania 

wypłacane na rzecz osób 
fizycznych 

15 823 003,89 0,00 

4600 

Kary odszkodowania 
i grzywny wypłacane  

na rzecz osób prawnych 
i innych jednostek 
organizacyjnych 

18 442,98 0,00 

4610 
Koszty postępowania 

sądowego i prokuratorskiego 
213 634,31 228 973,32 
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Rozdzia
ł 

Paragra
f 

Nazwa paragrafu 

Wykonanie  
wg stanu  

na 31.12.2017 
[zł] 

Wykonanie  
wg stanu  

na 31.12.2018 
[zł] 

 46 

70 

Odsetki za nieterminowe 
uregulowanie podatku  

od nieruchomości 
145,00 0,00 

Razem  16 579 957,74 944 856,43 

 

5.4. Sprawozdanie z realizacji dochodów w latach 2017 i 2018 w zakresie zadań własnych 
powiatu. 

Tabela nr 14 Dochody Miasta Poznania związane z gospodarowaniem nieruchomościami  
w zakresie zadań zleconych powiatu w roku 2018 (zestawienie porównawcze  
z rokiem 2017). 

Lp. DOCHODY 
2017 

[tys. zł] 

2018 

[tys. zł] 

1. 

Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

25 286 ,90 24 695,02 

 

 

5.5. Wydatki majątkowe w roku 2017 i 2018 w zakresie zadań własnych gminy. 

Tabela nr 15. Wydatki majątkowe w zakresie zadań własnych gminy w roku 2018 (zestawienie 
porównawcze z rokiem 2017). 
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Rozdział  Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  
wg stanu  

na 31.12.2017 
[zł] 

Wykonanie  
wg stanu  

na 31.12.2018 
[zł] 

600043 6057 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

0,00 3 208 136,27 

600043 6059 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

0,00 4 673 843,39 

70005 6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

2 066 219,49 1 028 157,81 

70005 6060 
Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

23 833 682,81 16 742 613,43 

70095 6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

0,00 699 888,81 

900043 6057 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

0,00 578 170,85 

900043 6059 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

0,00 102 030,15 

90005 6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

2 654 000,00 0,00 

92695 6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

0,00 4 294 478,73 

Razem 28 553 902,30 31 327 319,44 

 

5.6. Wydatki majątkowe w roku 2017 i 2018 w zakresie zadań własnych powiatu. 

Tabela nr 16. Wydatki majątkowe w zakresie zadań własnych powiatu w roku 2018 (zestawienie 
porównawcze z rokiem 2017). 
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Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  
wg stanu  

na 31.12.2017 
[zł] 

Wykonanie  
wg stanu  

na 31.12.2018 
[zł] 

600153 6059 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

0,00 3 315 775,97 

 

3 Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy UMP 

5.7. Wydatki majątkowe w roku 2017 i 2018 w zakresie zadań zleconych powiatu. 

Tabela nr 17. Wydatki majątkowe w zakresie zadań zleconych powiatu w roku 2018 (zestawienie 
porównawcze z rokiem 2017). 

 

Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  
wg stanu  

na 31.12.2017 
[zł] 

Wykonanie  
wg stanu  

na 31.12.2018 
[zł] 

70005 6060 
Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

0,00 89 840,73 

 

5.8. Pomoc publiczna udzielona przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w 2018r. 

W 2018 roku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UMP udzielono 46 podmiotom 
gospodarczym pomocy publicznej w ramach zasady de minimis spełniającej warunki określone  
w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  
(Dz. U. UE L. 352.1 z 24 grudnia 2013 r.), w tym pomocy w formie: 

- ulg w spłacie cywilnoprawnych należności Miasta Poznania i Skarbu Państwa, udzielonych 
na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
działając na mocy uchwały Nr LXI/1126/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23 stycznia 
2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób 
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uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych  
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Poznań lub jego jednostkom 
organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej,  

- zmiany terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,  
na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),  

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na podstawie  
art. 5a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 83, ze zm.). 

Wartość udzielonej pomocy w ramach zasady de minimis wynosiła odpowiednio: 

- wartość nominalna pomocy w wysokości: 7 972 396,03 zł, 

- ekwiwalent dotacji brutto (EDB) w wysokości: 1 010 720,14 zł, co stanowiło 
równowartość 233 500,10 Euro. 

Ekwiwalent Dotacji Brutto (EDB) obliczono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy 
publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, ze zm.). 

 

15. W zakresie Wydziału Informatyki: 

I. Wdro żenie nowych funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Informatycznego 
Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM) usprawniających obsługę zadań 
realizowanych przez pracowników UMP i MJO związanych z: 

1) gospodarowaniem nieruchomościami (nowy moduł systemu KSAT o nazwie „System 
Gospodarowania Nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa” wdrożony  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami), 

2) obsługą Poznańskiej Karty Seniora, 

3) obrotem materiałami przechowywanymi w magazynach (nowy moduł systemu KSAT  
o nazwie „Gospodarka Materiałowo-Magazynowa” wdrożony w Palmiarni Poznańskiej), 

4) integracją systemów obiegu dokumentów (Mdok) w UMP i PCŚ, 

5) automatyzacją procesów związanych z prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości, 
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6) przydziałem lokali komunalnych i socjalnych (realizacja aplikacji „Pomoc 
mieszkaniowa” dla Biura Spraw Lokalowych, służącej do rejestrowania i obsługi 
wniosków mieszkańców o przyznanie lokalu socjalnego lub mieszkalnego), 

7) ewidencjonowaniem indywidualnych tablic rejestracyjnych (nowa aplikacja „Tablice 
indywidualne” wdrożona w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień 
Komunikacyjnych), 

8) obsługą przyznawanych świadczeń w ramach programu „Dobry Start”, 

9) obsługą Poznańskiego Świadczenia na rzecz wieloraczków, 

10) obsługą narad Zastępcy Prezydenta Miasta przez Wydział Sportu (w ramach modułu 
Narady Zastępcy Prezydenta), 

11) wysyłaniem zawiadomień do organów gmin o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu 
(realizacja aplikacji „Zawiadomienia wyborcze” dla Wydziału Spraw Obywatelskich  
i Uprawnień Komunikacyjnych), 

12) procedowaniem nad budżetem Miasta (modyfikacja i usprawnienie działania aplikacji 
„Budżet”). 

II. Wykonanie prac usprawniających obsługę zadań realizowanych przez pracowników 
UMP związanych z wykorzystaniem zewnętrznych systemów informatycznych 
polegających na: 

1) umożliwieniu importu do modułów kadrowo-płacowych systemu KSAT elektronicznych 
zwolnień lekarskich pozyskiwanych z PUE, 

2) wprowadzeniu możliwości generowania elektronicznych dokumentów Adnotacji  
(ADN-1) w celu ich sprawnego wprowadzenia do systemu Ognivo,  

3) wymianie danych dotyczących planu lub zmiany budżetu Miasta Poznania pomiędzy 
systemami KSAT i PROGMAN.  

III.  Migracja do wersji uruchamianej z przegl ądarki następujących modułów ZSIWZM: 

 1) Ewidencja Działalności Gospodarczej, 

 2) Ewidencja komputerów, 

3) Mandaty. 
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IV. Realizacja prac przygotowawczych umożliwiaj ących nowe wdrożenia w roku 2019 
związane z: 

1) wymianą danych pomiędzy systemami KSAT i PROGMAN w zakresie sprawozdań 
budżetowych, 

2) usprawnieniem procesu obsługi inwentaryzacji środków trwałych.  

V. Rozpoczęcie wdrożenia dostępu uwierzytelnianego w sieciach komputerowych Urzędu 
Miasta Poznania zwiększającego bezpieczeństwo przetwarzanych informacji.  

VI.  Rozbudowa i modernizacja okablowania strukturalnego w budynkach Urzędu Miasta 
Poznania. 

VII.  Rozbudowa Systemu Informacyjno – Przywoławczego obsługującego klientów Urzędu 
Miasta. 

VIII.  Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach corocznej modernizacji 
zaplecza komputerowego i odnowienia oprogramowania w Urzędzie Miasta Poznania. 

IX.  Uruchomienie nowego Systemu Informacji Prawnej Legalis zapewniającego 
pracownikom UMP oraz MJO dostęp do aktualnych przepisów prawnych. 

X. Rozbudowa centralnego systemu dyskowego dla potrzeb ZSIWZM. 

XI.  Obsługa informatyczna punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (3 edycja). 

XII.  Obsługa informatyczna wyborów samorządowych. 

 

16. W zakresie Wydziału Kultury:                

Poznański Program dla Kultury: Kultura relacji  

Przez cały rok 2018 trwały prace nad Poznańskim Programem dla Kultury – uwieńczone 
uchwaleniem go przez Radę Miasta Poznania 5 lutego 2019 roku.  

Poznański Program dla Kultury to dokument programowy, stanowiący efekt pracy, konsultacji  
i negocjacji poznańskiego środowiska kultury oraz mieszkańców, której celem  
było sformułowanie założeń strategii rozwoju kultury w Poznaniu na lata 2019-2023. 

Punktem wyjścia dla Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 stała się uchwalona  
w dniu 24 stycznia 2017 r. Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+, w której obecność kultury 
jest wielowymiarowa. Z jednej strony, nie zawarto w niej odrębnego programu - jak to miało 
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miejsce w Strategii Miasta Poznania do roku 2030 (program Kulturalny Poznań) -  poświęconego 
sektorowi kultury. Z drugiej strony, kultura obecna jest we wszystkich wyodrębnionych 
obszarach problemowych, takich jak: Silna Metropolia, Przyjazne Osiedla, Wspólnotowość  
i Dialog Społeczny, Zielone Mobilne Miasto i Nowoczesna Przedsiębiorczość. 

Taka sytuacja, plasująca kulturę w niemalże każdym obszarze życia publicznego Miasta, 
kształtująca jego klimat, energię i temperament, zainspirowały Wydział Kultury  
do zaproponowania dokumentu stricte branżowego, konsultowanego ze środowiskiem  
oraz mieszkańcami. W rezultacie kilkunastu spotkań oraz setek dyskusji i wspólnej pracy 
różnych interesariuszy, potwierdziła się "wyjściowa" potrzeba: tworzenia kultury relacji, kultury 
codziennej, kultury dostępnej, dla której wspólnym mianownikiem jest rzetelna, konsekwentna 
i długofalowa edukacja kulturowa. 

Punktem wyjścia stało się przekonanie, że działalność kulturalna to kluczowy obszar  
do kształtowania kompetencji kulturowych mieszkańców naszego miasta, stwarzania okazji  
do budowania więzi społecznych, bycia razem w bezpiecznych warunkach i podejmowania 
wspólnych działań. To jedna z niewielu przestrzeni spotkania wielu pozornie różnych i odległych 
sobie aktorów życia społecznego: samorządu, organizacji pozarządowych, środowiska 
naukowego, artystów, przedstawicieli instytucji, podmiotów komercyjnych oraz mieszkańców. 

Kultura relacji (hasło przewodnie Programu) to także refleksja nad rolą kultury w rozwoju 
współczesnego miasta w sensie kształtowania kompetencji do świadomego funkcjonowania  
w życiu zbiorowym, ale także budowania rozpoznawalności Miasta w skali ogólnopolskiej  
i międzynarodowej. 

Poznański Program dla Kultury jest efektem procesu i jako taki pozostaje otwartą strukturą, 
elastyczną na zmiany, nowe propozycje i rozwiązania. Podstawowym wyzwaniem Programu  
w momencie jego realizacji będzie rezygnacja z pozornej, wizerunkowej i jedynie wizyjnej 
deklaracji na rzecz faktycznej zmiany, wdrażanej konsekwentnie i sukcesywnie w ciągu 
najbliższych pięciu lat. 

nieKongres Kultury w Poznaniu  

NieKongres Animatorów Kultury to spotkanie animatorów i animatorek kultury, którego 
ideowymi elementami są edukacja kulturowa, społeczna i więziotwórcza rola kultury, kultura 
żywa, lokalna i bliska oraz oddolne praktyki wokół inicjatyw kulturalnych i społecznych.  
W 2018 roku nieKongres, w dużej mierze z inicjatywy Wydziału Kultury UMP,  odbył  
się w Poznaniu - organizatorami były Centrum Kultury Zamek, Miasto Poznań oraz Forum 
Kraków - inicjator i partner merytoryczny wydarzenia, którego dwie pierwsze edycje odbyły  
się w Warszawie (2014) i Lubiążu (2016). 
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Poznańska edycja odbyła się w dniach 9-11 kwietnia i przebiegała pod hasłem "Siła współpracy". 
Oprócz warsztatów, debat i grup roboczych, w których brali udział animatorzy, edukatorzy  
i samorządowcy, przewidziano również program wydarzeń towarzyszących dla mieszkańców  
i mieszkanek Poznania - spektakli, seansów filmowych i warsztatów. 

NieKongres Kultury zainaugurowała debata, podczas której zaproszeni goście wspólnie 
dyskutowali o tym, jak budować dialog między animatorami kultury a wójtami, burmistrzami  
i prezydentami miast. Wzięli w niej udział: Jacek Jaśkowiak - prezydent Miasta Poznania, Ewa 
Matecka - wiceprezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Magdalena Sałek - wójt Gminy 
Jabłonna Krzysztof Piątkowski - wiceprezydent Miasta Łodzi i Robert Krupowicz - burmistrz 
Miasta i Gminy Goleniów. 

Podczas nieKongresu Animatorów Kultury prezydent Jacek Jaśkowiak zaprosił samorządowców 
z całej Polski do podpisania Samorządowej Karty dla Kultury. To zbiór reguł współdziałania 
animatorów kultury z lokalnymi władzami samorządowymi. Zasady w niej zawarte zostały 
wypracowane w toku kilkumiesięcznych prac zespołu animatorów i samorządowców z Forum 
Kraków, Miasta Poznań i Centrum Kultury ZAMEK,  przygotowujących jednocześnie program  
i przesłanie nieKongresu. W dziesięciu punktach sformułowano wzajemne zobowiązania, których 
wypełnianie powinno być - zdaniem inicjatorów Karty, z Prezydentem Miasta Poznania na czele 
- fundamentem współpracy na rzecz społeczności lokalnych. 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Samorządową Kartę dla Kultury podpisało  
32 samorządowców, w tym reprezentanci największych miast Polski.  

Wyrównywanie szans w dostępie do kultury 

- aktywizacja kulturalna obszarów peryferyjnych– znaczący wzrost środków na działania 
animacyjne na osiedlach oddalonych od centrum – program Lato z Estradą i kilkadziesiąt 
grantów dla lokalnych podmiotów, 

- seniorzy – współpraca Wydziałów Kultury i Zdrowia dla zapewnienia interesującej oferty, 
współpraca z klubami seniorów, Tytka Seniora, projekty w DPSach, 

- Niedziele w teatrze – program wspierania dostępu do kultury w dni ustawowo wolne od handlu. 

Infrastruktura – kluczowe decyzje 

- Decyzja o budowie Teatru Muzycznego – w 2018 roku rozpisano konkurs na projekt przyszłej 
siedziby Teatru, na który wpłynęło 44 oferty.  

- Decyzja o lokalizacji Muzeum Powstania Wielkopolskiego, wstępne porozumienie  
z Ministerstwem Kultury  
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- podpisanie umów na remont zachodniego skrzydła Centrum Kultury Zamek oraz  zabytkowej 
części Biblioteki Raczyńskich  

- nowe przestrzenie instytucji kultury: dwie filie Biblioteki Raczyńskich (Naramowice,  
Os. Zwycięstwa), Galeria Plakatu z okresu socjalizmu w Krzyżownicach w budynku  
nad Schronem Przeciwatomowym dla Władz Miasta Poznania (Wielkopolskie Muzeum 
Niepodległości) 

- kolejne lokale udostępnione organizacjom pozarządowym (Barak Kultury, FotSpot, Kołorking 
Muzyczny, siedziba Czasu Kultury/Galeria Skala) 

Postępowania w sprawie dyrektorów miejskich instytucji kultury   

W roku 2018 Wydział Kultury nie przeprowadzał postępowań w sprawie wyłonienia kandydatów 
na dyrektorów miejskiej instytucji kultury w drodze konkursu. Prezydent Miasta Poznania,  
po zasięgnięciu przewidzianych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej, zdecydował natomiast o ponownym podpisaniu umów z dotychczasowymi 
dyrektorami następujących miejskich instytucji kultury:  

• Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – (2 marca 2018 r.) podpisana została umowa  
z dotychczasową dyrektor p. Marzeną Szmyt, na okres 7 lat, do dnia 2 marca 2025 r. 

• Centrum Kultury „Zamek” – (29 grudnia 2017 r.) podpisana została umowa  
z dotychczasową dyrektor p. Anną Hryniewiecką, na okres 7 lat, do dnia  
31 grudnia 2024 r. 

• Wydawnictwo Miejskie Posnania – 16.10.2017 r. podpisana została umowa  
z dotychczasową dyrektor p. Katarzyną Kamińską, na okres 7 lat, od dnia 01.02.2018 r. 
do 31.01.2025 r. 

• Teatr Ósmego Dnia  – 21.03.2018 r. podpisana została umowa z dotychczasową dyrektor 
p. Małgorzatą Grupińską-Bis, na okres 5 sezonów artystycznych, od dnia 01.09.2018 r.  
do 31.08.2023 r. 

• Teatr Polski w Poznaniu – 27.08.2018 r.  podpisana została umowa z dotychczasowym 
dyrektorem p. Marcinem Kowalskim, na okres 5 sezonów artystycznych,  
od dnia 01.09.2018 r. do 31.08.2023 r. 

Nagrody i stypendia artystyczne i naukowe  

W ramach swych stałych zadań Wydział zorganizował obrady kapituł nagród i stypendiów 
artystycznych Miasta Poznania. Laureatem Nagrody Artystycznej został Lech Raczak, 
współzałożyciel Teatru Ósmego Dnia, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu, szef artystyczny 
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Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Malta" w czasie jego największego rozkwitu, reżyser 
w licznych polskich i włoskich teatrach, wykładowca na poznańskim Uniwersytecie 
Artystycznym, autor scenariuszy oraz publikacji teatrologicznych i społeczno-kulturalnych. 
Nagrodę przyznano za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru, a przede wszystkim przywracanie 
wiary w to, że sztuka ma zdolność przenoszenia nas z doraźnej rzeczywistości do świata 
uniwersalnego, czego szczególnym przykładem jest znakomity spektakl "Podróże przez sny.  
I powroty.". 

Stypendia Artystyczne w 2018 roku otrzymali:  

Maja Koman (muzyka) 

za wieloletnią działalność artystyczną, która przyczynia się do rozwoju kultury Miasta  
oraz wykorzystanie miasta Poznania do ujęć filmowych w licznych wideoklipach, które okazały 
się ogólnopolskim sukcesem. 

Jakub Królikowski (muzyka)  

za dorobek kompozytorski i koncertowy, który w twórczy i oryginalny sposób łączy różne 
gatunki muzyczne oraz promocję twórczości poznańskich kompozytorów. 

Dawid Marszewski (sztuki wizualne - malarstwo) 

za wybitne osiągnięcia artystyczne i udział w wystawach. 

Ewa Mrozikiewicz (sztuki wizualne - rysunek) 

za prowadzenie galerii sztuki FWD; która w znakomity sposób łączy funkcje artystyczne  
i edukacyjne oraz wybitny talent, połączony z solidną wiedzą z zakresu historii sztuki. 

Jolanta Nawrot (literatura)  

za debiut poetycki, wyjątkowe osiągnięcia artystyczne oraz promowanie Miasta Poznania 
podczas konkursów, spotkań i festiwali literackich o zasięgu ogólnopolskim. 

Bianka Szalaty (muzyka) 

za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyki, reprezentowanie poznańskiej 
Akademii Muzycznej na konkursach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej  
oraz rozpowszechnianie muzyki gitarowej w województwie wielkopolskim. 
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Joanna Żabnicka (literatura)  

za debiut poetycki, promowanie poezji i przyczynianie się do rozwoju życia literackiego Miasta 
Poznania, a także za wszechstronną własną działalność artystyczną prezentowaną w wielu 
miejscach w Polsce. 

Kapituł ę Nagrody Artystycznej, powołaną uchwałą Rady Miasta Poznania, tworzyli:  

prof. Roman Kubicki – przewodniczący, Ewa Obrębowska-Piasecka, prof. Stanisław Kamiński, 
Mateusz Rozmiarek, prof. Wojciech Suchocki, Michał Wiraszko, Witold Zakrzewski, Jacek 
Kulm, prof. Mikołaj Jazdon, prof. Wojciech Muller. 

Pamięć historyczna 

Ze środków wydziału przeznaczonych na ten cel sfinansowano między innymi usługę 
konserwacji dwóch pomników martyrologicznych oraz wykonanie ekspertyzy stratygraficzno-
geologicznej tzw. „Mauzoleum” przy jeziorze Rusałka. Ponadto oczyszczono i poddano bieżącej 
konserwacji pomnik Powstańców Wielkopolskich u zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Wierzbięcice 
oraz pięć tablic upamiętniających osoby i miejsca związane z wielkopolską insurekcją. 

W ramach obchodów 100. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zakupiono  
3.000 okolicznościowych proporczyków z napisem „Tu spoczywa Powstaniec Wielkopolski” 
oraz znicze. Dzięki uprzednio przygotowanej internetowej bazie miejsc pochówku Weteranów, 
we współpracy z Radami Osiedli, ZHP oraz młodzieżą szkolną, upamiętniono Powstańców  
na wszystkich poznańskich cmentarzach. 

Centrum Warte Poznania  

Wydział zrealizował po raz siódmy procedurę konkursu Centrum Warte Poznania. Komisja 
konkursowa wybrała do realizacji projekty, wspierające rewitalizację 5 śródmiejskich osiedli  
oraz terenów nadwarciańskich poprzez działania kulturalne, edukacyjne i społeczne. Z 65 prac 
konkursowych wybrano i nagrodzono 17. realizacja projektów zaplanowana była – zgodnie  
z regułami konkursu - na obszarze osiedli Stare Miasto, Jeżyce, Wilda, Św. Łazarz oraz Ostrów 
Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria, oraz na terenach nadwarciańskich.  

W pracach komisji oceniającej projekty uczestniczyli dwie przedstawicielki Komisji 
Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, a także reprezentanci Urzędu Miasta Poznania (Wydział 
Kultury, Biuro Koordynacji Projektów, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział 
Urbanistyki i Architektury w osobie plastyka miejskiego), Centrum Kultury „Zamek”, 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Rad Osiedli: Stare Miasto, Ostrów Tumski – Śródka 
– Zawady – Komandoria, św. Łazarz, Wilda i Jeżyce.  
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Opisy zrealizowanych projektów:  

OŚRODEK 

autorki: Agata Żelechowska, Agata Olejniuk 

miejsce realizacji: Śródka, czas: kwiecień – grudzień 

kwota: 7 000 zł (nagroda 900 zl) 

Dawny  kiosk z gazetami stał się minigalerią, promująca młodych i mniej znanych lokalnych 
twórców,  reprezentujących fotografię, rysunek i malarstwo. W programie działań znalazły  
się cztery wystawy , których wernisaże planowane są na maj, lipiec, wrzesień i listopad 
(fotografia, rysunek, malarstwo).  

WIANKI. PARADA SOBÓTKOWA 2018 

Katarzyna Wala 

Warta i tereny nadwarciańskie, 22 lub 29 czerwca 

kwota: 49 990 zł, nagroda: 300 zł 

Trzecia – od czasu reaktywacji w 2016 roku - parada jednostek pływających na rzece na odcinku 
od Szeląga do Wildy z udziałem mieszkańców, rad osiedli, motorowodniaków. W planach 
instalacje świetlne (wielkogabarytowe podświetlone marionetko-lampiony – kurator prof. Piotr 
Tetlak), pokaz pirotechniczny, koncerty na brzegu rzeki (Szeląg, Wilda, okolice Mostu Rocha), 
wyplatanie wianków. 

ZIELONA SYMFONIA – INSTALACJA  

Fundacja Artystyczno - Edukacyjna Puenta 

Śródka, kwiecień – listopad 

kwota: 38 700 zł, nagroda: 300 zł 

Instalacja ścienna na elewacji kamienicy Ostrówek 17, zainspirowana Grającym Domem  
w Dreźnie, jest szczególną atrakcją w dni… deszczowe. Układ rur i tulei tworzących instrumenty 
muzyczne z dźwiękiem tworzonym przez padający deszcz spływający po instalacji.  

OTWARTE KSI ĘGARNIE 

Stowarzyszenie Antropologów Kultury Etnosfera 
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Stare Miasto, Jeżyce, czerwiec 

Kwota: 17.650 zł, nagroda 300 zł 

Działania kulturalne w małych niekomercyjnych księgarniach – warsztaty plastyczno – literackie, 
działania edukacyjne, spotkania autorskie, prelekcje, piknik kulturalny. W ramach projektu 
stowarzyszenie Etnosfera zaproponowało wydarzenia w następujących księgarniach: 
Staromiejska – Stare Miasto, Odnowa – Stare Miasto, Bookowski – Stare Miasto, Zemsta – Stare 
Miasto, Kiosk – Stare Miasto, Skład Kulturalny - Jeżyce. 

WILDECKI BIEG ŚNIADANIOWY  

Fundacja Spot  

Wilda, maj – listopad 

kwota: 7 700 zł 

Piąta edycja biegu i towarzyszącego mu spotkania sąsiedzkiego w Parku im. Jana Pawła II.  
W programie wydarzenia dwa biegi (5 km dla dorosłych i 400 m dla dzieci) oraz integracyjne 
śniadanie z mieszkańcami.  

WYSTAWA PRZEMYSŁOWA NA WZGÓRZU ŚW. ŁAZARZA W 1908 ROKU  

Liliana Krantz-Domasłowska 

św. Łazarz, maj – październik 

kwota: 6 870 zł 

Prezentacja Wystawy Przemysłowej z 1908 r. oraz historii miejsca jej ekspozycji, dawnego 
Wzgórza św. Łazarza. Jest to przypomnienie wydarzenia, które zapoczątkowało  tradycje 
wystawiennicze  w tej dzielnicy i było drugą w historii Poznania prezentacją polskich 
producentów. Plansze były eksponowane w czasie Dni Łazarza na ogrodzeniu  
przy ul. Jarochowskiego należącym do Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 33. 

SLAM NA KONTENERART 

Fundacja KulturAkcja 

Stare Miasto / tereny nad Wartą, maj-wrzesień 

kwota: 10 000 zł 
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Spotkania poetyckie w formie turniejów, gdzie o umiejętnościach poszczególnych poetek  
i poetów (i tym samym zwycięstwie) decyduje publiczność w głosowaniu. Slamy odbywały  
się będą w przestrzeni KontenerArtu raz na dwa tygodnie, zawsze w czwartki. 

CZUJEMY RYTM, WIDZIMY PIOSENK Ę 

Joanna Cieszyńska-Promińska 

Wszystkie osiedla, kwiecień – czerwiec 

kwota: 10 250 zł 

Projekt integrujący środowisko osób głuchych oraz słyszących, oraz przybliżający kulturę osób 
niesłyszących. Pokazy tańca towarzyskiego, ludowego, warsztaty tańca dla osób niesłyszących, 
warsztaty języka migowego, pokazy tłumaczenia piosenek na język migowy. 

OSCYLATOR 2018 

Marcin Czubala 

Tereny nadwarciańskie, lipiec-sierpień 

kwota: 30 000 zł 

Warsztaty tworzenia muzyki, preznetacje nowoczesnych technologii w muzyce, nauka  
gry na instrumentach oraz spotkania ze znakomitymi muzykami i producentami,  
m.in. Przemysławem Myszorem (Myslovitz), DJ Mentalcutem czy Rosalie.  

DRUGI POLSKI PLAC ZABAW 

Maciej Krych 

Stare Miasto,  czerwiec – wrzesień 

kwota: 35 000 zł 

Stworzenie przyjaznego, otoczonego zielenią miejsca spotkań dla wszystkich na placu  
przez Teatrem Polskim. W programie koncerty orkiestr nie tylko dętych, akcje teatralne, audycje 
radiowe na żywo, warsztaty dźwiękowo – muzyczne, plenerowe pokazy filmowe (wybierane  
w drodze głosowania), zawody w ping ponga i badmintona, oraz coniedzielne śniadania, 
warsztaty kulinarne i oprowadzanie po zakamarkach Teatru Polskiego.  
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PIWNICA ARTYSTYCZNA POD SEMAFOREM – POZNA ŃSKA SCENA DEBIUTÓW 

Stowarzyszenie Orliczko 

Stare Miasto, kwiecień – grudzień 

kwota: 25.000 zł 

Projekt wspierający młodych wokalistów, realizujących swoją pasję pod okiem doświadczonych 
muzyków. Projekt oparty na dwóch filarach. Pierwszy to „Scena debiutów” – w jego ramach 
przygotowanie widowiska muzycznego (casting, warsztaty, próby, koncert, festiwal piosenki 
podróżniczej), drugi to „Debiuty autorskie” – koncert piosenek Boba Dylana i Wojciecha 
Młynarskiego oraz  warsztaty kompozycji i pisania piosenek oraz ich prezentacja.  

SKWER EKI Z MAŁEKI - WAKACYJNE WARSZTATY I S ĄSIEDZKI SYLWESTER 

Fundacja Otwarta Strefa Kultury 

Św. Łazarz, czerwiec – grudzień 

kwota: 20 000 zł 

Tradycją łazarskiego Sylwestra jest palenie mebli. Dzięki wsparciu z konkursu Centrum Warte 
Poznania, Sylwester na Skwerze Eki z Małeki obejmował nie tylko przygotowanie bezpiecznej 
imprezy dla mieszkańców, ale też m.in. warsztaty budowania scenografii.  

KRAINA OLIMPIA - SKWER S ĄSIEDZKI 

Stowarzyszenie Teatr Strefa Ciszy 

Św. Łazarz, czerwiec – sierpień 

kwota: 33 000 zł 

Trzecia edycja projektu rozgrywanego przed dawnym Kinem Olimpia, aktywizujacego  
przede wszystkim dzieci. Dla nich odbędą się warsztaty plastyczne i teatralne dla dzieci,  
w tym oparte na spektaklu integrującym dzieci romskie i polskie „Było, nie było”,  
a także inne aktywności proponowane przez uczestników warsztatów – np. warsztaty komiksowe. 
Spektakle dla młodszych dzieci zaprezentowały teatry: Blum, Sytuacje, Fuzja oraz Olszyński 
Teatr Lalek. 
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MAPA MURALI, GRAFFITI, NEONÓW I TYPOGRAFII POZNANIA  „Z BLISKA.  
Z DALEKA.” VOL. 2, WERSJA POLSKO-ANGIELSKA  

Tomasz Bombrych 

Wszystkie osiedla, sierpień  

kwota: 10 600 zł 

Aktualizacja mapy – przewodnika po muralach, graffiti, neonach i typografii, uzupełnionego 
m.in. o rekonstrukcje starych, nieczytelnych napisów. W ramach projektu przewidziane  
m.in. wycieczki śladami murali oraz anglojęzyczne opisy – mapę wydrukowano  
w 15 tys. egzemplarzy.  

ZIELONY POZNA Ń - FESTIWAL RĘKODZIEŁA NATURALNEGO  

Fundacja Inspirator 

Stare Miasto, tereny nad Wartą, maj – wrzesień 

kwota: 25 000 zł 

Sześć spotkań dla miłośników naturalnych ozdób i kulinariów, które odbywać  
się będą w wakacyjne niedziele wolne od handlu. W programie warsztaty kulturalno-
rękodzielnicze, upcyclingowe, krawieckie, wykłady dot. ekosystemu i trendu „zero waste”.  
W ramach festiwalowych spotkań powstaną strefy: dla dzieci, kulinarna oraz pokazów rękodzieła 
lokalnego.  

KULTURA W BRAMIE 46 

Andrzej Janowski 

Św. Łazarz, kwiecień – listopad 

kwota: 20 240 zł 

Działania kulturalne w bramie i obrębie podwórka secesyjnej kamienicy przy ul. Matejki 46  
– projekcje filmowe na fotelach z dawnego Kina Bałtyk (m.in. seanse bajek dla dzieci), spektakle 
teatralne dla dzieci, wystawa fotografii, warsztaty rękodzieła dla seniorów i najmłodszych (szycie 
z filcu, haft, robienie na drutach), warsztaty naprawy rowerów i zakładania ogrodu społecznego.  
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Inicjatywy z udziałem Wydziału Kultury   

Osiągnięciem które odbiło się szerokim echem w całym kraju było przeprowadzenie po raz drugi 
cyklu bezpłatnych spektakli teatralnych na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta – wspólnymi 
siłami Wydziału Kultury, Oddziału Promocji Gabinetu Prezydenta oraz Teatru Muzycznego.  
W tej samej przestrzeni po raz pierwszy przeprowadzono także cykl bezpłatnych koncertów, 
seansów filmowych, trwale wpisując urzędowy dziedziniec na listę przestrzeni przyjaznych 
działaniom kulturalnym.  

Po raz drugi została wręczona Poznańska Nagroda Literacka, będąca wspólną inicjatywą 
Prezydenta Miasta Poznania i Wydziału Kultury UMP oraz JM Rektora Uniwersytetu  
im. A. Mickiewicza. Podobnie jak przed rokiem przyznano dwa wyróżnienia – laureatem 
nagrody za całokształt twórczości im. Adama Mickiewicza został filolog, polonista i anglista, 
poeta, prozaik, tłumacz, eseista Tadeusz Sławek, natomiast Nagroda-Stypendium im. Stanisława 
Barańczaka dla młodego twórcy za innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki 
i popularyzacji kultury literackiej trafiła do poetki Małgorzaty Lebdy. 

We współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania Wydział rozwijał ideę Afisza – systemu 
informacji o kulturze, w ramach którego informacje o wydarzeniach na terenie Poznania  
co miesiąc ukazywały się:  

• na stojakach usytuowanych na Starym Rynku, Placu Wolności i dziedzińcu Urzędu 
Miasta, Afisz  

• w formie plakatu dystrybuowanego do przedszkoli i szkół oraz filii bibliotecznych (także 
w wersji cyfrowej 

• jako bezpłatny, składany folder, dołączany do miesięcznika IKS, ale też kolportowany 
osobno, poprzez instytucje kultury, szkoły oraz kluby, kawiarnie i inne miejsca 
kulturotwórcze na terenie Poznania w nakładzie 6000 egzemplarzy.  

• w wersji elektronicznej w różnych formatach (dostosowana do ekranów tabletów  
i czytników), na stronach Wydawnictwa Miejskiego Posnania.   

Wydział Kultury jako pierwszy w urzędzie w pełni wdrożył elektroniczny system obsługi ofert 
na realizację zadań publicznych Witkac. Dzięki temu wszystkie tegoroczne konkursy  
dla organizacji pozarządowych (oraz procedura tzw. „małych grantów”) zostały przeprowadzone 
za pośrednictwem systemu, co przyczyniło się do spadku liczby ofert odrzuconych  
pod względem formalnym. 

 

 



 
 
 

176 

Dotacje dla organizacji pozarządowych w obszarze kultury 

W 2018 roku przekazano dla organizacji pozarządowych środki finansowe w wysokości 
13 400 326,03  zł w formie dotacji udzielonych w wyniku czterech postępowań konkursowych 
oraz w procedurze małych grantów.  

Łącznie Wydział Kultury obsłużył 373 umowy dotacyjne, co stanowi wzrost względem roku 
poprzedniego o ok. 12% – w 2017 roku Wydział obsłużył 333 umowy dotacyjne. W ramach 
dotacji Miasta Poznania na kulturę obsłużono 80 umów wieloletnich i zawarto 172 umów 
jednorocznych (wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert) oraz 121 umów w trybie 
„małych grantów”, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Poznania.  

Podział według konkursów:   

• konkurs  nr 50/2016 ogłoszony w dniu 4 listopada  2016 r., na wsparcie realizacji 
wieloletnich zadań Miasta Poznania w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego”, na rok 2016-2019  w zakresie zadań priorytetowych  
nr 1,2,3,4,5,6,7.  W ramach konkursu rozdysponowano kwotę 18 097 000 zł na wsparcie 
45 zadań, realizowanych w latach 2017-2019, z czego kwota 7 000 000 zł została 
przekazana w roku 2017, kwota 6 968 000 zł została wydatkowana w roku 2018, a kwota 
4 129 000 zł zostanie wydatkowana w roku 2019. W ramach tego konkursu w  roku 2018 
obsłużono 41 umów, przy czym z jednym z oferentów rozwiązano umowę.  

• konkurs  nr 36/2017ogłoszony 11.01.2018 r.  na wsparcie zadań wieloletnich Miasta 
Poznania w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 
na lata 2018-2019, w zakresie zadań priorytetowych nr 6 i 7 na kwotę  3 000 000,00 zł 
Kwotę tę rozdysponowano po równo czyli 1 500 000 zł na każdy rok. Łącznie przyznano 
45 dotacji. W roku 2018  zawarto 39 umów z oferentami. Dwóch oferentów 
zrezygnowało z realizacji projektu.  

• konkurs  nr 23/2017 ogłoszony w dniu 24 listopada 2017 r. na wsparcie zadań Miasta 
Poznania w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 
w roku 2018 w zakresie zadań priorytetowych 1,2 i 3, przyznano dotację w wysokości 
2 500 000,00 zł na wsparcie realizacji 105 zadań.  

• konkurs  nr 24/2017ogłoszony w dniu 24 listopada 2017 r. na wsparcie zadań Miasta 
Poznania w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 
w roku 2018 w zakresie zadań priorytetowych 4,5 przyznano dotację w wysokości 
1 400 000,00 zł na wsparcie realizacji 36 zadań.  

• konkurs nr 63/2018 ogłoszony w dniu 3 lipca 2018 r. na wsparcie zadań Miasta Poznania 
w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”  
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w roku 2018 w zakresie zadań priorytetowych 1,2,3,4,5,6 i 7 przyznano dotację  
w wysokości 500 000 na wsparcie realizacji 31 zadań.  

Ponadto w ramach nabór ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie tzw. mały grant w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego" Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania rozdysponowano kwotę 
801 018,69 zł na realizację 121 zadań publicznych.  

Do kluczowych imprez, organizowanych przez organizacje pozarządowe i wspieranych  
przez Miasto Poznań w 2018 roku należały m.in. festiwale Enea Spring Break (muzyka 
popularna i alternatywna), Malta (teatr i inne dziedziny kultury), Short Waves (film), Sztuka 
Szuka Malucha (teatr dla dzieci), Poznań Design Festival (wzornictwo), Pyrkon (konwent 
miłośników fantastyki), Enter Enea Festiwal (jazz), KontenerArt/Aktywator (mobilny dom 
kultury), Poznańska Wiosna Muzyczna (muzyka współczesna), Ukraińska Wiosna (festiwal 
kultury ukraińskiej), 5 Zmysłów (edukacja).   

Działalność miejskich instytucji kultury:  

Centrum Kultury „Zamek”  

• ponad pół miliona odwiedzających instytucję w 2018 roku oraz około 250 tysięcy 
uczestników wydarzeń organizowanych przez CK ZAMEK; 

• przygotowanie i realizacja wraz z Wydziałem Kultury UMP oraz Forum Kraków jednego 
z najważniejszych wydarzeń z obszaru szeroko rozumianej edukacji  
i animacji kulturowej - III Niekongresu Animatorów Kultury, który zgromadził kilkuset 
animatorów i samorządowców z całej Polski (Samorządowa Karta dla Kultury); 

• przygotowanie i realizacja wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia odzyskania 
Niepodległości przez Polskę, w tym przygotowanie programu „Pochwała Wolności” – 
projekt stał się punktem wyjścia do szerszej rozmowy na temat rozumienia pojęcia 
wolności (istotny element obchodów – Imieniny Ulicy Święty Marcin); 

• zakończenie wystawy „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst”, która przyniosła 
duży sukces programowy i frekwencyjny – 118 tysięcy widzów z Polski i z zagranicy; 

• rozpoczęcie zakrojonych na szeroką skalę prac konserwatorskich w zachodnim skrzydle 
Zamku Cesarskiego; 

• realizacja programu literackiego, w tym projektu Zamek z książek – bogatego programu 
upowszechniania literatury dla dzieci; 
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• realizacja programu performatywnego Teatr powszechny wprowadzającego teatr 
tworzony przez osoby z upośledzeniami do zwykłego obiegu teatralnego  
oraz generującego nowe dzieła w tym obszarze; 

• realizacja bardzo ciekawych i nowatorskich projektów w ramach Programu Rezydencji 
Artystycznych; 

• realizacja wystawy „Akupunktura miasta” poruszającej istotny problem jakości 
przestrzeni publicznej  wraz z ciekawym programem towarzyszącym; 

• konsekwentny rozwój programów edukacyjnych, w tym ważna aktywność Centrum 
Praktyk Edukacyjnych; 

• realizacja Festiwalu Fabuły, Festiwalu Ethno Port oraz Międzynarodowego Festiwalu 
Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA. 

Dane frekwencyjne:  

-  36 wystaw obejrzało ponad 60 000 osób; 

- widownię 107 koncertów stanowiło 29 085 osób (Festiwal Ethno Port ponad 9 600 osób), 

- zaprezentowano w sumie 104 spektakle teatralne dla ponad 9 100 publiczności; 

- odbyło się 504 wykładów, spotkań i prelekcji, w których wzięło udział 17 612 osób, 

- w ramach Rezydencji Artystycznych zorganizowano 29 wydarzeń, w których wzięło 
udział 4 521 osób, a w ramach współpracy międzysektorowej 61 działań  
(frekwencja: 3 968 osób), 

- Kino Pałacowe zrealizowało 1573 wydarzenia (w tym repertuarowe seanse filmowe, 
pokazy konkursowe, poranki dla dzieci, spotkania, wykłady), w których uczestniczyło 
45 327 widzów,  

- wnętrza  i okolice CK ZAMEK zwiedziło z przewodnikiem ponad 196 grup  
(5473 osoby). Zwiedzanie odbywało się m.in. w ramach „Niedziel na Zamku”, 
oprowadzania z przewodnikiem, „Nocnego zwiedzania”, oraz zwiedzania piwnic  
i strychów. 

Biblioteka Raczyńskich 

• uruchomienie Filii Naramowickiej w nowym lokalu przy ul. Rubież 14a/37; 
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• przeprowadzenie IV Festiwalu Słowa w Piosence „Frazy” - tematem wiodącym edycji 
było hasło „Polska”; poza koncertami odbył się m.in. konkurs piosenki autorskiej  
o nagrodę im. Jacka Kaczmarskiego, konferencja naukowa „Polska  
w piosence (1989-2018)” oraz warsztaty dla dzieci (uczestników: ok. 2500 osób); 

• cykl wydarzeń pod hasłem „W drodze do Niepodległości”, realizowany w związku  
z 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości; 

• pozostałe wydarzenia związane z działalnością kulturalno-edukacyjną i promocją 
czytelnictwa m.in.: „Czytaty2” (16 spotkań, frekwencja 914 osób), „Narodowe Czytanie”, 
„Noc bibliotek”; 

• uruchomienie dostawy zbiorów bibliotecznych do domów w ramach akcji „Książka  
dla seniora” oraz „Czytanie bez barier”, adresowanych do osób starszych  
oraz niepełnosprawnych, którzy z powodu stanu zdrowia nie mogą dotrzeć do biblioteki 
samodzielnie; 

• przygotowanie do największej od kliku lat inwestycji, czyli modernizacji zabytkowego 
gmachu Biblioteki Raczyńskich;  

• w 2018 roku nakładem Biblioteki Raczyńskich ukazało się pierwsze polskie tłumaczenie 
jedynej zachowanej słowiańskiej wersji legendy o Tristanie napisanej prozą  
– tzw. „Białoruski Tristan”; 

• Spotkania autorskie i promocje książek w 2018 – 77 wydarzeń, 7 922 uczestników;  

• liczba czytelników zarejestrowanych 79 415 osób, liczba odwiedzin 717 417 liczba 
wypożyczeń 1 980 741 woluminów - wzrost czytelnictwa wśród wszystkich grup 
wiekowych oraz frekwencji uczestników imprez bibliotecznych. 

Centrum Sztuki Dziecka 

• 36. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!  
W programie 36. MFFMW Ale Kino! Znalazło się 139 filmów z 39 krajów świata. 
Odbyło się 161 wydarzeń festiwalowych, w tym 126 seansów biletowanych,  
2 zamknięte i 33 wydarzeń towarzyszących, 

• 11. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator dla dzieci 

Animator dla dzieci upowszechnia dokonania światowej i polskiej kinematografii, 
zapoznaje najmłodszych widzów z najważniejszymi twórcami filmu animowanego  
i ich dziełami oraz z najnowszymi produkcjami. Wydarzenia były skierowane  
do dzieci od 3 - 12 roku życia. Łączne w warsztatach i seansach wzięło udział 3000 osób, 
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• 9. Festiwal Filmów Młodego Widza Wędrujące Ale Kino! 

Widownię Wędrującego Ale Kino! stanowiły głównie grupy zorganizowane, przybyłe  
na seanse filmowe ze szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie danej 
miejscowości, ale także z okolicznych wiosek i gmin (9000 osób), 

• 22. Biennale Sztuki dla Dziecka pod hasłem Sztuka jako spotkanie 

Biennale Sztuki dla Dziecka jest wydarzeniem interdyscyplinarnym, łączącym różne 
dziedziny i metody twórcze, inspirującym i wzbogacającym rynek sztuki, integrującym 
środowiska artystów i promotorów sztuki dla dziecka. 

W ramach budowania repertuaru na Scenie Wspólnej w okresie sprawozdawczym Centrum 
Sztuki Dziecka w Poznaniu wyprodukowało trzy spektakle: 

• Jagoda i niedźwiedzie Karin Serres, w reż. Jerzego Moszkowicza w koprodukcji  
z Teatrem Nowym im. T. Łomnickiego w Poznaniu;  

• Karmelek Marty Guśniowskiej, w reż. Bartosza Kurowskiego w koprodukcji  
z Teatrem Animacji w Poznaniu;  

• Sztuka bez babci Beniamina Marii Bukowskiego w reż. Tomasza Kaczorowskiego  
w koprodukcji z Teatrem Nowym im. T. Łomnickiego w Poznaniu. 

Łącznie w działaniach Centrum w 2018 roku uczestniczyło 49 300 osób. 

Dom Kultury Stokrotka 

• Zima z Kulturą 2018 – cykl imprez, spotkań i wycieczek dla dzieci i młodzieży w czasie 
ferii zimowych, 

• Spotkanie z kulturą – lato 2018 - cykl imprez, spotkań i wycieczek dla dzieci  
i młodzieży w czasie wakacji, 

• VIII edycja Senioralni 2018, 

• VI Poznański Tydzień Rodziny, 

• Cykl imprez dla dzieci i młodzieży w ramach obchodów 100-lecia Powstania 
Wielkopolskiego, 

• XV Przegląd Teatrów Szkolnych i Przedszkolnych. 
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Razem w 2018 roku uczestników imprez w DK Stokrotka było: 16 380 osób. 

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu 

• 18 wystaw, łączna frekwencja: 85 304 osób, w tym „Zaleszany” Małgorzata Dmitruk, 
Leon Tarasewicz; „Twarda Awangarda” kurator Włodzimierz Nowaczyk; „KNAF  
– Nagroda im. Leszka Knaflewskiego dla młodych twórców” (wystawa pokonkursowa) 
oraz „Życie codzienne w Polsce” kurator Marek Wasilewski we współpracy z Archiwum 
Dnia Codziennego; 

• realizacja licznych działań edukacyjnych, w tym cykli: „Dialogowanie historyków sztuki  
i artystów”, „Mini sztuka w Arsenale” oraz „Sztukmistrzowie…”  
(łącznie 6061 odbiorców); 

• realizacja działań w Pawilonie – cykle kuratorskie „Calling Justice”, „Nawzajem”, „Pola 
wiedzy”, „Krótkie spięcia”, „Las” (cykl koncertów),  „Nowe drogi teatru” oraz realizacja 
wydarzeń w ramach „Pawilonu Otwartego”   

• prowadzenie działalności wydawniczej – „Punctum. Architektura krytyczna”; 
„Memosfera. Wstęp do cyberkulturoznastwa”, „Miejsca do wypełnienia”  
oraz „Antywzorce we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej”. 

Estrada Poznańska 

• Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych „Animator” (16 000 widzów,  
300 filmów), 

• rozpoczęcie gruntownej modernizacji stałej siedziby Kina Muzy przy ul. św. Marcin 30 – 
ze względu na remont od czerwca 2018 roku prezentowanie regularnych projekcji 
filmowych zostało przeniesione do Sceny na Piętrze oraz Galerii Oko/Ucho  
przy ul. Masztalarskiej (Kino Muza – liczba seansów: 2 239, liczba widzów: 80 623); 

• „Nic się tu nie dzieje”;  

• Sylwester Miejski (ok. 11 tys. osób); 

• prowadzenie działalności w Domu Tramwajarza (1,5 tys. odbiorców); 

• Projekt Centrum (przeprowadzenie remontów oraz działalności animacyjnej – Kulturalny 
Stary Rynek, współpraca z innymi podmiotami na zasadach użyczania lub wynajmu 
przestrzeni Starego Rynku i placu Wolności); 
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• działania osiedlowe – Estrada realizuje wiele działań kulturalnych w ramach 
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego lub Rad Osiedli na obszarze osiedli położonych 
na peryferiach miasta. Imprezy odbywają się w ramach projektu „Lato z Estradą”  
(m.in. projekt „Rekreacja na Smochowicach”, „Górczyńskie Kulturobranie”, „Ratajskie 
Fajfy”, „Kulturalne Lato A-Z-K” itp.); 

• rozpoczęcie przygotowań do modernizacji siedziby Estrady przy ul. Masztalarskiej; 

Łącznie uczestników wydarzeń: 266 893 osoby. 

Poznański Chór Chłopięcy  

• Organizacja X Poznańskiego Kolędowania; 

• Grand Prix Poznańskiej Chóralistyki – nowe przedsięwzięcie na mapie kulturalnej 
Poznania – konfrontacja zwycięzców sześciu najstarszych i uznanych polskich konkursów 
chóralnych; 

• występ Chóru na koncercie z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego  
w dniu 28 grudnia 2018 r. – koncert był transmitowany w TVP2 i obejrzało go ponad 
milion widzów; 

• Trasa koncertowa po Chinach – 13 koncertów, ponad 32 000 widzów; 

• koncert we Francji (Festiwal Bożonarodzeniowy„Les Noelies”); 

• nagranie teledysku w wykonaniu zespołu dziecięcego SoundShine, działającym  
przy Poznańskim Chórze Chłopięcym, do piosenki “Read all about it” we współpracy  
z Uniwersytetem w Betlejem przy projekcie związanym z promocją pokoju na świecie. 

Łącznie uczestników wydarzeń: 89 370 osób. 

Teatr Ósmego Dnia 

• Prezentacja spektakli Teatru poza Poznaniem, m.in. Paragraf 196 KK (ćwiczenia  
z terroru) 26. Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra w Toruniu,  
XXIII Konfrontacje Teatralne w Lublinie; Arka 20. Festiwal Sztuki Teatralnej  
w Rybniku, Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych  
25. La Strada w Kaliszu, Global Streets and Theater Osmego Dnia - Cast in Doncaster 
Doncaster Wlk. Brytania; Dzieci Rewolucji OFF – Spring Festival 2018  
w Piasecznie, Concentrico - Festival di Teatro all'Aperto, IV Edizione w Capri  
we Włoszech, XXVI Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy w Warszawie,  
XXII Mi ędzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych Feta  
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w Gdańsku; I rozstawili namiot wśród nas  Spoiwa Kultury 2018 - 24H  
w Szczecinie, SUMMIT_2.0 Concentrico - Festival di Teatro all'Aperto,  
IV Edizione w Capri we Włoszech, Jubileuszowa 35 edycja Międzynarodowego 
Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze; 

• współorganizacja wydarzeń kulturalnych i społecznych: spotkania, dyskusje, warsztaty 
oraz spektakli teatru eksperymentalnego i niezależnego (m.in. Kolektyw Polka, Teatr 
Kana, Janusz Stolarski, Teatr Porywacze Ciał, Cia Mea Culpa  
z Hiszpanii, Fundacja Banina z Lublina, Teatr 4:e ze Szwecji, ST Kolektyw); 

• współorganizacja V Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej 

• organizacja VII edycji konkursu Off:Premiery/Prezentacje 2018 – motywem przewodnim 
konkursu było 100 lecie uzyskania praw wyborczych kobiet, 

• projekt Warsztaty z Rewolucji. 50 Rocznica Wydarzeń Majowych 68 r.,   
którego pomysłodawcą był Teatr Ósmego Dnia, współtworzyli Galeria Miejska Arsenał  
i Estrada Poznańska. 

W 2018 roku Teatr Ósmego Dnia zrealizował łącznie 114 wydarzeń. W Poznaniu Teatr 
przygotował i zaprezentował 101 z nich, w tym: 

• 56 spektakli w siedzibie (w tym 4 premiery),  

• 8 spektakli plenerowych w Poznaniu (w tym 5 premier)  

• 37 spotkań autorskich, debat, warsztatów, koncertów, pokazów filmów i innych. 

W Poznaniu Teatr Ósmego Dnia zagrał 20 własnych spektakli, poza Poznaniem  
zaś zaprezentował 13 spektakli. Dodatkowo wyprodukował i pokazał 1 spektakl premierowy. 

Łączna liczba odbiorców wszystkich wydarzeń programu Teatru Ósmego Dnia,  
to 23 899 osób, w tym: 

• widzowie w Poznaniu:  9 029 osób,  

• widzowie poza Poznaniem: 14 870 osób. 
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Teatr Muzyczny 

W Teatrze odbyły się trzy premiery:  

• Footloose Deana Pitchforda i Waltera Bobbiego w przekładzie Małgorzaty Ryś, reżyseria 
Jerzy Jan Połoński, 

• Rodzina Addamsów przygotowana w kooperacji z warszawskim Teatrem Syrena, 
reżyseria Jacek Mikołajczak, 

• Beznudna Wyspa reżyseria Marek Chojnacki. 

Wystawiano także musicale i koncerty należące do bieżącego repertuaru Teatru  
(m.in. Nine, Zakonnica w przebraniu, Evita, Jekyll&Hyde, Madagaskra, Pchła szachrajka, 
Mayday, Akompaniator). 

Teatr Muzyczny w Poznaniu zrealizował szczególne projekty artystyczne o charakterze 
okazjonalnym, były to m.in.: koncert noworoczny Z Broadwayu do Hollywood 2, koncert 
Śpiewanek Wielkopolskich na Ostrowie Tumskim z okazji 1050-lecie archidiecezji poznańskiej. 

Teatr kontynuował realizację spotkań z poezją i muzyką w ramach Krakowskiego Salonu Poezji 
Anny Dymnej, w 2018 roku odbyło się 8 Salonów. 

W 2018 roku Teatr zrealizował projekt Wydawnictwa Płytowe: Nine, Chopin&Viola, Śpiewanki 
Wielkopolskie, Rodzina Addamsów. 

Teatr nawiązał także współpracę finansową, barterową i promocyjną z takimi partnerami, jak: 

• PZU 

• Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 

• Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień w Wierzenicy 
• Restauracja Winestone 
• Kawiarnia Wise Cafe 

• Selgros Cash & Carry 
• Poznańska Palarnia Kawy Astra 
• Lajkonik 

• Bukowianka 
• Kwiaciarnia Prestige 
• Bilety24 

• H7 
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Łączna Ilość spektakli: 232 

Łącznie uczestników: 103 314 osób 

Teatr Animacji 

Premiery: 

• Baron Munchhausen Gottfried August Bürger, reżyseria: Konrad Dworakowski, 

• Ulf i Balon Żarnecka/Jaszczak, reżyseria: Przemysław Jaszczak,  

• La La Lalki Malina Prześluga, reżyseria : Artur Romański, 

• Labirynt 2.0 Alicja Morawska-Rubczak, reżyseria: Alicja Morawska-Rubczak, 

• Za-Polska Agata Biziuk, reżyseria:  Agata Biziuk, 

Udział Teatru w festiwalach w kraju i za granicą: 

• Mukamas 2018 Międzynarodowy  Festiwal Teatrów Lalek – Tampere , Finlandia; 
prezentacja spektaklu Molier, 

• 38.Warszawskie Spotkania Teatralne, prezentacja spektaklu Odlot, 

• 28 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej,prezentacja spektaklu 
Odlot, 

• 8 Międzynarodowy Festiwal Teatralna Karuzela, prezentacja spektaklu Opowieści  
z niepamięci, 

• 5 Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci, prezentacja spektakli Odlot, Opowieści  
z niepamięci, 

• Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada w Rzeszowie, 
prezentacja spektaklu Baron Munchhausen. 

nagrody: 

• spektakl Odlot Maliny Prześlugi w reżyserii Janni Younge otrzymał wyróżnienie  
za pomysły inscenizacyjne i zbiorową animację lalek na XXV Międzynarodowym 
Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA w Toruniu; 
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• na XXII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak nagrodę 
Złocisty oraz nagrodę Ziarenko otrzymał spektakl Odlot Maliny Prześlugi w reżyserii 
Janni Younge. spektakl otrzymał także atest ASSITEJ! 

• Jury Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada. postanowiło 
przyznać Nagrodę w nurcie spektakli dla dorosłych przedstawieniu Baron Műnchhausen 
w wykonaniu Teatru Animacji 

Ilość spektakli: 340 

Łącznie uczestników: 45 095 osób 

Teatr Polski 

Premiery: 

• Kordian Juliusz Słowacki, reżyseria Jakub Skrzywanek, 

• Odys Marcin Cecko, reżyseria Ewelina Marciniak, 

• Wielki Fryderyk Adolf Nowaczyński, reżyseria Jan Klata, 

• Pepepe. Przegląd Piosenki Poznańskiej Joanna Drozda, Michał Wybieralski, reżyseria 
Joanna Drozda, 

• O Mężnym Pietrku i Sierotce Marysi. Bajka Dla Dorosłych Jolanta Janiczak reżyseria 
Wiktor Rubin, 

• 27 Grudnia Klaudia Hartung-Wójciak, reżyseria Jakub Skrzywanek.  

Mała Premiera to nowy projekt Teatru Polskiego w Poznaniu, którego założeniem  
jest przygotowanie, równolegle z premierą realizowaną przez aktorów zawodowych, tego samego 
tytułu z młodzieżą: 

• Kordian akt I scenariusz i reżyseria: Barbara Krasińska, Przemysław Chojęta 

Zestawienie premier oraz spektakli prezentowanych w 2018 roku na czterech scenach Teatru 
Polskiego w Poznaniu: Dużej Scenie, Malarni, Galerii oraz w Piwnicy pod Sceną:  

Liczba spektakli: 243, uczestników: 25 701 

• powołany został Międzypokoleniowy Chór Teatru Polskiego w Poznaniu 
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Sukcesy: 

o Teatr Polski w Poznaniu w ramach programu Kultura – Interwencje Narodowego 
Centrum Kultury otrzymał dofinansowanie w wysokości 61 000 zł. Dofinansowanie 
zostało przeznaczone na program koncertowo-warsztatowy. Projekt powiązany  
jest z działalnością dwóch muzycznych grup: Orkiestry Antraktowej Teatru Polskiego  
w Poznaniu oraz debiutującego Chóru Międzypokoleniowego składającego  
się ze śpiewających rodzin. W ramach zadania odbyło się 10 koncertów poprzedzonych 
warsztatami lub prelekcjami. 

Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2017/2018 - podsumowanie sezonu opublikowane  
przez miesięcznik Teatr: 

Najlepsze przedstawienie: 

Jolanta Kowalska: Adolf Nowaczyński, Wielki Fryderyk, reż. Jan Klata. 

Najlepsza reżyseria: 

Michał Centkowski: Ewelina Marciniak, Odys. 

Najlepsza rola męska: 

Przemysław Skrzydlecki: Michał Kaleta jako biskup Krasicki Wielki Fryderyk w reż. Jana Klaty, 

Jacek Sieradzki, Michał Centkowski: Grzegorz Dowgiałło wulkaniczna energia w Odysie  
w reż. Eweliny Marciniak 

Najlepsza rola epizodyczna: 

Szymon Kazimierczak: Joanna Drozda jako Duch Unii Wolności w K. w reż. Moniki Strzępki,  
T. Polski w Poznaniu, 

Aneta Kyzioł: Michał Kaleta 

Najlepsza choreografia i/lub spektakl taneczny: 

Przemysław Skrzydlecki: Maćko Prusak, choreografia Wielkiego Fryderyk,a 

Najlepsza muzyka: 

Kalina Zalewska: Wielki Fryderyk, w reż. Jana Klaty, 

Europejska Nagroda Teatralna: 
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Jan Klata reżyser Wielkiego Fryderyka został laureatem nagrody Nowe Rzeczywistości Teatralne, 

Najlepsze spektakle w 2018 roku wg Anety Kyzioł 

Wielki Fryderyk w reżyserii Jana Klaty, 

Łączna liczba uczestników we wszystkich wydarzeniach: 34 261 osoby. 

Wydawnictwo Miejskie Posnania 

• dalszy rozwój systemu informacji kulturalnej Afisz, obejmujący m.in. wprowadzenie 
miesięcznych kalendariów kulturalnych w formie bezpłatnego wydawnictwa/ulotki 
dostępnej w wielu lokalizacjach oraz jako bezpłatny insert do miesięcznika IKS,  
a także na plakatach i wielkoformatowych planszach w centrum miasta oraz w wersji 
cyfrowej, przystosowanej do potrzeb użytkowników tabletów, czytników ebooków  
i innych platform internetowych.       

• kontynuacja projektu digitalizacyjnego CYRYL (Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań), 

• wydano 139 publikacji nieperiodycznych, 

• pozyskanie dotacji od firm i instytucji: m.in. od Unii Wspólnego Inwestowania  
we współpracy z Fundacją Rozwoju Miasta Poznania, Poczty Polskiej S.A; dotacji  
z Instytutu Muzyki i Tańca na realizację książki Istnienie grać. Portret Ewy 
Wycichowskiej; pozyskanie dotacji w ramach projektu Patriotyzm Jutra dla cyklu 
wydarzeń edukacyjnych dla dzieci i młodzieży; pozyskanie dotacji Fundacji Konrada 
Adenauera w Polsce na wydanie materiałów popularnonaukowej konferencji Jakiego 
upamiętnienia nazistowskich deportacji potrzebujemy? 

• udział w branżowych – targach książki: 

o Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci, Młodzieży  
i Rodziców, 

o 9. Warszawskie Targi Książki w Gyor (Węgry), 

o Targi Książki Historycznej – stoisko sprzedażowe WMP. 

Najważniejsze sukcesy i osiągnięcia w 2018 roku: 

o nagroda im. Józefa Łukaszewicza dla publikacji Abisynia – osiedle  
na poznańskim Grunwaldzie autorstwa Aleksandra Przybylskiego. 

Łączna liczba uczestników na wydarzeniach: 4920 osób. 
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Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

• W ramach działalności naukowo-badawczej Muzeum przy współpracy z innymi 
instytucjami uczestniczyło w badaniach wykopaliskowych za granicą: Basen Affad 
(Sudan), El-Kurru (Sudan), Khor Shambat (Sudan), Nea Paphos (Cypr)  
oraz Tell el Farcha (Egipt); 

• Na szczególną uwagę zasługują: 

o projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki: 

- Studium wpływu obrządku pogrzebowego na krajobraz. Kurhany kultury mogiłowej w Lesie 
Krotoszyn, na pograniczu śląsko-wielkopolskim, autorstwa mgr Mateusza Stróżyka,  

- Rozwój wczesnych społeczności neolitycznych w Dolnym Egipcie w 5 tysiącleciu p.n.e. oraz ich 
relacje z południowym Lewantem, autorstwa dr Agnieszki Mączyńskiej. 

- Skały w ruchu. Badania nad petroglifami Oazy Dachla w kontekście ścieżek, dróg i mobilności, 
autorstwa dr Pawla Polkowskiego 

o projekty dofinansowane przez MKiDN: 

- Mrowino stanowisko 3, woj. wielkopolskie - opracowanie i publikacja unikatowego zespołu 
źródeł z okresu późnego neolitu 

- Dąbrówka koło Poznania – od warowni z czasów plemiennych do średniowiecznej siedziby 
rycerskiej 

- Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Fragment odcinka północnego. Wyniki badań 
archeologicznych  

- Akademia Genius loci, 

o projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm 
jutra: 

- Razem przez wieki.  

Nagrody: 
Działalność Muzeum Archeologicznego w Poznaniu została nagrodzona w konkursie  
na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2017. Pracownicy Muzeum otrzymali 
drugą nagrodę za cykl wykładów Archeologia myśli. Spacery z Arystotelesem oraz wyróżnienie 
za wystawę czasową Na glinianych nogach. 
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Łącznie w roku 2018 liczba osób, które odwiedziły Muzeum w jego obu lokalizacjach, wyniosła 
73 365. 

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości 

• liczba osób zwiedzających ekspozycje stałe pięciu oddziałów Muzeum wyniosła  
104 848 osób; 

• W 2018 roku Muzeum prezentowało 17 wystaw czasowych: 

- 11 wystaw w siedzibie oddziałów Muzeum (34 242 zwiedzających), 

- 6 wystaw prezentowanych poza siedzibami oddziałów Muzeum (około 35 250 zwiedzających), 
m.in. wystawa-instalacja pn. „Wielkopolanie ku niepodległej – w stulecie zwycięskiego 
powstania 1918-1919 roku”; 

• konferencje, rekonstrukcje historyczne, imprezy plenerowe, koncerty i inne wydarzenia 
zorganizowane przez Muzeum (w 27 wydarzeniach wzięło udział 60 000 osób); 

• organizacja koncertu na Starym Rynku „Wielkopolanie śpiewają Niepodległej.  
W chwilach próby zwycięstwo” – koncert z okazji setnej rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego (28 grudnia 2018 r., transmitowany przez TVP2);  

• otwarcie Centrum Kultury Schron przy ul. Słupskiej 62; 

• prowadzenie edukacji muzealnej (217 lekcji dla 5037 dzieci w wieku przedszkolnym  
i uczniów). 

Nagrody: 

• w konkursie „Izabella 2017” Wielkopolskie Muzeum Niepodległości otrzymało trzecią 
nagrodę za nową wystawę stałą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga 
Wielkopolan do Niepodległości” (kuratorzy: Marcin Wiśniewski, Jan Szymański,  
Jan Gruszka) oraz trzecią nagrodę w kategorii „Działalność edukacyjna, promocyjna, 
marketingowa” za akcję Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956  
pn. „Światełko dla Czerwca’56”; 

• wyróżnienia w plebiscycie „Wydarzenie historyczne roku 2017” (organizowany  
przez Muzeum Historii Polski oraz portal historia.org.pl) – główna nagroda za akcję 
Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 pn. „Światełko dla Czerwca’56”  
oraz wyróżnienie w kategorii „Wystawa” za nową wystawę stałą „Powstanie 
Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do Niepodległości” (kuratorzy: Marcin 
Wiśniewski, Jan Szymański, Jan Gruszka). 
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Liczba korzystających z oferty:  104 848 osób. 

 

17. W zakresie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska: 

Gospodarka wodna  

1. W ramach zadania „Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej 
retencji i budowli hydrotechnicznych”, na zlecenie WKOŚ wykonano i nadzorowano: 

• konserwację 9 odcinków cieków  wodnych - odmulono łącznie 26,5 km cieków 
(usunięto zatory, namuły, czyszczono przepusty, skoszono skarpy, oczyszczono 
koryta i brzegi z zalegających odpadów), 

• konserwację 8 budowli hydrotechnicznych (skoszono i wygrabiono skarpy  
przy budowlach, usunięto glony i namuły ze ścian i dna), 

• badanie jakości wody Rowu Złotnickiego na zawartość azotu ogólnego, fosforu 
ogólnego, fosforanów, liczbę bakterii E. coli, 

• odbudowę koryta cieku Skórzynka - ul. Paczkowska, 
• mur ochronny na cieku Wierzbak - ul. Konatkowskiej, 
• 5-krotne sprzątanie brzegów jezior: Strzeszyńskiego, Kierskiego i Rusałka w pasie 

25m - zebrano 6,38 ton zmieszanych odpadów komunalnych, 
• 4-krotny odbiór odpadów po sprzątaniu jez. Kierskiego przez inne jednostki, 
• interwencyjne sprzątanie odcinka Jez. Rusałka o dł. 200 m przy wylocie do rzeki 

Bogdanki z jeziora, 

• usunięto martwe małże z jez. Rusałka (obumarłe w skutek zbyt wysokiej temperatury 
i braku tlenu) 

2. W celu poprawy jakości wody Jeziora Strzeszyńskiego i Jeziora Rusałka zlecono  
i nadzorowano: 

• zabiegi mobilnej inaktywacji zw. fosforu w wodach jezior: 

− 28 zabiegów solą żelazową urządzeniem mobilnym,  
− aeracja pulweryzacyjna z napędem wietrznym i system inaktywacji fosforu  

w strefie naddennej (jez. Strzeszyńskie), 
− założenie i eksploatację strefy inaktywacji fosforu na dopływach jezior, 

• wykoszenie rdestnicy kędzierzawej – 23,66 ton biomasy w stanie odsączonym  
(5 zabiegów łącznie od maja do sierpnia), 

• reintrodukcję ramienic do Jez. Strzeszyńskiego (ilość nasadzeń 900 pkt.  
– w 1 pkt. po 30 szt.). 

3. Prowadzono kontrole podmiotów w zakresie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej. 
Ujawniono 4 nielegalne wyloty do cieków oraz 1 nieprawidłowe zagospodarowanie 
ścieków przemysłowych. 

4. Podpisano Porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  
w zakresie kosztów utrzymania wód płynących i urządzeń wodnych w granicach miasta 
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Poznań, istotnych dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego i  zabezpieczenia  
przed lokalnymi podtopieniami terenów oraz w zakresie rekultywacji  
wód powierzchniowych. 

5. W celu ochrony przed lokalnymi podtopieniami zlecono regularne czyszczenie 
zamontowanych na zlecenie Wydziału 2 kraty na cieku Wierzbak (ul. Konatkowskiej, 
Zaleskiego). 

6. Opłaty z tytułu utraconej retencji terenowej - obowiązek naliczania opłat przez Prezydenta 
wynika z Ustawy z dnia 20 lipca Prawo wodne. Opłata która zależy odpowiednio  
od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana 
wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji 
retencyjnej. W związku z powyższym naliczono opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji 
terenowej dla 9 nieruchomości. 

7. Prowadzono regularne przeglądy instalacji w zlewni rzeki Bogdanki w trakcie których: 
• przeprowadzono kontrolę bezpośredniego dopływu Rowu Złotnickiego do Jeziora 

Strzeszyńskiego, 

• przeprowadzono kontrolę rz. Bogdanki, 
• przeprowadzono liczne kontrole 5 kąpielisk.  

8. Ocena środowiska wód gruntowych - wykorzystanie ciepła Ziemi:  

• Na terenie miasta nadzorowano prowadzony przez właścicieli monitoring jakości  
wód gruntowych na terenie 20 obiektów mogących zanieczyścić te wody  
(w większości stacje paliw). W 5 przypadkach zostały stwierdzone zanieczyszczenia 
wód podziemnych a następnie wdrożono działania administracyjne w celu ustalenia 
jego źródła i jego eliminacji. W miejscach gdzie istnieją potencjalne zagrożenia  
dla środowiska gruntowo-wodnego nakazano wykonanie sieci monitoringu. 

• W celu wykorzystania ciepła Ziemi (energii odnawialnej) i montażu pomp ciepła  
na terenie miasta dla potrzeb ogrzewania 18 obiektów: użyteczności publicznej, 
handlowych, domów jednorodzinnych: 

− Nadzorowano wykonanie 105 otworów wiertniczych (169 761 mb.),  
− Przyjęto projekty przewidzianych do realizacji 69 otworów wiertniczych  

(13 510 mb.). 
9. W okresie sprawozdawczym 2018, w ramach eksploatacji kopalin na terenie miasta: 

• przedsiębiorcy wydobyli 38 100 ton kruszywa i 9 425 m3 wód termalnych, 
• z tytułu opłat eksploatacyjnych do budżetu gminy wpłynęło 31 716,0 zł. , 

10. Na terenie miasta udokumentowano nowe złoże kruszywa naturalnego Poznań- Krzesiny 
OS II o powierzchni 60 314 m2 i zasobach geologicznych 1065,521 tys. ton. 

11. Przeprowadzono przeglądy 13 obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  
na terenie miasta. W jednym przypadku stwierdzono osunięcie się mas ziemnych  
w rejonie ul. Podwale/Bydgoska. W wyniku podjętych działań zarządzający terenem 
ZDM usunął zagrożenie. 
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Uciążliwości dla środowiska 
 

1. W zakresie gospodarki odpadami: 
• wydano 52 decyzje dla podmiotów wytwarzających, oraz zagospodarowujących 

odpady, 
• zweryfikowano informacje zawarte w przedstawionych bilansach odpadów  

dla 205 przedsiębiorców; sprawdzono ich zgodność z wydanymi decyzjami  
w celu wyeliminowania nieprawidłowości, 

• przyjęto 6 zgłoszeń – informacji o wyrobach zawierających azbest, 
• doprowadzono do likwidacji   nielegalnego punktu zbierania odpadów złomu  

przy ul. Przy Autostradzie, 
• zakończono realizację zadania pn. „Likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez 

usunięcie odpadów, w tym także niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu  
na ten cel nieprzeznaczonym” ilości ok. 2 561 ton z magazynu  
przy ul. Św. Michała 100.  Łączna ilość usuniętych i unieszkodliwionych odpadów 
wynosi ok. 2 561 ton. 

2. W  zakresie ochrony powierzchni ziemi: 
• wykonano i przekazano do RDOŚ (obowiązek ustawowy) wykaz historycznych 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 

• doprowadzono do usunięcia ok. 5880 ton odpadów z terenów przy ul. Morasko, 
Tynieckiej, Ruczajowej, Naramowickiej, Belwederskiej, Rakoniewickiej, Nabrzeże, 
Kopylnik, Północnej, Gnieźnieńskiej, Ostrowskiej, R. Maya (masy ziemne, gruz, 
zmieszane odpady budowlane tworzywa sztuczne, zmieszane odpady komunalne, 
złom, elementy pojazdów, odpady niebezpieczne: oleje, czyściwo, akumulatory), 

• Wydano 9 decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych  
do magazynowania/składowania odpadów. 

3. W zakresie ochrony powietrza: 
• Wydano 26  pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, 
• przyjęto zgłoszenia 40 instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia (mogąca 

negatywnie oddziaływać na środowisko), 
• przyjęto 20 raportów dot. wyników pomiarów emisji substancji do powietrza, 1 raport 

dot. emisji CO2 za 2018 rok, 
• przygotowano i przekazano do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza  
dla strefy – aglomeracja Poznań”. 

4. W zakresie ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi: 

• wydano 5 decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu do środowiska, 
• przyjęto 10 raportów dot. wyników pomiarów hałasu, 
• zebrano dane i opracowano raport z realizacji zadań wynikających z Programu 

ochrony środowiska przed hałasem, 
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• przyjęto zgłoszenia 593 instalacji wytwarzających pola elektro-magnetyczne. 
5. Uchwałą Nr LXIX/1253/VII/2018 z dnia 26-06-2018 r. Rada Miasta Poznania przyjęła 

„Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania” opracowany  
w oparciu o dane zawarte w Mapie akustycznej dla miasta Poznania (2017 r.). 
 

Ochrona Zieleni 
 

1. W ramach postępowań administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Poznania: 
• rozpatrzono 741 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 

• przyjęto 791 zgłoszeń dot. Zamierzenia usunięcia drzew i krzewów. 
2. W ramach postępowań administracyjnych w imieniu Miejskiego Konserwatora 

Zabytków: 
• rozpatrzono 267 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 
• przyjęto 41 zgłoszeń dot. Zamierzenia usunięcia drzew i krzewów. 

3. W ramach postępowań administracyjnych i wydanych decyzji : 
• odmówiono zgody na usunięcie 281 szt. drzew i 313,5 m2 krzewów, 

• zezwolono na usunięcie 9553 szt. drzew i 5972 m2 krzewów, 
• nakazano wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych w ilości 10803 szt. drzew  

i 29294 m2 krzewów, 

• nakazano wykonanie przesadzeń 2 szt. drzew i 131 m2 krzewów. 
4. W ramach opłat za usunięcie drzew i krzewów wpływy do budżetu Miasta za rok 2018 

wyniosły 3 480 649,31 zł. 
 

Finansowanie Ochrony Środowiska  
 

1. Z tytułu opłat i kar pieniężnych (ustalanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 
ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo wodne) do budżetu miasta  
w 2018 wpłynęło 5 986 802,04 zł.  

2. Wydział Ochrony Środowiska wydatkował na przedsięwzięcia związane z ochroną 
środowiska i gospodarką wodną – 3 500 078,00 zł. 

3. W ramach programu KAWKA BIS w 2018 roku: 

• zlikwidowano 362 piecy w 252 lokalach o powierzchni ok. 19,083 m2,  

• wypłacono 1 209 756,52 zł. dotacji dla 180 zrealizowanych projektów, 
• zmniejszono emisję pyłu PM10 o 10,67 Mg/rok 
• zmniejszono emisję B(a)P o 7,66 kg/rok, 
• zmniejszono zużycie paliwa stałego o ok. 1435 ton rocznie. 

4. W obszarze „Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” 
dofinansowano zadania dla poszczególnych instytucji: 
• Fundacja Biblioteka Ekologiczna – 78 530,00 zł. 

• Ekologiczne Stowarzyszenie Środowisk Twórczych „EKOART” – 3 554,00 zł. 
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• Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” – 18 898,00 zł. 

• Stowarzyszenie „Centrum Promocji Ekorozwoju” – 20 724,01 zł. 
• Fundacja Wspierania Fair Trade Pangea – 28 000,00 zł 
 

Oceny Oddziaływania na Środowisko: 
 

1. Wydano 190 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących 
potencjalnie lub mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

2. Dla Przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu nr 1 fabryki użytkowych samochodów 
osobowych VW w Poznaniu przy ul. Warszawskiej”, w trakcie postępowania: 
• wyjaśniono kwestię przewidywanej likwidacji cmentarza cholerycznego na terenie 

Zakładu nr 1 VW w związku z realizacją planowanej inwestycji, 

• złagodzono konflikty społeczne wynikające z planowanej inwestycji 
3. Dla przedsięwzięcia pn. „Budowa węzła betoniarskiego przy ul. Gnieźnieńskiej”,  

w trakcie postępowania złagodzono konflikty społeczne poprzez nakazanie w trakcie 
procedowania decyzji m.in.. : 

• zmianę rozkładu ruchu transportu ciężarowego,  

• zmianę wjazdu i wyjazdu, 
• budowę ekranów akustycznych, 

• remont dróg dojazdowych, 
• ograniczenie wtórnego pylenia. 

4. Dla przedsięwzięcia pn. „Budowa węzła betoniarskiego przy ul. Starołęckiej”,  
poprzez zebranie wyczerpującego materiału dowodowego, w tym wyjaśnienie 
wątpliwości społeczeństwa dotyczących budowy planowanej inwestycji mimo bardzo 
dużych konfliktów społecznych oraz sprzeciwów wydano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, która dwukrotnie podlegała kontroli w postępowaniu odwoławczym  
i dwukrotnie Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Poznaniu utrzymało ją w mocy 
w całości. 

5. Na wnioski złożone przez Veolia Energia Poznań S.A., wydano ok 40 decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach, które umożliwiły skuteczne „sięgnięcie” po środki 
unijne. Przyłączając nowych  odbiorców ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej Veolia 
zmniejsza liczbę lokalnych źródeł ciepła, a tym samym przyczynia się do eliminacji  
tzw. niskiej emisji. 

6. Dla przedsięwzięcia pn. „Budowa na terenie zakładu BRIDGESTONE Poznań S p. z o.o. 
Stacji zgazowania azotu, stacji trafo, wewnątrzzakładowej oczyszczalni ścieków”, 
wydawanym decyzjom nadano tryb priorytetowy w celu umożliwienia Inwestorowi 
przygotowania przedpola inwestycyjnego do „dużej” rozbudowy Zakładu. W efekcie 
umożliwi dotrzymanie norm akustycznych w środowisku. 

7. Dla inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala przy ul. Przybyszewskiego”, w wyniku 
prowadzonego postępowania wznowieniowego z wniosku społeczeństwa wydana decyzja 
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o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy Szpitala została utrzymana  
w całości w mocy przez Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Poznaniu  
oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. 

8. Wzięto czynny udział w zorganizowanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Poznaniu otwartej rozprawie administracyjnej dla społeczeństwa  
w związku z planowaną budową północno-wschodniej obwodnicy m. Poznania. 
Przygotowano i przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 
wnioski i uwagi dotyczące m.in.: 
• ochrony środowiska przed hałasem, 

• ochrony powietrza, 
• ochrony bioróżnorodności, 

• oceny wpływu na zmiany klimatyczne, 

• wskazano możliwość konfliktów społecznych oraz zaproponowano rozważenie 
innych wariantów przebiegu trasy. 

9. W ramach współpracy na zaproszenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Poznaniu przeprowadzono szkolenie dla 80 pracowników powiatowych 
stacji sanitarnych z terenu województwa. W trakcie szkolenia omówiono m.in.: 
• współpracę w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
• przykłady rozwiązań projektowych, które mają wpływ na dotrzymanie norm 
środowiskowych, 

• wymogi jakie stawia się karcie informacyjnej przedsięwzięcia, jako dokumentowi  
do potrzeb screeningu. 

 
Działania edukacyjne: 
 

1. Opracowanie modelu i przekazywanie danych Ekoprognozy - Usługa, polegająca  
na przygotowaniu i dostawie codziennej prognozy stężenia pyłu PM10 (na kolejne  
3 doby) dla miasta Poznania oraz dla Poznania na tle województwa. W ramach umowy 
wykonawca przesyła codziennie bieżące prognozy (na 3 kolejne doby) do WKOŚ,  
na serwer usługi „Atmosfera dla Poznania” oraz do telewizji WTK Poznań.  

2. Emitowano trzydniowe ekoprognozy zanieczyszczeń pyłu zawieszonego PM10 w postaci 
map dla miasta Poznania i dla miasta Poznania na tle województwa Wielkopolskiego  
na antenie WTK Poznań podczas prognozy pogody (od 15.10 do 31.03 2019), oraz cały 
rok na stronie internetowej „Atmosfera dla Poznania” 

3. Przygotowano programy telewizyjne poświęcone ochronie środowiska i ochronie 
powietrza w tym programowi KAWKA Bis i wymianie źródła ogrzewania na bardziej 
ekologiczne – spełniające wymagania emisyjne - Zielony Serwis Poznania - program 
telewizyjny w WTK Poznań, składający się z 4 odcinków 12-min. 

4. Przygotowano emisje spotów radiowych i telewizyjnych poruszających problematykę 
niskiej emisji i ochrony powietrza oraz sprawiedliwego Handlu: 
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• na antenie telewizji WTK Poznań (283 emisje), 

• na antenie Radia Złote Przeboje, Rock Radio i Radio Pogoda (180) 
5. Przygotowano emisję wpisów śródtekstowych na portalu ePoznań informujących  

o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu KAWKA BIS (5 dni) 
6. Przygotowano i wydrukowano kompleksowe opracowanie informujące o jakości 

powietrza i działaniach zmierzających do jego poprawy pt. „Jakość powietrza w Poznaniu 
– o tym się mówi”-  nakład 1000 egz. (88 stron). 

7. Przygotowano i wydrukowano informator dla mieszkańców Poznania dot. Uchwały 
wprowadzającej ograniczenia lub zakazy w zakresie spalania paliw stałych ––nakład 1000 
egz. (12 stron). 

8. Przygotowano i wydrukowano informator dla mieszkańców Poznania dot. Programu 
„Kawka Bis” ––nakład 1000 egz. (16 stron). 

9. Przygotowano i wydrukowano Foldery informacyjne : 

• „Uchwała wprowadzająca ograniczenia lub zakazy w zakresie spalania paliw stałych” 
– nakład 135.000 egz. (A4/DL) 

• „Program KAWKA BIS – szansą na ograniczenie niskiej emisji w Poznaniu  
– informacje ogólne” – nakład 135.000 egz. (A4/DL) 

• „Atmosfera dla Poznania – co już zostało zrobione…” – nakład 135.000  
egz. (A4/DL), 

• „Działania miasta dla poprawy jakości powietrza” – nakład 135.000 egz. (A4/DL). 
10. Przeprowadzono dystrybucję folderów informacyjnych (pkt 9) do lokali mieszkalnych  

na terenie Poznania. Łącznie za pomocą Poczty Polskiej rozprowadzono  
530 tys. folderów. Przeprowadzono X edycję akcji „Trzymaj Ciepło” - Program 
bezpłatnych badań termowizyjnych budynków jednorodzinnych na terenie Poznania  
wraz z akcją informacyjną na rzecz oszczędzania energii cieplnej w gospodarstwach 
domowych. W ramach programu przeprowadzono badanie 600 budynków 
jednorodzinnych i 30 kamienic. 

11. Przygotowano waloryzację przyrodniczą terenów zieleni wzdłuż Strumienia Różanego,  
ze wskazaniem działań ochronnych i analizą terenowo – finansową. 

12. Ustanowiono nową formę ochrony przyrody w postaci użytku ekologicznego o nazwie 
"Kobylepole", położonego we wschodnim klinie zieleni Poznania - Uchwała  
Nr III/31/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie ustanowienia 
użytku ekologicznego "Kobylepole". 

13. Przygotowano i przeprowadzono rajd rowerowy w dolinie rzeki Bogdanki 
upowszechniający wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zachowań w zgodzie  
z zasadami Sprawiedliwego Handlu. Rajd przeprowadzono 28 września – udział wzięły 
dzieci z poznańskich szkół. 

14. Przygotowano i wydrukowano następujące publikacje: 

• książeczka do kolorowania „Ptaki Poznania” – nakład 2000 egz. (16 stron, format 
B5), 
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• książeczka do kolorowania „Dzikie zwierzęta w Poznaniu” - nakład  
2000 egz. (16 stron, format B5), 

• „Przewodnik dendrologiczny po parku Cytadela” – nakład 2000 egz. (56 stron, format 
B5), 

• „Użytek ekologiczny Dębina – przewodnik przyrodniczy uniwersalny”  
nakład 2000 egz. (40 stron, format B5). 

 

18. W zakresie Wydziału Organizacyjnego: 

1) Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentacji wewnętrznej. 

Od kwietnia 2018 r. obowiązuje elektroniczny obieg dokumentów przekazywanych wewnętrznie 
pomiędzy wydziałami UMP. Efektem jest przede wszystkim skrócenie czasu przekazywania 
dokumentów pomiędzy komórkami organizacyjnymi. 

2) Udział we wdrożeniu integracji systemu Mdok z platformą ePUAP oraz w innych 
modyfikacjach systemu. 

Wydział Organizacyjny brał udział w testach oraz uczestniczył w spotkaniach i szkoleniach 
związanych z obsługą wiadomości wpływających z platformy ePUAP oraz wysyłanych  
na tę platformę za pośrednictwem systemu Mdok. Zainicjowano także akcję wydawania 
podpisów elektronicznych dla dyrektorów i zastępców dyrektorów biur i wydziałów UMP  
oraz innych osób, posiadających uprawnienia do podpisywania dokumentów. Przygotowana 
została również instrukcja obsługi dokumentów elektronicznych w systemie Mdok. 

Integracja systemu Mdok z platformą ePUAP została uruchomiona 6 lutego 2018 r.  
Od tego czasu udzielana jest pomoc pracownikom całego Urzędu pod kątem obsługi 
dokumentów elektronicznych w systemie. Opracowano także właściwą ścieżkę dekretacji 
dokumentów, które wymagają przesłania zgodnie z właściwością do miejskich jednostek 
organizacyjnych poprzez ePUAP. Organizowano w tym temacie spotkania dla osób 
obsługujących sekretariaty Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza.  

Integracja systemów usprawniła obsługę pism wpływających drogą elektroniczną do UMP. 
Wnioski mieszkańców szybciej trafiają do właściwego biura/wydziału, a w razie konieczności  
są przesyłane zgodnie z właściwością do miejskiej jednostki organizacyjnej. Pracownicy Urzędu 
nie muszą tak, jak do tej pory, pobierać wiadomości z odrębnej platformy. Cała obsługa 
dokumentu i sprawy odbywa się w jednym systemie. Taka organizacja pracy jest zdecydowanie 
mniej czasochłonna. 

Ponadto w 2018 r. w piśmie okólnym Sekretarza Miasta ws. procedury obiegu dokumentacji  
w Urzędzie Miasta Poznania uregulowano obsługę w systemie Mdok tzw. pism hybrydowych  
– wysyłanych jednocześnie do adresatów wewnętrznych i zewnętrznych. W tym celu w systemie 
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przygotowane zostały nowe szablony, do których załączono właściwą klauzulę. Ujednoliciło  
to sposób postępowania z tą specyficzną grupą pism wychodzących w całym Urzędzie. System 
obiegu korespondencji w UMP ewoluuje w kierunku systemu EZD, dlatego  postępowanie  
z dokumentacją będzie podlegać stopniowym modyfikacjom.  

3) Udział w implementacji przepisów związanych z RODO – wdrożenie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Wydział Organizacyjny w 2018 r. zajmował się wdrożeniem przepisów RODO w Urzędzie.  
W ramach tych prac m.in. dokonano inwentaryzacji formularzy wykorzystywanych do zbierania 
danych osobowych, przygotowano treść klauzul zgody oraz obowiązku informacyjnego, 
zajmowano się aktualizacją umów powierzenia przetwarzania, opracowywano wewnętrzne 
procedury i przygotowywano rejestry wymagane przepisami prawa oraz wyznaczono Inspektora 
Ochrony Danych. Przeprowadzono szkolenie e-learning’owe z nowych przepisów.  
Zweryfikowano podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych 
osobowych UMP. Dostosowano także procesy przetwarzania i systemy informatyczne  
do wykonywania praw osób, których dane dotyczą, zajmowano się implementacją zasady 
„privacy by design” i „privacy by default”, zaktualizowano upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych wydawane przez Prezydenta Miasta Poznania oraz opracowano nowy system 
nadawania upoważnień pracownikom Urzędu do przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie 
Wydział brał udział w przygotowywaniu wyjaśnień, wzorów umów, klauzul i innych 
dokumentów dla biur i wydziałów UMP. 

Uzyskane efekty/korzyści: 

− standaryzacja klauzul informacyjnych stosowanych w UMP; 

− standaryzacja zawieranych umów powierzenia i umów przyjmowania w powierzenie  
od innych podmiotów; 

− zwiększenie świadomości wśród pracowników UMP w tematyce ochrony danych 
osobowych. 

4) Udział w utworzeniu Centrum Usług Wspólnych oraz przekształceniu Wydziału 
Rozwoju Miasta w Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Mi ędzynarodowej. 

1 stycznia 2018 r. na mocy uchwały Rady Miasta Poznania Nr LVVII/1065/VII/2017 została 
utworzona jednostka budżetowa Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania. Do zadań CUW 
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należy obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek pomocy społecznej.  
CUW od 1 marca 2018 r. prowadzi obsługę następujących miejskich jednostek organizacyjnych: 

– Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu; 

– Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu; 

– Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu; 

– Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu; 

– Ośrodka dla Bezdomnych nr 1; 

– Zespołu Żłobków nr 1; 

– Zespołu Żłobków nr 2; 

– Zespołu Żłobków nr 3; 

– Zespołu Żłobków nr 4; 

– Domu Dziecka nr 2; 

– Domu Dziecka nr 3; 

– Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”; 

– Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej; 

– Centrum Wspierania Rodziny „Swoboda”; 

– Centrum Inicjatyw Senioralnych; 

– Zespołu Dziennych Domów Pomocy;  

– Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego nr 1. 

Na początku 2018 r. dostosowano również nazwę Wydziału Rozwoju Miasta do faktycznie 
realizowanych w tym Wydziale zadań związanych ze współpracą międzynarodową pomiędzy 
Miastem i Urzędem, a innymi zagranicznymi podmiotami. 

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej inicjuje, koordynuje i prowadzi 
współpracę w zakresie kontaktów Urzędu z miastami zagranicznymi, w tym partnerskimi  
oraz wspiera bezpośrednią współpracę między instytucjami, organizacjami czy grupami 
mieszkańców Poznania i miast partnerskich, a także koordynuje i monitoruje uczestnictwo 
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Miasta w międzynarodowych i krajowych sieciach współpracy miast i regionów,  
m.in. w polsko-niemieckiej inicjatywie Partnerstwo Odra. 

5) Likwidacja Wydziału Transportu i Zieleni i przekszt ałcenie Wydziału Ochrony 
Środowiska w Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska. 

Wydział Organizacyjny przygotował zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 54/2018/K  
z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania 
i zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania na mocy którego z dniem  
1 stycznia 2019 r. zlikwidowano Wydział Transportu i Zieleni. Kompetencje Wydziału przejęło 
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w zakresie zadań związanych  
z opracowywaniem i realizacją założeń polityki transportowej i mobilności miejskiej, 
rozliczaniem finansowania projektów realizowanych ze środków unijnych, a także wykonywania 
zadań organu zarządzającego ruchem oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami w zakresie 
zadań związanych z przygotowywaniem i monitorowaniem realizacji umów partycypacyjnych,  
w szczególności z inwestorami zewnętrznymi oraz gminami ościennymi. Na mocy tego samego 
zarządzenia Wydział Ochrony Środowiska został przekształcony w Wydział Kształtowania  
i Ochrony Środowiska.  

6) Opiniowanie regulaminów organizacyjnych biur i wydziałów UMP. 

Jednym ze stałych zadań Wydziału Organizacyjnego jest udział w opiniowaniu regulaminów 
organizacyjnych. W ramach tego zadania pracownicy dbają o poprawność merytoryczną  
i formalną tych dokumentów, poprawność struktury organizacyjnej, zgodność z instrukcją 
opracowywania regulaminów oraz z zasadami redagowania aktów prawnych. Niezmiernie ważna 
jest także zgodność zapisów poszczególnych regulaminów z Regulaminem Organizacyjnym 
Urzędu. 

W ramach tego zadania w 2018 r. między innymi monitorowano wywiązywanie się biur  
i wydziałów z konieczności wykreślenia z regulaminów zapisów dot. prowadzenia wydziałowych 
rejestrów skarg i wniosków – w związku z wprowadzeniem Centralnego Rejestru Skarg  
i Wniosków (zgodnie z zarządzeniem nr 4/2018/K Prezydenta Miasta Poznania z 16 stycznia 
2018 r. w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, 
wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Poznania). 

Dostosowano także regulamin Wydziału Organizacyjnego do zapisów RODO (m.in. w zakresie 
wykreślenia stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji i wprowadzenia funkcji 
Inspektora Ochrony Danych oraz prowadzenia rejestru odstępstw). 

Regulaminy organizacyjne biur i wydziałów jako dokumenty udostępniane mieszkańcom  
w ramach Biuletynu Informacji Publicznej powinny spełniać najwyższe standardy, być zgodne  
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z obowiązującymi przepisami prawa oraz umożliwiać zainteresowanym uzyskanie rzetelnej  
i przejrzystej informacji na temat pracy Urzędu. 

7) Program zatrudniania aplikantów radcowskich w Zespołach radców prawnych Urzędu 
Miasta Poznania. 

Urząd Miasta Poznania umożliwia zatrudnianie aplikantów radcowskich (odbywających 
aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu) w Zespołach radców 
prawnych Urzędu Miasta Poznania. Do zadań aplikantów radcowskich należy m.in. sporządzanie 
projektów typowych pism w sprawach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych, 
sporządzanie projektów opinii prawnych, wstępne weryfikowanie projektów aktów prawnych, 
umów i porozumień, występowanie z upoważnienia radcy prawnego w postępowaniach  
przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i innymi organami, prowadzenie,  
pod nadzorem radcy prawnego, szkoleń wewnętrznych, bieżące śledzenie zmian w prawie, 
aktualnego orzecznictwa i artykułów prasowych w sprawach objętych zakresem obsługi prawnej 
prowadzonej przez zespoły radców prawnych. Obecnie w każdym z siedmiu Zespołów radców 
prawnych Urzędu Miasta Poznania zatrudniony jest co najmniej jednej aplikant radcowski. 

Zatrudnienie aplikantów radcowskich podnosi jakość świadczonej na rzecz Miasta Poznania 
pomocy prawnej, usprawnia również znacznie pracę Zespołów radców prawnych (realizowane 
zadania są najczęściej zadaniami terminowymi). Równocześnie korzyści odnoszą aplikanci 
radcowscy, którzy uzyskują stabilne zatrudnienie oraz możliwość rozwoju zawodowego  
i zdobywania doświadczenia w pracy w jednostce samorządu terytorialnego. 

8) Wdrożenie nowej wersji modułu dodawania aktualności na stronie głównej poznan.pl. 

W 2018 r. wdrożono nową wersję modułu dodawania aktualności na stronie głównej poznan.pl 
wraz z unowocześnieniem szaty graficznej, implementacją skryptu pixel FB oraz metodyki 
tworzenia „artykułów ekspresowych FB”. Narzędzie usprawniło wczytywanie artykułów i grafiki 
między stroną internetową a portalem społecznościowym. 

9) Analiza big data. 

Raporty – dane z MIM/BIP, z nextbike, PBO – Wdrożenie monitorowane pod względem 
efektów. 

10) Nowe wersje Internetowego Asystenta Radnego i Internetowego Asystenta Prezydenta. 

W ramach zadań realizowanych w 2018 r. uruchomiono odświeżoną wersję Internetowego 
Asystenta Radnego i Internetowego Asystenta Prezydenta. Strony zyskały na przejrzystości  
i funkcjonalności, a przede wszystkim zostały przystosowane do wyświetlania  
się na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu systemowi, bez obciążania skrzynek poczty 
elektronicznej radnych, mogą otrzymywać w trybie natychmiastowym wszelkie materiały 
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merytoryczne związane z pracami samorządu miejskiego. Ponadto mogą przez stronę  
www zgłaszać terminy dyżurów i spotkań z mieszkańcami. Dzięki IAR radni mają również 
dostęp on-line do różnych zasobów informacyjnych, narzędzi oraz baz danych.  

11) Udostępnianie informacji publicznej na BIP. 

Rozbudowano rejestr umów i fiszki rad osiedli oraz utworzono funkcję kadencji dla rad osiedli. 
Udostępniono informację: o stanie zatrudnienia, o umorzeniach i ulgach, o rzeczach 
znalezionych. Uruchomiono zamówienia podprogowe dla miejskich jednostek organizacyjnych. 
Efektem tych działań jest tworzenie transparentności. 

12) Opracowanie i wprowadzanie elektronicznej ankiety badania satysfakcji klienta. 

Umożliwienie klientom wyrażania swojej opinii na temat pracy wydziałów/biur/mjo  
za pośrednictwem ankiety elektronicznej. Uzyskane efekty/korzyści: 

− zmniejszenie liczby ankiet papierowych (oszczędności); 

− poszerzenie zasięgu ankiety o klientów kontaktujących się z Urzędem wyłącznie 
elektronicznie. 

13) Opracowanie i wprowadzenie procedur bezpieczeństwa informacji, w tym zarządzania 
incydentami w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz pozostałymi (obszar danych 
osobowych, informatyczny, itd.), a także monitorowania systemów informatycznych 
UMP. 

Zarządzeniem Nr 49/2018/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2018 r. została 
wprowadzona Polityka Bezpieczeństwa Informacji w UMP, a Pismem Okólnym Nr 2 Sekretarza 
Miasta Poznania wprowadzono procedury związane z bezpieczeństwem informacji.  
Jednocześnie została wdrożona procedura zgłaszania incydentów cyberbezpieczeństwa  
– zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 689/2018/P. Uzyskane efekty/korzyści: 

− dostosowanie UMP do najważniejszych wymagań RODO; 

− minimalizacja ewentualnych incydentów związanych z bezpieczeństwem danych; 

− zwiększanie świadomości pracowników UMP i niektórych mjo w zakresie 
cyberbezpieczeństwa; 

− budowa efektywnego i jednolitego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji UMP; 

− zwiększanie bezpieczeństwa informacyjnego UMP; 
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− tworzenie podwalin Security Operations Center. 

14) Wprowadzenie i koordynacja badania w zakresie analizy efektywności pracy  
w niektórych wydziałach UMP. 

Uzyskane efekty/korzyści: 

− identyfikacja obszarów pracy i stanowisk najbardziej i najmniej obciążonych pracą; 

− bardziej efektywne planowanie i organizacja dnia pracy – identyfikacja przestojów w pracy; 

− uzyskanie informacji o wydajności pracy badanego pracownika; 

− wsparcie dla zarządzającego w zakresie wprowadzania działań korygujących  
i usprawniających. 

15) Program Wspieranie Inicjatyw Pracowników. 

Miasto Poznań od 12 lat realizuje Program „Wspieranie Inicjatyw Pracowników”, zwany dalej 
WIP, którego celem jest wyzwalanie, wzmacnianie oraz wykorzystywanie kreatywności  
i innowacyjności pracowników Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych. 
W ramach programu pracownicy Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych  
mogą indywidualnie lub zespołowo zgłaszać pomysły oraz składać projekty o charakterze 
innowacyjnym (Zarządzenie nr 20/2013/K z 1 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania stałego 
Zespołu ds. oceny projektów i pomysłów zgłaszanych w ramach programu Wspieranie Inicjatyw 
Pracowników i określania zasad funkcjonowania i realizacji Programu Wspieranie Inicjatyw 
Pracowników). 

W 2018 r. spośród inicjatyw zgłoszonych do Programu WIP przyjęto do realizacji: 

− Punkt Mediacyjno-Konsultacyjny „Swoboda Dialogu”” – inicjatywa polega na poszerzeniu 
systemu wsparcia dla osób skonfliktowanych z terenu miasta Poznania, poprzez zwiększenie 
dostępu do bezpłatnych usług mediacyjno-konsultacyjnych w siedzibie Centrum Wspierania 
Rodzin „Swoboda” w Poznaniu oraz prowadzenie warsztatów profilaktyczno-informacyjnych 
w środowisku szkolnym; 

− „Program Wspierania Pracownika” – inicjatywa ma na celu utrzymanie dobrej efektywności 
pracy pracowników poprzez działania nastawione na identyfikowanie osobistych problemów 
zatrudnionych, mających negatywny wpływ na wykonywaną pracę oraz wspieranie 
pracowników w rozwiązywaniu tych problemów. Program zakłada działania wspierające  
w sytuacjach pojawienia się problemów osobistych rzutujących na wykonywanie zadań  
i funkcjonowanie w zespole. 
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16) Udział w organizacji ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej – XV zjazdu archiwistów 
samorządowych w dniach 17-19 maja 2018 r. 

Konferencja odbyła się w Cieszynie, pod patronatem Prezydenta Miasta Cieszyna. Jest to jedno  
z ważniejszych wydarzeń integrujących środowisko archiwistów samorządowych, o walorze 
szkoleniowym, pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. 
Przedstawiciele Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Poznania byli współorganizatorami  
tego wydarzenia oraz prowadzili obrady. Tematyka konferencji dotyczyła wielu zagadnień  
z zakresu zarządzania dokumentacją w urzędach administracji samorządowej, m.in. konserwacji 
dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, praw 
autorskich i pokrewnych w archiwach, archiwów wielozakładowych. Uczestnikami obrad  
jako prowadzący byli m.in. przedstawiciele Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, 
Archiwum Państwowego w Katowicach i Cieszynie, Ministerstwa Cyfryzacji, Stowarzyszenia 
Archiwizjoner oraz słuchacze – głównie archiwiści zakładowi urzędów i jednostek samorządu 
terytorialnego.  

17) Uruchomienie Punktu Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich. 

W 2018 r. w Poznaniu uruchomiono Punkt Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Wydział Organizacyjny brał udział w rozmowach i konsultacjach z przedstawicielami Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajmowano się między innymi ustalaniem terminów spotkań, 
rezerwacją sal, dystrybucją plakatów i ulotek informacyjnych, organizacją pierwszego spotkania. 
W 2018 r. odbyło się 6 spotkań z mieszkańcami w ramach Punktu – co drugi miesiąc, w drugą 
środę miesiąca, w godz. 11:00-14:00. Spotkania będą kontynuowane w 2019 r. 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może zgłosić się każdy, kto uważa, że państwo naruszyło 
jego prawa, albo że jest nierówno traktowany przez innych, np. z powodu wieku albo płci.  
Może zgłosić się również osoba pozbawiona wolności, żeby poskarżyć się na poniżające 
traktowanie, na przykład w domu pomocy społecznej albo szpitalu psychiatrycznym. Wniosek  
do Rzecznika jest bezpłatny. 

Utworzenie Punktu Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Poznaniu spotkało 
się z dużym zainteresowaniem. Bezpośredni kontakt przedstawicieli Rzecznika Praw 
Obywatelskich z mieszkańcami Poznania i okolic jest wyjątkowym wsparciem i uzupełnieniem 
pomocy świadczonej w ramach np. nieodpłatnej pomocy prawnej i szeroko rozumianej obsługi 
mieszkańców. Doskonale wpisuje się też w zasadę pogłębiania zaufania obywateli do instytucji 
publicznych. 

18) Uzyskanie certyfikacji ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015. 

W dniach 17-20 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Poznania, niektórych miejskich jednostkach 
organizacyjnych oraz w 1 spółce, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z Warszawy 
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przeprowadziło audit zewnętrzny. W 2018 r. w wyniku auditu odnowienia certyfikatu Komitet 
Techniczny PCBC przyznał certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań norm PN-EN ISO 
9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015. Certyfikat ważny jest w okresie od 8 maja 2018 r.  
do 7 maja 2021 r. 

BIURO PRAWNE: 

- Prowadzenie porad prawnych dla poszkodowanych w katastrofie budowlanej budynku 
położonego na Dębcu w Poznaniu. 

- Prowadzenie cyklicznych porad prawnych dla przedsiębiorców organizowanych  
przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania,  
które zastąpiły dotychczasowe zlecenie zewnętrzne, co więcej spotkały się z uznaniem 
kierownictwa Wydziału i zadowoleniem klientów korzystających z porad. 

 
- Prowadzenie sprawy i uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia dla Rady Miasta Poznania 
w sprawie skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego  w przedmiocie 
nadania ulicy 23 Lutego w Poznaniu nazwy por. Janiny Lewandowskiej: 
w dniu 13 grudnia 2017 r., Wojewoda Wielkopolski, wydał zarządzenie zastępcze 
o zmianie nazwy ulicy 23 Lutego na ulicę por. Janiny Lewandowskiej. Rada Miasta 
Poznania podjęła uchwałę Nr LX/1112/VII/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. o skierowaniu 
skargi do sądu administracyjnego na ww. rozstrzygnięcie. Skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Poznaniu napisał radca prawny Jan Nowaczyk. Wyrokiem  
z dnia 22 marca 2018 r., IV SA/Po 158/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny  
w Poznaniu, uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze. Wojewoda Wielkopolski wniósł 
skargę kasacyjną od ww. wyroku. Pełnomocnik Rady Miasta Poznania złożył odpowiedź 
na skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 13 listopada 2018 r. Naczelny Sąd 
Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Wojewody. Tym samym, zarządzenie 
Wojewody Wielkopolskiego o zmianie nazwy ulicy 23 Lutego na ul. por. Janiny 
Lewandowskiej zostało prawomocnie uchylone. 
 
- Czynny udział w negocjacjach zakończonych sukcesem i doradztwo prawne 
w postępowaniu w sprawie wyboru dostawcy systemu informacji prawnej dla jednostek 
organizacyjnych Miasta Poznania. 
 
- Doradztwo prawne i czynny udział w tworzeniu – „Park Kulturowy Stare Miasto”  
– uchwała LXII/1151/7/18 z dnia 27 luty 2018 r. oraz w procesie wdrażania postanowień 
parku kulturowego. 
 
- Doradztwo prawne, analiza prawna i udział w negocjacjach w projekcie powstałym  
w celu promowania historii polskiej myśli naukowej i technicznej oraz wkładu 
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matematyków Uniwersytetu Poznańskiego w rozkodowanie metody działania niemieckiej 
maszyny szyfrującej Enigma, promocji dyscyplin naukowych takich jak historia, 
matematyka i informatyka a mającym na celu stworzenie Centrum Szyfrów Enigma  
im. Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego („Muzeum Enigmy 
w Poznaniu”). 
 
- Doradztwo prawne, analiza prawna i czynny udział w negocjacjach porozumienia 
pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań w sprawie powierzenia 
prowadzenia spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (ustalenia 
korzystne dla Miasta Poznania). 
 

- Udział w negocjacjach oraz przygotowanie projektu umowy najmu zawartej pomiędzy 
Miastem Poznań a Domem Zakonnym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
w Poznaniu.  Umowa dotyczyła nowo wybudowanego i nowocześnie wyposażonego 
budynku przy ulicy Mikołowskiej 14 w Poznaniu, w którym obecnie działa Przedszkole 
Publiczne Nr 7 w Poznaniu. 

- Udział w negocjacjach i stworzenie  projektu umowy dotyczącej realizacji usług 
 promocyjnych wzmacniających atrakcyjność inwestycyjną Miasta Poznania w związku 
z organizacją  9. Konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych  
(6-8 czerwca 2018 r). 

- Wypracowanie korzystnej dla Miasta Poznania ugody pozasądowej ze spółką  
OK System Polska S.A. 28 maja 2018 r., która zakończyła toczący się pomiędzy stronami 
spór związany z nienależytym wykonywaniem przez spółkę umowy, której przedmiotem 
było świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych  
dla pracowników UMP i członków ich rodzin. Na mocy ugody Spółka zapłaciła Miastu 
Poznań 133.322,42 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, a kwota ta zasiliła 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
 
- Obsługa Komisji Statutowo-Regulaminowej w zakresie zmiany Statutu Miasta Poznania 
i pomyśle oraz współudział w szybkim  uzgodnieniu przedmiotowych zmian   
z Premierem RP, które zakończyło się opublikowaniem zmian wprowadzonych do Statutu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
- Współudział w przygotowaniu procedury w sprawie przejmowania i zagospodarowania 
spadków nabytych przez Miasto Poznań: 
Zespół Radców Prawnych Nr 6 uczestniczył aktywnie w spotkaniach, naradach 
i opiniowaniu kolejnych projektów ww. zarządzenia. Zaopiniowany ostatecznie 
pozytywnie projekt, został przez Prezydenta podpisany. Wprowadzone w życie 
zarządzenie pozwoliło na skupienie i skoordynowanie w całym Urzędzie działań 
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związanych z nabywaniem spadków przez Miasto Poznań, spełniając przez to wymogi 
prawidłowej organizacji oraz postulaty wynikające z kontroli NIK. 

 
- Prowadzenie sprawy i uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia dla Miasta Poznania  
w sprawie z powództwa Grażyny Kulczyk przeciwko Miastu Poznań o zapłatę 
2.222.000,00 zł tytułem odszkodowania na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Sprawa została prawomocnie zakończona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu  
z  dnia 19 lipca 2018 r. zmieniającym wyrok sądu I instancji zasądzający na rzecz 
powódki kwotę 1.717.973,00 zł wraz z odsetkami od dnia 15 października 2015 r.  
oraz kosztami procesu, i oddalającym powództwo. Skarga kasacyjna nie została  
przez powódkę wniesiona. 
 
- Prowadzenie sprawy i uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia dla Miasta Poznania  
w sprawie z powództwa Quamiro sp. z o.o. przeciwko Miastu Poznań o zapłatę: 
-W dniu 10 stycznia 2019 r. przed Sądem Najwyższym zapadł wyrok w sprawie  
pod sygn. II CSK 714/18 w sprawie ze skargi kasacyjnej Quamiro sp. z o.o. przeciwko 
Miastu Poznań, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2017 r. 
 pod sygn. I ACa 776/16 oddalającego roszczenia powodowej spółki wynikające  
z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Powyższy proces rozpoczął się pozwem złożonym przez powódkę  
w grudniu 2010r. Postępowanie toczyło się ponad 8 lat. Zarówno przed sądem  
I jak i II instancji powództwo zostało oddalone. W toku całego procesu odbyło  
się kilkanaście rozpraw, postępowanie dowodowe było bardzo wyczerpujące 
i wymagające od pełnomocników procesowych ogromnego nakładu pracy 
i zaangażowania, w szczególności, iż sprawa niniejsza była jedną z pierwszych tego typu 
spraw, które wpłynęły do Miasta Poznań, co oznacza, iż pełnomocnicy nie mieli dużego 
oparcia ani w orzecznictwie, ani w doktrynie. Ten nakład pracy zauważył również Sąd 
Okręgowy w Poznaniu, czemu dał wyraz w uzasadnieniu wyroku, wskazując,  
iż cyt. ,,w toku procesu złożono do sprawy  szereg dokumentów, których szczegółowa 
analiza przez pełnomocników wymagała wzmożonego i większego niż przeciętne 
zaangażowania i przyczyniła się do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy”, 
- Wskazać należy, iż w  postępowaniu przed Sądem Najwyższym Quamiro  
Sp. z o.o. reprezentowana była przez warszawską Kancelarię T. de Virion,  
J. Turczynowicz - Kieryłło i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni  
Sp. K. z siedzibą w Warszawie. Do skargi dołączono kilka opinii prawnych profesorów  
i doktorów prawa w przedmiocie planowania przestrzennego, a także prawa unijnego  
w tym zakresie, 

Obroniona przez pełnomocników procesowych Miasta Poznań należność główna to kwota 
80.293.000,00 zł, a odsetki ustawowe za opóźnienie na dzień 10 stycznia 2019r., czyli dzień 
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wydania wyroku przez Sąd Najwyższy wyniosły kwotę 65.851.259,04 zł, tj. łącznie 
146.144.259,04 zł 

 

19. W zakresie Wydziału Oświaty: 

1/ Powołanie zespołu ds. wypracowania założeń polityki oświatowej. W związku  
z wdrożoną reformą oświaty i potrzebą rozwijania edukacji oraz dostosowania jej do aktualnych 
potrzeb, a także przyjętą w dniu 24 stycznia 2017 r. uchwałą  NR XLI/708/VII/2017 O „Strategii 
Rozwoju Miasta Poznania 2020+” - Zarządzeniem nr 64/2018/P Prezydenta Miasta Poznania  
z dnia 25 stycznia 2018 r. został powołany zespół składający się z osób od lat związanych  
z poznańską oświatą, którego zadaniem było wypracowanie założeń polityki oświatowej Miasta 
Poznania. Zespół zakończył prace 30 września 2018 roku. Kolejnym działaniem  
będzie opracowanie polityki oświatowej Miasta Poznania.  

2/ Kampania „Szacun dla zawodowców”  - Jesienią ruszyła szeroko zakrojona kolejna edycja 
kampanii pod hasłem: „Szacun dla zawodowców”. Uczniowie w rozmaity sposób zachęcani  
byli przez Miasto do tego, aby swoją przyszłość wiązać ze szkołami zawodowymi. Z uwagi  
na reformę ustroju szkolnego kampania promująca szkolnictwo zawodowe skierowana została 
również w stronę uczniów szkół podstawowych. Przedstawiciele klas siódmych i ósmych 
pojawili się na Arenie Zawodów i uczestniczyli w miejskim projekcie.  Efekty Akcji „SZACUN 
DLA ZAWODOWCÓW” to: Integracja reprezentantów różnorodnych środowisk w ramach 
Zespołu ds. promocji szkolnictwa zawodowego w Aglomeracji Poznańskiej, Wspólne działania 
szkół gimnazjalnych i szkół zawodowych, Upowszechnienie logo akcji „Szacun  
dla zawodowców” i imprezy Arena Zawodów w mediach, zwłaszcza społecznościowych, 
stworzenie narzędzia wspierającego poszukiwania dalszej drogi edukacyjnej gimnazjalistów, 
czyli przeglądarki internetowej, Zwiększone zainteresowanie kandydatów w rekrutacji na nowy 
rok szkolny technikami i szkołami zawodowymi - aktualnie: branżowymi. Kontynuowano 
również działania dotyczące promocji szkolnictwa zawodowego, które odbywają  
się we współpracy z zespołem ds. promocji szkolnictwa zawodowego, składającego  
się z przedstawicieli Wydziału Oświaty, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Powiatu Poznańskiego 
i dyrektorów poznański szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym. 

3/ New Education Forum czyli międzynarodowa konferencja o szkolnictwie zawodowym 
Poznańskie Forum Nowej Edukacji, które odbyło się w kwietniu 2018 roku na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza wpisało się w działania, mające na celu promocję szkolnictwa zawodowego, 
które miasto Poznań realizuje od wielu lat w ramach kampanii „Szacun dla zawodowców”. 
Organizatorzy spotkania podkreślili, że nieprzypadkowo wybrali Poznań na miejsce 
międzynarodowej konferencji o szkolnictwie zawodowym, gdyż to właśnie nasze miasto  
jest postrzegane jako zaangażowane w wiele projektów o charakterze edukacyjnym. Poznańskie 
Forum Nowej Edukacji podzielono na trzy obszary: "Wyzwania dla kształcenia i szkolenia 
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zawodowego w erze inteligentnych miast", "Integracja nowych pokoleń i ludności napływowej  
w szkolnictwie zawodowym" oraz "Współpraca międzysektorowa: uczelnie i biznes - ważni 
interesariusze w tworzeniu szkolnictwa zawodowego". W dyskusji wzięli udział polscy  
i zagraniczni eksperci aktywnie działający na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego  
(m.in. posłanka do parlamentu europejskiego, pracownicy naukowi, dyrektorzy szkół i miejscy 
urzędnicy). Zaproszeni goście w panelach dyskusyjnych odpowiadali na takie zagadnienia  
jak: Czym są inteligentne miasta; Trendy technologiczne i ich wpływ na rynek pracy; Europejskie 
tendencje na rynku pracy; Jakie są Dobre praktyki w zakresie kształcenia  
i szkolenia zawodowego; Co zrobić aby szkolnictwo zawodowe było szkołą pierwszego wyboru;  
Jak budować międzynarodowe partnerstwo w szkolnictwie zawodowym. Konferencja stała  
się forum wymiany doświadczeń i inspiratorem działań, mających na celu poprawę rozwoju 
szkolnictwa zawodowego, mających w konsekwencji swoje odzwierciedlenie na rynku pracy 
ukazując przy tym wzajemne relacje pomiędzy biznesem a edukacją. Na forum mogliśmy 
przedstawić nasze "Dobre Praktyki", które wpisały się w kalendarz imprez promujących 
kształcenie zawodowe. Dzięki nim młodzi ludzie zwiedzali zakłady pracy, przyglądali  
się funkcjonowaniu mniejszych i większych firm, spotykali się z doradcami zawodowymi  
a wszystko po to, by wybrać właściwie- szkołę, zawód i mieć wpływ na swoją przyszłość. Celem 
Miasta Poznania jest, aby młodzi ludzie dokonywali wyborów ścieżek edukacyjnych  
i zawodowych, które zapewnią im pozostanie w mieście przy jednoczesnej możliwości 
odniesienia sukcesu w przyszłości. Dotyczy to zarówno poznaniaków, jak i tych, którzy wybrali 
Poznań jako miejsce swego życia i pracy. Dlatego ważne jest, aby myśleć z wyprzedzeniem  
i stosować nowe strategie zarządzania edukacją, wynikające ze zmian demograficznych i zmian  
na rynku pracy. Jednym z rozwiązań są wspólne działania w obszarze edukacji i biznesu,  
które będą umożliwiały szybkie reagowanie na potrzeby zmieniającego się rynku pracy, 
uwzględniającego nowoczesne technologie oraz zapotrzebowanie na nowych pracowników. 
Dzięki takiemu spojrzeniu młodzież zyska możliwość rozwoju i dostosowania do nieustannie 
zmieniającego się środowiska pracy. Drugim obszarem wartym zainteresowania są problemy 
integracji nowych mieszkańców, w tym emigrantów i ich adaptacji do warunków polskiego 
systemu edukacji. Tego rodzaju programy działają w sposób efektywny np. w Austrii i Belgii,  
i są dowodem na to, że miasta zyskują nie tylko aktywnych i zadowolonych obywateli,  
ale także stanowią istotną grupę pracowników w obszarze gospodarki i przemysłu. 
Zaangażowanie biznesu jako ważnego podmiotu edukacyjnego na poziomie szkolnictwa 
wyższego może wpłynąć na motywację młodych ludzi do kształcenia się przez całe życie.  
I to właśnie czasie odbywającej się międzynarodowej konferencji w Poznaniu wszystkie 
powyższe kwestie stały się przedmiotem dyskusji oraz ciekawej wymiany doświadczeń. 
Organizatorem konferencji w ramach Forum Nowej Edukacji było Miasto Poznań, Centrum 
Innowacyjnej Edukacji oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 

4/ Realizacja projektu - Uczeń z pasją -  kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych 
w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Przedmiotem interwencji 
doradczej jest PASJA młodego człowieka, którą powinien wykorzystać w pracy nauczyciel 
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korzystający z nowoczesnych metod edukacyjnych. Projekt zakłada systemowy wsparcie procesu 
edukacyjnego z nastawieniem na rozwijanie pasji i kierowanie przyszłej ścieżki kariery  
w tym kierunku. Projekt przyczynia się do zwiększenia prestiżu kształcenia zawodowego  
na etapie ponadpodstawowym, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w decyzjach edukacyjno-
zawodowych ucznia i jego rodziców. Atutem projektu jest też ścisłe powiązanie z innowacyjną 
gospodarką oraz lokalnymi przedsiębiorcami miasta Poznania. W projekcie wzięło udział  
30 placówek. Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach dotyczących metodyki pracy z uczniem 
zdolnym, niepełnosprawnym oraz w warsztatach z psychoedukacji i socjoterapii.  

5/ Realizacja projektu dedykowanemu obchodom setnej rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego: „Wypisz, wymaluj, wyśpiewaj… Powstanie Wielkopolskie ”  

W trosce o pamięć dla tego historycznego wydarzenia oraz kształtując patriotyczne postawy 
młodego pokolenia, Miasto Poznań, przy współpracy z poznańskimi placówkami oświatowymi 
zainicjowano wspólne działania mające na celu udział dzieci i młodzieży w projektach,  
które upamiętnią 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Od października,  
przy honorowym patronacie Prezydenta Miasta Poznania,  ruszyło sześć konkursów  
o bardzo zróżnicowanej tematyce - od muzycznego, poprzez literacko - dziennikarski, plastyczny 
(na plakat, logo czy też bryłę) na sportowym kończąc... Wszystko po to, aby każdy uczeń  
mógł wystartować w tym, w czym jest najlepszy! Do połowy listopada można było składać prace 
konkursowe. Konkursy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.  Na zakończenie projektu, 
17 grudnia w VIII Liceum Ogólnokształcącym odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród 
laureatom konkursów Dodatkowo, społeczność szkolna upamiętniła tak ważne zdarzenie  
jakim było zwycięskie Powstanie oddając hołdu poległym Powstańcom pod pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich w Parku Jarogniewa i Izabeli Drwęskich.  

6/ Dofinansowanie zajęć - Środki wydatkowane na ten cel w 2018 roku to: 300 tys. złotych, 
które zostały przeznaczone na zajęcia przedmiotowo-językowe, 200 tys. złotych przeznaczone  
na zajęcia o charakterze antydyskryminacyjnym i dodatkowe środki przekazane na zajęcia  
dla uczniów zdolnych i wymagających wsparcia (dodatkowe 0,5 h na oddział do indywidualnej 
dyspozycji przez szkoły).  W 2018 roku wyasygnowaliśmy również 178 tys. złotych na zajęcia  
o charakterze sportowym oraz na Centra Koszykówki, Klasy patronackie i Ogólnodostępne 
Strefy Rekreacji Dziecięcej - 120 tys. zł. 

7/ Orliki - Wydział Oświaty koordynuje pracę animatorów sportu na 12 miejskich Orlikach, 
organizując w ten sposób aktywność sportową dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ciągu dnia  
i popołudniami. Wprowadzono nowa ofertę np. zumba, tenis stołowy i ziemny czy aerobic  
dla pań. Na otwartych obiektach można korzystać z grilla czy szachownic. Ponadto  
WO wspomaga też trzy Orliki Open  - obiekty przy SP nr 6 na os. Rusa 56, przy  
SP 67 na os. Batorego i obiekt przy SP nr 2 na os. Jagiellońskim. 
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8/ Lekcje przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu - od początku marca w poznańskich 
szkołach prowadzono zajęcia antydyskryminacyjne. Poruszano tematykę wielokulturowości, 
tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, narodowość  
lub kolor skóry. Program realizowany jest w formie konkursu. W roku 2018 odbyły  
się jego II edycje. W I edycji w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. udział wzięło 37 szkół,  
na co zostało przeznaczone 46.620 zł. W II edycji w okresie od września do grudnia 2018 r. 
udział wzięło 47 szkół, na co przeznaczono 59.220 zł. Każdorazowo o sposobie realizacji zajęć 
decydowali nauczyciele, którzy w ramach projektu mogli podejmować także współprace 
z instytucjami i organizacjami zajmującymi się m.in. pomocą osobom wykluczonym społecznie. 
Badania pokazują,  że średnio co dziesiąta osoba w szkole cierpi na długotrwałe i systematyczne 
nękanie spowodowane tym,  że w jakiś sposób odstaje od reszty. To ważne, żeby w szkołach 
uczyć takich postaw jak otwartość i akceptacja dla inności.  

9/ Działania na rzecz uczniów cudzoziemskich – W 2 szkołach podstawowych funkcjonowały 
oddziały przygotowawcze dla uczniów cudzoziemskich. Nauczyciele, wychowawcy  
oraz pedagodzy pracujący  w tych placówkach posiadają niezbędną wiedzę oraz znają sytuację 
społeczną, czy też środowisko lokalne dziecka, co ułatwia wsparcie oraz adaptację w otoczeniu 
szkolnym. Dodatkowo pedagodzy współpracują ściśle z rodzicami i opiekunami prawnymi,   
a większość z nich zna język rodzimy dzieci uczęszczających do tychże oddziałów (np. język 
ukraiński). 

10/ RODO - związku z wejściem zmian dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie 
wprowadzenia rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych – RODO i przepisów 
sektorowych, Wydział  przeprowadził szkolenia dotyczące ww. zmian w przepisach  
oraz obowiązków jakie nakładają one na każdą jednostkę zarządzającą danymi osobowymi. 
Obowiązkowe szkolenia skierowane były do dyrektorów szkół i placówek oświatowych.  
Po przeprowadzonych szkoleniach oraz analizie sytuacji w szkołach zdecydowano, zlecono 
przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych i RODO przypisanej 
poszczególnym typom placówek.  

11/ Targi edukacyjne - W dniach 23- 25 marca 2018 r. odbyły na MTP kolejne Targi 
Edukacyjne, na których Wydział Oświaty zaprezentował młodym ludziom porady doradców 
zawodowych, którzy udzielali odpowiedzi uczniomna wszelkie pytania dotyczące możliwości 
wyboru ścieżki kształcenia i kariery a także przeprowadzali testy kompetencji, ustalając  
tym samym predyspozycje młodych ludzi do wybranych zawodów, udzielano porad rodzicom  
w zakresie szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie miasta Poznania i ich specyfiki 
oraz dotychczasowych osiągnięć.   

12/ Poznański Serwis Oświatowy - Wydział Oświaty prowadzi Giełdę Pracy dla nauczycieli  
i pracowników administracyjnych na portalu Poznański Serwis Oświatowy, ułatwiając  
tym samym znalezienie zatrudnienia w branży szkolnej. Prowadzi także komunikator  
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-  Internetowy Asystent Dyrektora, który umożliwia dyrektorom naszych szkół i placówek 
zapoznawanie się na bieżąco z aktualnymi informacjami, przepisami, konkursami, wydarzeniami 
o charakterze edukacyjnym. 

13/ Otwarty konkurs ofert/ rozwój zainteresowań oraz pasji uczniów poznańskich szkół  
- w ramach otwartego konkursu ofert Miasto Poznań za pośrednictwem Wydziału Oświaty 
podpisano 19 umów na kwotę 270 000 PLN przekazaną na działania organizacji pozarządowych, 
mające na celu rozwój zainteresowań i pasji poznańskich uczniów,  w obszarze: "Nauka, 
szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" oraz "Działalność na rzecz dzieci  
i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży". W ramach zawartych umów realizowano: 
zajęcia profilaktyczno - psychoedukacyjnych, wspomagające dzieci i młodzież wraz z rodzinami; 
promowano dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych, z uwzględnieniem 
dzieci zdolnych; upowszechniano wiedzę wśród dzieci i młodzieży; doskonalono kompetencję 
 kadry pedagogicznej i rozwoju placówek oświatowych; edukacji poprzez rozwój zainteresowań  
i pasji sportowych uczniów poznańskich szkół; wspierano organizację wypoczynku oraz zajęcia 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji 
materialnej podczas wakacji letnich i ferii zimowych.  

14/ Spotkania Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania oraz kadry kierowniczej wydziału 
oświaty z dyrektorami szkół i placówek oświatowych - spotkania odbywały się cyklicznie 
przez cały rok, rozmawiano o ważnych dla segmentu edukacji sprawach, problemach  
i propozycjach ich rozwiązania. 

15/ Zespół doradczy ds. oświaty przy Prezydencie Miasta Poznania - powołany Zarządzeniem  
nr 302/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 maja 2015 roku. W skład wchodzi  
17 dyrektorów szkół i placówek oświatowych reprezentujących poszczególne typy placówek, 
wybranych demokratycznie przez środowisko dyrektorów. W 2018 roku odbywały się regularne 
spotkania Zespołu, na których omawiano zagadnienia dotyczące bieżącej pracy Zespołu  
ds. promocji szkolnictwa zawodowego, analizowano przydział etatów bibliotekarzy w szkołach 
podstawowych, opiniowano przez zespół istotne zagadnienia z zakresu polityki oświatowej 
Miasta Poznania.  

16/ Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie dla uczniów 
poznańskich szkół  - Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia przyznawane  
są uczniom poznańskich szkól, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi, 
społecznymi, artystycznymi i sportowymi. Kapituła konkursowa nagrodziła 316 uczniów, łączną 
kwotą nagród w wysokości 230 750,00 pln.  

INFRASTRUKTURA O ŚWIATOWA  

1/ INWESTYCJE  
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      Inwestycje zakończone: 

•  Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa,  Radojewa  
i Moraska  

                    całkowity koszt inwestycji w latach 2015-2018 :  27 220 667 zł  

                 poniesione nakłady w 2018 roku:    25 119 372 zł   

• Budowa 10-oddziałowego przedszkola na Strzeszynie 

                całkowity koszt inwestycji w latach 2015-2018:  9 270 647 zł 

                poniesione nakłady w 2018 roku:  205 0000 zł   

• Rozbudowa Przedszkola nr 16 o 1 oddział 

                całkowity koszt inwestycji w latach 2017-2018: 840 000 zł 

                poniesione nakłady w 2018 roku:  800 000 zł    

• Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 46 

                poniesione nakłady w 2018 roku:  2 068 000 zł    

• Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego 

                całkowity koszt inwestycji w latach 2015-2018: 5 414 411 zł 

                poniesione nakłady w 2018 roku: 2 986 416 zł   

• Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 – przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 103 

całkowity koszt inwestycji w latach 2016-2018: 11 559 752 zł 

                poniesione nakłady w 2018 roku:   11 206 244 zł 

• Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego 

                całkowity koszt inwestycji w latach 2017-2018:   1.400.000 zł 

                poniesione nakłady w 2018 roku:  1 000 000 zł 

• Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 
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                całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2019:  2 103 552 zł 

                poniesione nakłady w 2018 roku: 1 401 755 zł 

               Inwestycje w przygotowaniu do realizacji:  

•   Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na 
potrzeby Biblioteki Raczyńskich 

      całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021: 10 500 000 zł 

      poniesione nakłady w 2018 roku:  69 500 zł   

• Przedszkole nr 121 - rozbudowa przedszkola o dodatkowe 3 oddziały 

          całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021: 7 191 489 zł 

       poniesione nakłady w 2018 roku: 50 000 zł    

• Szkoła Podstawowa nr 59 – budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem 

       całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2020: 5 200 000 zł 

       poniesione nakłady w 2018 roku: 23 500 zł 

• Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego – etap II 

      całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2020: 6 000 000 zł 

      poniesione nakłady w 2018 roku: 17 835 zł 

•    Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 całkowity 
koszt inwestycji w latach 2015-2020:  6 200 000 zł 

      poniesione nakłady w 2018 roku:  27 380 zł 

• Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 

      całkowity koszt inwestycji w latach 2016-2019: 5 249 115 zł 

      poniesione nakłady w 2018 roku: 685 504 zł 

• Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 

       całkowity koszt inwestycji w latach 2017-2020: 5 782 000 zł 
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       poniesione nakłady w 2018 roku:  52 145 zł 

• Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 

       Łączny koszt zadania w latach 2018-2021: 4 610 000 zł 

       poniesione nakłady w 2018 roku: 100.000 zł 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika  

       Łączny koszt zadania w latach 2018-2020: 2 800 000 zł 

       poniesione nakłady w 2018 roku:  0 zł 

2/   MODERNIZACJE/ REMONTY OBIEKTÓW O ŚWIATOWYCH 

Prace remontowo–modernizacyjne obejmują między innymi: remonty sanitariatów, remontów 
bloków sportowych, naprawy dachów, remonty sal dydaktycznych oraz ciągów 
komunikacyjnych, naprawy instalacji elektrycznych i oświetlenia oraz instalacji  
wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. W 2018 roku na remonty bieżące w szkołach  
i placówkach oświatowych poniesiono nakłady w wysokości 8 600 000 zł.  

W 2018 roku na modernizację w szkołach i placówkach oświatowych wydatkowano środki 
finansowe w wysokości 5 400 000 zł. Zrealizowano między innymi następujące zadania: 

• Szkoła Podstawowa nr 25 - renowacja elewacji budynku oraz modernizacja pomieszczeń 

• Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 4 - renowacja elewacji budynku, 

• Zespół Szkół Handlowych – renowacja elewacji budynku  

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - wymiana parkietu w sali gimnastycznej  
oraz modernizacja boiska sportowego - wymiana nawierzchni na poliuretanową,     

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacja instalacji elektrycznej  
w sali sportowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,  

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4  

• - modernizacja zaplecza sali sportowej, 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - modernizacja pomieszczeń oraz modernizacja 
dziedzińca, 
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• Przedszkole Nr 82 - modernizacja dachu oraz modernizacja pomieszczeń, 

• Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - modernizacja dachu, 

• Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 - modernizacja dachu, 

• Przedszkole Nr 81 - modernizacja sanitariatów, 

• Zespół Szkół Specjalnych nr 103 - modernizacja sali gimnastycznej. 

3/  TERMOMODERNIZACJE  

Program termomodernizacji obejmuje między innymi ocieplenie ścian i dachów budynków, 
wykonanie nowych elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje kotłowni  
i węzłów cieplnych oraz modernizacje instalacji grzewczych. W 2018 roku przeprowadzono 
kompleksową termomodernizację następujących obiektów oświatowych: 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – koszt 1 636 270 zł  

• Przedszkole Nr 21  – koszt 673 000 zł  

• Przedszkole Nr 178 – koszt 544 504 zł  

• Przedszkole Nr 188 – koszt 582 540 zł 

• Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących – 575 968 zł. 

4/ MODERNIZACJE I BUDOWY BOISK SPORTOWYCH  

W 2018 roku na modernizację boisk w szkołach i placówkach oświatowych wydatkowano środki  
finansowe w wysokości 2 764 123 zł. Wykonano modernizacje boisk sportowych  
w następujących placówkach:  

♦ Szkoła Podstawowa Nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi - wykonanie bieżni,  modernizacja 
boiska, modernizacja placu zabaw,  

♦ Szkoła Podstawowa Nr 7 - modernizacja boiska,  

♦ Zespół Szkół Specjalnych nr 102 - modernizacja boiska,  

♦ Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - modernizacja boiska do koszykówki  
wraz z ogrodzeniem,  

♦ Szkoła Podstawowa Nr 6 - przebudowa kortu tenisowego. 
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Ponadto w 2018 r. zrealizowano następujące zadania: 

♦    Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego  „Orlik Open” przy Szkole Podstawowej nr 2,  

♦ Budowa wielofunkcyjnego obiektu „Orlik Open” przy Szkole Podstawowej nr 67. 

5) BUDOWA PLACÓW GIER I ZABAW  

W roku 2018 kontynuowano realizację „Programu rozbudowy i modernizacji placów  
gier i zabaw w przedszkolach”. Wykonano modernizacje placów zabaw w następujących 
placówkach: Przedszkole Nr 14, Przedszkole Nr 22, Przedszkole Nr 28, Przedszkole Nr 42, 
Przedszkole Nr 43, Przedszkole Nr 46, Przedszkole Nr 87, Przedszkole Nr 113, Przedszkole  
Nr 160, Przedszkole nr 186. Łącznie przeznaczono w 2018 r. kwotę 500 000 zł. 

6) ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH POZNA ŃSKIEGO BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO  

W roku 2018 zrealizowano następujące zadania w placówkach oświatowych w ramach  
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego: 

♦    Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń w Przedszkolach nr 116, 127, 129, 131, 140, 

♦  Plac zabaw i oświetlenie na boisku przy Szkole Podstawowej nr 64, 

♦    Centrum sportowo-rekreacyjne przy XX Liceum Ogólnokształcącym, 

♦ Szkoła marzeń – rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 46, 

♦  Remont holu w Szkole Podstawowej nr 6, 

♦ Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1, 

♦ Wykonanie mini placu zabaw z elementami sensorycznymi w Przedszkolu nr  7, 

♦    Wyposażenie pracowni informatycznych oraz zakup pomocy naukowych dla pracowni 
fizycznej, chemicznej i biologicznej w Szkole Podstawowej nr 62. 

Łączny koszt zadań w ramach PBO w 2018 roku: 2 595 344 zł. 

7) ZADANIA OSIEDLI WYŁONIONE W DRODZE KONKURSU „GRA NTOWEGO”  

W 2018 roku zrealizowano zadania grantowe w następujących obiektach oświatowych:  

• Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11,  
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• Modernizacja kompleksu sportowo-edukacyjnego na terenie Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących,   

• Zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 17 w Poznaniu przestrzenią edukacyjną, 

• Budowa miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6,  

• Budowa integracyjnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 105  
poprzez doposażenie  istniejącego placu zabaw w urządzenia zabawowe  

• Przedszkole Nr 93 - przebudowa ogrodu przedszkolnego z wydzieleniem części rekreacyjno-
sportowej,  

• Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 142 przy ul. Rożka, 

• Modernizacja boiska sportowego do piłki ręcznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7,  

• Budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu przy Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym nr 5,  

• Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu 
Jordanowskiego nr 1. 

Łączna wartość zadań wyniosła  2 696 771 zł.  

 

20. W zakresie Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej: 

I. WSPÓŁPRACA MI ĘDZYNARODOWA  

Projekt „Gen-Y City - Get into the swing of the City!" 

W 2018 r. kontunuowano projekt „Gen-Y City – Get into the swing of the City!” realizowany  
we współpracy z 11 miastami europejskimi, w ramach unijnego programu URBACT III. Miasto 
Poznań było Liderem projektu. Partnerami w projekcie były: Agencja Rozwoju Gospodarczego 
Sabadell – Hiszpania; Bolonia – Włochy; Coimbra – Portugalia; Dyneburg – Łotwa; Genua – 
Włochy;  Granada – Hiszpania; Kłajpeda – Litwa; Kristiansand – Norwegia; Nantes – Francja; 
Toruń – Polska; Wolverhampton – Wielka Brytania. Celem projektu była diagnoza oraz wsparcie 
przedsiębiorstw działających w branży kreatywnej i technicznej zarządzanych przez młode osoby 
– przedstawicieli pokolenia Y.  

W dniach 18-19 kwietnia 2018 r. w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca projekt 
(tzw. Final Meeting). Uczestniczyli w nim eksperci, przedstawiciele wszystkich partnerów 
projektu oraz Sekretariatu URBACT. Spotkanie służyło przedstawieniu wypracowanych  
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w ramach projektów założeń Zintegrowanych Planów Działania. Miasto Poznań zaprosiło 
uczestników konferencji do podzielenia się doświadczeniami i efektami działań. Uczestnicy 
wzięli udział w warsztatach kreatywnych prowadzonych przez przedstawicieli pokolenia Y. 
Drugiego dnia konferencji uczestnicy zaprezentowali dobre praktyki wypracowane  
przez każdego z partnerów projektu, których wdrożenie przyczyni się do tworzenia w miastach 
przyjaznych warunków dla młodych, kreatywnych, innowacyjnych i przedsiębiorczych osób.  

W dniach 12-14 września 2018 r. p. Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektor Wydziału Rozwoju 
Miasta i Współpracy Międzynarodowej oraz przedstawicielka Wydziału uczestniczyły  
w Festiwalu Miejskim w Lizbonie w ramach programu URBACT. Był to element kończący 
projekt Gen-Y City oraz okazja do zaprezentowania jego wyników. Przedstawicielki Poznania 
były panelistkami w sesji dotyczącej tworzenia miasta przyjaznego dla ludzi młodych,  
a także w sesji na temat przyszłości współpracy europejskiej.  

Spotkanie sieci URBACT w Talinnie 

W dniach 20-21 września 2018 r. przedstawicielka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 
Międzynarodowej uczestniczyła w spotkaniu projektowym w ramach sieci transferu URBACT  
w Talinnie. Było to spotkanie miast, które należą do sieci WetrEIN zajmującej się poprawą 
jakości nauczania w mieście poprzez zaangażowanie wielu podmiotów. 

Współpraca z miastami partnerskimi: 

Assen (Holandia) 

W dniach 15-17 kwietnia 2018 r. Poznań gościł przedstawicieli miasta Assen. Głównym tematem 
wizyty były policyjne patrole rowerowe. 15 kwietnia, w trakcie Poznańskiego Półmaratonu, 
goście przyglądali się pracy poznańskich służb zabezpieczających tę imprezę. W następnych 
dniach holenderscy policjanci przeprowadzili treningi dla poznańskich policyjnych patroli 
rowerowych. 

Bolonia (Włochy) 

W 2018 r. opracowywano koncepcję kierunków działań z miastem Bolonia w 2019 r. Obecnie 
Miasto Poznań oczekuje na odpowiedź partnera włoskiego. 

Brno (Czechy) 

• Regiontour w Brnie 

W dniach 18-21 stycznia 2018 r. delegacja Poznania wzięła udział w międzynarodowych targach 
turystycznych Regiontour w Brnie. Miasto Brno, we współpracy z Poznaniem i innymi swoimi  
miastami partnerskimi, przygotowało różne propozycje, których celem było zachęcenie  
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jak największej liczby zwiedzających do odwiedzania stoisk miast partnerskich uczestniczących 
w Regiontourze i zapoznania się z ich ofertą turystyczną.  

• Tour Salon w Poznaniu 

W dniach 9-11 lutego 2018 r. delegacja z Brna zaprezentowała atrakcje turystyczne swojego 
miasta w ramach Targów Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu.  

• Poznańskie Targi Książki 2018 

W dniach 23-25 marca 2018 r. delegacja miasta partnerskiego Brna wzięła udział w XVII 
Poznańskich Targach Książki Pegazik w Poznaniu. Delegacja zaprezentowała wybór czeskich 
książek dla dzieci i młodzieży. Miasto Brno zaplanowało również atrakcje i zabawy plastyczne 
dla młodych czytelników.  

• Półmaraton w Brnie  

22 kwietnia 2018 r. przedstawicielka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej 
uczestniczyła w 6 Brneńskim Półmaratonie. Wizyta była okazją do omówienia bieżącej 
współpracy z Brnem, a także zapoznania się ze sposobem organizacji biegu w mieście 
partnerskim. 

• VIII Dni Kultury Czeskiej w Poznaniu 

W związku z Dniami Kultury Czeskiej, w dniach 15-18 października 2018 r. Poznań odwiedziła 
oficjalna delegacja Brna, której przewodniczyła Alżbeta Vlckova, Radna Miasta Brna z Komisji 
Kultury. Wraz Martinem Zedníčkiem, Dyrektorem Wydziału Ochrony Dziedzictwa 
Historycznego Urzędu Miasta Brna, Pani Radna wzięła udział w programie dodatkowym, 
poświęconym ochronie zabytków w Poznaniu i polityce kulturalnej. Miejski Konserwator 
Zabytków, Joanna Bielawska-Pałczyńska przedstawiła programy i osiągnięcia Poznania  
w dziedzinie ochrony zabytków oraz zaprezentowała konkretne, zrealizowane projekty 
konserwatorskie. Interesujące gości zagadnienia takie, jak: finansowanie kultury i wspieranie 
kultury niezależnej, przedstawiono gościom w czasie wizyty w Wydziale Kultury UMP.  

Charków (Ukraina) 

• Tour Salon w Poznaniu 

W dniach 9-11 lutego 2018 r. delegacja z Charkowa zaprezentowała atrakcje turystyczne swojego 
miasta w ramach Targów Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu.  
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• Maraton Poznański 

W dniach 10-16 października 2018 r. w Poznaniu przebywała delegacja z Charkowa. Celem 
wizyty był udział przedstawicieli miasta w poznańskim maratonie. Dla gości była to również 
okazja do zapoznania się z organizacją wydarzenia sportowego w Poznaniu  
oraz funkcjonowaniem miasta. 

Gyor (Węgry) 

• Poznańskie Targi Książki 2018 

Delegacja miasta partnerskiego Győr wzięła udział, w charakterze wystawców, w XVII 
Poznańskich Targach Książki Pegazik w Poznaniu, w dniach 23-25 marca 2018 r. Delegacja 
zaprezentowała wybór węgierskich książek dla dzieci i młodzieży. Miasto Gyor zaplanowało 
również atrakcje i zabawy plastyczne dla młodych czytelników.  

• Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 

W dniach 22-23 marca 2018 r. przedstawicielka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 
Międzynarodowej uczestniczyła w polsko-węgierskiej Konferencji Miast Partnerskich  
w Veszprém. Podczas konferencji zaprezentowane zostały doświadczenia i wspólne projekty 
miast: Budapeszt, Miskolc, Tarnów, Łódź, Pecs i Kielce, w zakresie kultury i smart city. 
Wystąpili również przedstawiciele Komisji Europejskiej. Konferencja była jednocześnie okazją 
do rozmów o przyszłych projektach z partnerskim miastem Poznania – Győr. 

• Mi ędzynarodowe Targi i Wystawa Książek w Győr 

W dniach 15-19 listopada 2018 r. w kolejnej edycji Międzynarodowych Targów i Wystawy 
Książek w Győr udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania i Centrum Turystyki 
Kulturowej TRAKT. Na stoisku prezentowano książki przekazane nieodpłatnie  
przez Wydawnictwo Miejskie Posnania, Wydawnictwo Media Rodzina i Wydawnictwo 
Zakamarki. Przedstawiciele Poznania uczestniczyli także w koncercie galowym w ramach 
Festiwalu Muzyki Polskiej w synagodze w Győr. Poznańska delegacja spotkała  
się też z przedstawicielami mniejszości polskiej w Győr.  

Hanower (Niemcy) 

W dniach 9-11 listopada 2018 r. w Poznaniu przebywała delegacja z Hanoweru z Burmistrzem 
Thomasem Hermannem na czele. Punktem wizyty był udział w meczu żeńskiej piłki ręcznej  
z Poznania i Hanoweru w celu uczczenia jubileuszu 100-lecia polskiej piłki ręcznej. Do Poznania 
oprócz delegacji oficjalnej przyjechał także zespół 2-ligowy z Hanoweru. 10 listopada  
w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się uroczyste spotkanie obu drużyn, trenerów, delegacji 
oficjalnej oraz działaczy sportowych, z udziałem Skarbnik Miasta Poznania, Barbary Sajnaj. 
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Kutaisi (Gruzja) 

• Tour Salon w Poznaniu 

W dniach 9-11 lutego 2018 r. delegacja z Kutaisi zaprezentowała atrakcje turystyczne swojego 
miasta w ramach Targów Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu.  

• Święto Miasta Kutaisi 

W dniach 2-3 maja 2018 r. przedstawicielki Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 
Międzynarodowej uczestniczyły w Święcie Miasta Kutaisi. Była to okazja do omówienia 
bieżącej współpracy miast z nowymi władzami Kutaisi.  

• Wizyta przedstawicielki Miasta Kutaisi 

W dniach 23-27 października 2018 r. w Poznaniu gościła oficjalna przedstawicielka Miasta 
Kutaisi, w związku z realizacją projektu pod nazwą „Polacy i Gruzini - dalecy, a jednak bliscy. 
Polskie i gruzińskie drogi do niepodległości". W ramach projektu, dofinansowanego  
przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, odbyła się polsko-gruzińska 
wymiana szkolna, z udziałem młodzieży i nauczycieli z VIII Liceum Ogólnokształcącego  
w Poznaniu i Georgian American School „Progress” z Kutaisi. Uczniowie i nauczyciele z Gruzji 
zostali przyjęci w Urzędzie Miasta, gdzie rozmawiali o strategii rozwoju miasta, wyborach 
samorządowych w Polsce, ale także opowiadali i śpiewali o Gruzji (którą sami Gruzini nazywają 
Sakartwelo). Przedstawicielka miasta Kutaisi uczestniczyła także w spotkaniach  
z reprezentantami Wydziału Kultury, Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej  
oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, a także klubem zapaśniczym  
KS Sobieski. 

Raanana (Izrael) 

• Prezydent Miasta Poznania w Izraelu 

W dniach 11-15 lutego 2018 r. Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak wziął udział  
w 32. Konferencji Prezydentów Miast w Tel Awiwie. Wizyta była też okazją do odwiedzenia 
miasta partnerskiego Raanana i wymiany doświadczeń na temat funkcjonowania w Raanana 
środowiska innowacyjnego, licznych startupów i przestrzeni co-workingowych. W programie 
znalazło się spotkanie z Burmistrzem Raanana Zeevem Bielskim oraz wizyty w strefach  
co-workingowych. Prezydent Jaśkowiak odwiedził między innymi kompleks startupowy 
HUBANANA, kompleks Cyberbit i WOPA workspace.  
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• Wizyta studyjna delegacji z Raanana w Poznaniu 

W dniach 21-25 lutego 2018 r. Poznań odwiedziła delegacja miasta partnerskiego Raanana.  
Do Poznania przyjechały panie Tamar Varshavsky, dyrektor Wydziału Kultury Miasta Raanana 
oraz Sigalit Slubski, dyrektor centrum muzyki i sztuki “Mishkan” w Raanana. W programie 
spotkań uczestniczyła też pani Ilona Dworak-Cousin, przewodnicząca Towarzystwa Izrael-Polska 
w Raanana. Celem wizyty była wymiana doświadczeń na temat funkcjonowania miejskich 
instytucji kultury. Z delegacją z Raanana spotkali się Przewodniczący Rady Miasta Poznania 
Grzegorz Ganowicz i Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski. Odbyły  
się też spotkania z przedstawicielami poznańskich instytucji kultury – Centrum Kultury Zamek, 
Teatru Animacji, Teatru Polskiego, Bramy Poznania, rezerwatu Genius loci. W organizację 
wizyty oprócz Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, włączyły się Biuro 
Rady Miasta i Wydział Kultury, a także Poznańska Filia Związku Gmin Wyznaniowych 
Żydowskich w RP. 

Rennes (Francja) 

W dniach 24-27 maja 2018 r. przedstawicielka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 
Międzynarodowej wzięła udział w maratonie kreatywnym „Labo Europe” z mieszkańcami 
Rennes. Uczestnikami byli przedstawiciele władz Rennes, młodzież, specjaliści z sektorów 
kreatywnych, w tym IT, z branży ochrony środowiska, reprezentowane były też organizacje 
pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia oraz mieszkańcy. Udział wzięli też przedstawiciele  
z niemieckiego Erlangen, miasta partnerskiego Rennes. Celem warsztatów „Labo Europe”  
było zidentyfikowanie i udostępnienie szerokiej publiczności innowacyjnych narzędzi, które 
mogłyby służyć zainteresowaniu mieszkańców miast debatą europejską, ożywieniu dialogu 
obywatelskiego na temat Europy oraz zwiększeniu partycypacji społecznej. Zadaniem 
uczestników było stworzenie narzędzi i projektów, które mogłyby być wykorzystywane  
w działaniach promocyjnych i edukacyjnych. W wyniku warsztatów tworzono pięć projektów: 
projekt gry komputerowej, projekt gry planszowej, system obserwacji ptaków wędrownych, 
aplikację na smart fony na mini gry oraz projekt wymiany otwartych danych między miastami, 
współtworzonych przez mieszkańców. 

Shenzhen (Chiny) 

10 września 2018 r. Poznań odwiedziła delegacja Miasta Shenzhen, której przewodniczył Wang 
Pu, Wiceprzewodniczący Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin, Komitet 
Guangdong Shenzhen. Z gośćmi spotkała się Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski 
Konserwator Zabytków. Pani Konserwator zapoznała gości z Chin z pełnym zakresem zadań 
związanych z ochroną zabytków oraz dziedzictwa kulturowego na terenie miasta.  
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Kontakty pozapartnerskie: 

Kijów (Ukraina) 

W dniach 16-17 maja 2018 r. w Poznaniu gościła delegacja z Urzędu Miasta Kijowa. Goście  
z Ukrainy zapoznali się z zagadnieniami związanymi z gospodarką nieruchomościami  
w Poznaniu oraz funkcjonowaniem GEOPOZu. 

W dniach 5-7 grudnia 2018 r. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej 
organizował wizytę studyjną dla 20-osobowej delegacji z Kijowa, składającej  
się z przedstawicieli wydziałów: finansowego, gospodarki i inwestycji, kontroli finansowej  
i audytu oraz komisji budżetowej Rady Miasta. Podczas pobytu goście spotykali  
się ze specjalistami z Urzędu Miasta Poznania (Wydziału Finansowego, Wydziału Budżetu  
i Kontroli oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych), poznając dobre 
praktyki stosowane w Poznaniu.  

Bilbao (Hiszpania) 

W dniach 1-3 października 2018 r. przedstawicielki Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 
Międzynarodowej uczestniczyły w Światowym Forum Ekonomii Społecznej w Bilbao.  
Wydarzenie zgromadziło specjalistów z branży z całego świata i było okazją do wymiany 
doświadczeń i zapoznania się z wieloma dobrymi praktykami stosowanymi przez miasta  
i organizacje. Wizyta była również okazją do spotkania w Urzędzie Miasta Bilbao  
z przedstawicielami Wydziału Urbanistyki i Planowania oraz wysłuchania prezentacji na temat 
rozwoju Bilbao. 

Takasaki (Japonia) 

W dniach 10-13 czerwca 2018 r. Poznań odwiedziła delegacja z zaprzyjaźnionego japońskiego 
miasta Takasaki. Do Poznania przyjechali przedstawiciele Fundacji Takasaki i Takasaki Arena.  
O możliwościach współpracy goście rozmawiali z przedstawicielami Wydziału Sportu i 
Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, a także Teatru Muzycznego i Chóru 
Kameralnego UAM. Omówiono między innymi stan przygotowań do koncertu chóru z Takasaki. 

W dniach 8-9 października 2018 r. w Poznaniu gościł 100-osobowy chór Chór z Takasaki  
pn. Beethoven’s Symphony No 9 Chorus Group of Takasaki. 8 października w Auli Nova odbył 
się wspólny koncert chóru z Takasaky oraz Chóru Kameralnego UAM. 9 października 
przedstawiciele Miasta spotkali się z artystami w Pałacu Działyńskich.  

W dniach 10-16 października 2018 r. w Poznaniu przebywała delegacja z  Takasaki.  
Celem wizyty był udział przedstawicieli miasta w poznańskim maratonie. Dla gości  
była to również okazja do zapoznania się z organizacją wydarzenia sportowego w Poznaniu  
oraz funkcjonowaniem miasta. 
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Brema (Niemcy) 

7 września 2018 r. w Urzędzie Miasta Poznania miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli 
Departamentu ds. Środowiska, Budownictwa i Transportu Landu Brema (Niemcy).  Celem 
wizyty było zapoznanie się z problemami i wyzwaniami, przed jakimi stoi nasze miasto.   
Z delegacją spotkał się Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. W trakcie 
spotkania poruszono takie tematy, jak: strategia rozwoju Poznania, rewitalizacja przestrzeni 
miejskich w kontekście nowych regulacji dot. planowania przestrzennego (m.in. „blokowiska”), 
rozwój Poznania jako metropolii, czy plany zagospodarowania przestrzennego (przedstawione 
przez Miejską Pracownię Urbanistyczną).  

Koncerty „CHOP(IN) POZnan” 

13 czerwca, 21 sierpnia, 11 września i 16 listopada 2018 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania 
zorganizowano koncerty „CHOP(IN) POZnan”. Był to cykl współorganizowany przez Wydział 
Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania i Teatr Muzyczny  
w Poznaniu. Celem cyklu było popularyzowanie wiedzy na temat życia i twórczości Fryderyka 
Chopina oraz podkreślenie jego związków z Poznaniem i Wielkopolską, a także promowanie 
dzieł Chopina wśród międzynarodowej publiczności przebywającej na terenie Poznania  
i Wielkopolski. Koncert skierowany był szczególnie do studentów z różnych krajów Europy  
oraz świata, którzy wybrali Poznań, by się tu kształcić, a także poznawać polską kulturę, historię, 
czy też polską codzienność. Ważnym celem organizacji cyklu koncertów była także integracja 
międzynarodowego środowiska akademickiego w Poznaniu. 

Małe granty Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta 
Poznania na współpracę z miastami partnerskimi Poznania: 

W 2018 r. Prezydent Miasta Poznania przyznał 16 dotacji w trybie art. 19 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. „małe grany”), 
przeznaczonych na projekty skierowane do miast partnerskich: 

• Fundacja "Szkoła Chóralna Kurczewskiego" – Udział Chóru Dziewczęcego Poznańskiej Szkoły 
Chóralnej Jerzego Kurczewskiego w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym "Chortage 
Hannover 2018" w Hanowerze w dniach 12-14.06.2018" 

• Stowarzyszenie Artystyczne Kolektyw – Pokaz spektaklu "Rodzina" Grupy Circus Ferus 

• Good Time Foundation – Wymiana kulturalna z miastem partnerskim Hannover w ramach 
Międzynarodowego Dnia Muzyki- Fete de la Musique 2018  

• Fundacja Poznań Ille-et-Vilaine – Organizacja XIX Międzynarodowych Warsztatów 
Flażoletowych z muzyką z Rennes i z całej Bretanii  
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• Polska Akademia Rozwoju – MUN Międzynarodowe Forum Młodych Dyplomatów  

• Fundacja Ewy Johansen "Talent" –  "Hip hop Pfingstcamp Hannover - projekt wymiany 
młodzieży miast partnerskich"  

• Stowarzyszenie Europejskie Centrum Spotkań Między Wschodem a Zachodem –  „Polacy  
i Gruzini-dalecy, a jednak bliscy. Polskie i gruzińskie drogi do niepodległości"  

• Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 51 – Międzynarodowa Olimpiada 
Dzieci w Győr 

• Klub Sportowy AP- Poznań – Piłka ręczna łączy Miasta Poznań- Hanower  

• Towarzystwo "Poligrodzianie" – "ZTL Poligrodzianie na Nocy Muzeów w Brnie"  

• Klub Sportowy "Posnania" –  "20-lecie współpracy pomiędzy Poznaniem a Rennes: integracja  
i rozwój poprzez spotkanie środowisk sportowych"  

• Fundacja Poznań-Ille-et–Vilaine – Realizacja polsko-francuskiej broszury  
oraz polsko-francuskiej wystawy fotograficznej z okazji 25-lecia Domu Bretanii  

• Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego- Europejczyk – Muzyka bez granic: 
współpraca Poznań- Raanana  

• Polska Akademia Rozwoju – TRENING Z MISTRZEM- polsko- niemieckie forum sportu  

• Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu – "Rozwój zrównoważony i polityka 
energetyczna. Teoria i praktyka realizacji. Studium porównawcze Poznania i Assen"  

• Klub Sportowy "Sobieski" – "Zapasy łączą miasta Poznań-Győr" 

II.  KONTAKTY INSTYTUCJONALNE, UDZIAŁ MIASTA W KRAJOWYCH   
I ZAGRANICZNYCH ORGANIZACJACH SAMORZ ĄDOWYCH, FUNDACJACH  
I STOWARZYSZENIACH: 

W 2018 r. Miasto współpracowało z następującymi instytucjami: Związkiem Miast Polskich, 
Unią Metropolii Polskich, Fundacją Poznań Ille-et-Vilaine, EUROCITIES, Klubem 
Strasburskim, Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów 
Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszeniem Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 
Samorządowych, Konwentem Starostów Wielkopolskich oraz Młodzieżową Radą Konsultacyjną 
przy Prezydencie Miasta Poznania. W ramach działań utrzymywano stały kontakt  
w wymienionymi organizacjami, uczestniczono w posiedzeniach, spotkaniach, naradach  
i konferencjach.  
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Najbardziej intensywna współpraca prowadzona była w ramach Metropolii Poznań. Prezydent 
Jacek Jaśkowiak jest Prezesem Stowarzyszenia Metropolia Poznań, a priorytetowymi obszarami 
współpracy w 2018 r., poza realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, były działania 
na rzecz utworzenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, a także współpraca na rzecz poprawy 
jakości powietrza. Z inicjatywy Stowarzyszenia na 160 szkołach rozlokowanych na obszarze 
Metropolii trwała instalacja systemów pomiaru zanieczyszczenia powietrza. W ramach projektu 
odbyły się również warsztaty i szkolenia edukacyjne. Mapa czujników i aktualne wyniki 
pomiarów są dostępne na witrynie: http://esa.nask.pl. W 2018 r. Rada Metropolii obradowała  
3 razy, podejmując 7 uchwał, natomiast Zarząd spotkał się 5 razy – podjęto 25 uchwał. 

Prezydent jest także członkiem Zarządu Związku Miast Polskich. W 2018 r. obyło  
się 12 posiedzeń. W 2018 zaopiniowano: 94 projekty ustaw, 61 projektów rozporządzeń  
i 76 innych dokumentów przesłanych do Biura ZMP. 

W ramach stowarzyszenia EUROCITIES – Zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski 
reprezentował Poznań na konferencji "Creative Competitive Cities: Building our Future 
Together", gdzie uczestnicy dyskutowali na temat aktualnych miejskich wyzwań. Doroczne 
spotkanie to sesje plenarne, ale też spotkania i dyskusje w mniejszych grupach, dedykowane 
odpowiednio politykom i urzędnikom, którzy mogli wymienić się doświadczeniami.  
W programie znalazło się również wręczenie nagród EUROCITIES za wyróżnione działania  
w dziedzinach: innowacje, współpraca i partycypacja. Podczas konferencji Prezydent Mariusz 
Wiśniewski podpisał deklarację dotyczącą działań na rzecz wzmocnienia zaangażowania 
mieszkańców w budowanie i współtworzenie silnej, zjednoczonej Europy. 

Polsko-niemiecka inicjatywa „Partnerstwo Odra” i Komitet ds. Współpracy 
Mi ędzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy 
Regionalnej i Przygranicznej 
W 2018 r. Miasto Poznań uczestniczyło w konferencji na temat Wspólnej Koncepcji Przyszłości 
dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 w ramach polsko-niemieckiej 
inicjatywy Partnerstwo Odra. Inicjatywa ta służy pogłębieniu powiązań politycznych, 
gospodarczych i infrastrukturalnych między regionami po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. 
Głównym jej celem jest współpraca w zakresie gospodarki, turystyki, transportu, infrastruktury 
oraz nauki i badań naukowych. Podczas spotkania podkreślono kluczowe znaczenie dla rozwoju 
tego obszaru sieci największych miast i ich obszarów funkcjonalnych, które tworzą: Berlin, 
Drezno i Lipsk po stronie niemieckiej oraz Poznań, Szczecin i Wrocław po stronie polskiej. 
Koncepcja zakłada wzmocnienie funkcji metropolitalnych największych miast polsko-
niemieckiego obszaru powiązań, w tym rozbudowę atrakcyjnych i konkurencyjnych 
transportowych połączeń transgranicznych, intensyfikację współpracy szkół wyższych, 
zwiększenie intensywności turystyki, ochronę i udostępnianie dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego, rozwój kompetencji interkulturowych, wspieranie procesów innowacyjnych, 
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podniesienie konkurencyjności gospodarki, także w kontekście pogłębienia wzajemnej 
współpracy ośrodków miejskich oraz współpracy z ich obszarami metropolitalnymi.  

Jako uczestnik inicjatywy Partnerstwo Odra, Miasto Poznań uczestniczy w pracach Komitetu  
ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy 
Regionalnej i Przygranicznej. W 2018 r. skoncentrowano się tematach dotyczących współpracy 
polsko-niemieckiej w zakresie transferu wiedzy i innowacji oraz polsko-niemieckich osobistych 
relacji, partnerstwa i rodziny w kontekście społeczeństwa obywatelskiego.  

III.  WDROŻENIE STRATEGII ROZWOJU MIASTA POZNANIA 2020+ 

Monitoring Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 
2 sierpnia 2018 r. przyjęte zostało Zarządzenie nr 562/2018/P w sprawie Systemu monitoringu 
Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. W oparciu o założenia nowego Zarządzenia 
przygotowany został Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ za 2017 r. 
Badania ankietowe  
W 2018 r. zlecone zostały badania trzech grup poznaniaków: ludzi młodych, kobiet i rodzin.  
W kwietniu i maju 2018 r. odbyło się łącznie 12 warsztatów (po 4 dla każdej z tych grup). Celem 
warsztatów było pozyskanie informacji na temat wszystkich uświadamianych  
i nieuświadamianych potrzeb badanych, a także barier w ich zaspokajaniu. Wnioski z warsztatów 
zostały uzupełnione informacjami pozyskanymi w trakcie badań ilościowych na próbie 
badawczej 1200 osób. Przeprowadzone badanie ankietowe pozwoliło ponadto zweryfikować 
wyniki warsztatów badawczych oraz zobrazować ilościowy rozkład występowania 
zidentyfikowanych wcześniej zjawisk. Wyniki warsztatów  oraz badań ankietowych pozwoliły  
na opracowania diagnoz potrzeb i oczekiwań dla każdej z tych badanych grup. Diagnozy zostały 
opracowane w miesiącach wrzesień-październik 2018 r. 
 
Polityka dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025 
16 października 2018 r. uchwałą Rady Miasta Poznania przyjęta została „Polityka dla ludzi 
młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”. Opracowanie dokumentu poprzedziła diagnoza 
potrzeb i oczekiwań tej grupy mieszkańców, której dokonano w oparciu o warsztaty z młodzieżą, 
wyniki badań ankietowych na próbie 1200 osób oraz wnioski płynące z wywiadów pogłębionych 
z przedstawicielami tej grupy poznaniaków. Diagnoza potrzeb i oczekiwań pozwoliła  
na sformułowanie w Polityce 5 priorytetów rozwojowych. Odwołują się one do najważniejszych 
aspektów życia młodych ludzi: możliwości rozwoju ich umiejętności i pasji, angażowania  
się w życie społeczne, wykorzystania nowoczesnych form komunikowania się jako podstawy 
skutecznego dialogu społecznego, zapewnienia funkcjonalnej przestrzeni miejskiej i zapewnienia 
wysokiej jakości przemieszczania się w tej przestrzeni. Dokument poddany został konsultacjom 
społecznym, z udziałem m.in. Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, samorządów uczniowskich 
szkół ponadpodstawowych, samorządów studenckich i organizacji pozarządowych.  
Po uwzględnieniu sugestii zgłoszonych w ramach konsultacji, projekt Polityki poddany został 
opiniowaniu przez merytoryczne komisje Rady Miasta Poznania. 
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Prace Zespołu Think Tank 
Kontynuowano prace Zespołu Think Tank, który jako element struktury wdrażania Strategii 
2020+, jest z założenia niezależnym komitetem doradczym o charakterze non profit, 
funkcjonującym przy Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, zajmującym 
się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Do celów działalności Think Tanku 
należą: wzmacnianie debaty publicznej w mieście i tworzenie dla niej nowych form,  
poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznych, konsulting oraz dostarczanie 
liderom samorządowym syntetycznej wiedzy, przydatnej przy podejmowaniu decyzji.  

Do prac w ramach Zespołu zaproszeni zostali specjaliści reprezentujący różne dziedziny  
i aspekty życia w mieście - naukowcy, przedsiębiorcy i aktywiści - osoby mogące wnieść duży 
wkład w rozwój miasta. W skład Zespołu wchodzi 18 osób, naukowców i przedsiębiorców, 
specjalistów, reprezentujących najważniejsze obszary funkcjonowania miasta  (w tym: 
architekturę, oświatę, badania, technologie informatyczne, przedsiębiorczość, transport, 
turystykę, rewitalizację, historię sztuki i kulturę, ekonomię, geografię, socjologię, finanse, 
innowacje w biznesie, zarządzanie wiedzą, politykę społeczną oraz architekturę krajobrazu). 

Do głównych założeń procesu wdrażania strategii należy bowiem współpraca i komunikacja  
w ramach zespołów interdyscyplinarnych, która pozwala łączyć wiedzę z różnych środowisk 
(biznes, nauka, mieszkańcy), dziedzin funkcjonowania miasta oraz zestawić wiele często 
odmiennych punktów widzenia.  

Efektem działania Think Tanku są systemowe rozwiązania, które z jednej strony usprawniają 
działania urzędu, z drugiej pozwolą na podniesienie jakości życia mieszkańcom w różnych 
obszarach funkcjonowania miasta w czasie obecnym oraz w perspektywie wieloletniej. 
Dodatkowym założeniem powołania takiego zespołu jest stworzenie platformy do inspirującej 
wymiany doświadczeń między sferami, które zazwyczaj się nie przenikają: publiczną i prywatną, 
między teorią i praktyką, wiedzą i intuicją. 
W 2018 r. odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Think Tank, na których dyskutowano  
takie zagadnienia, jak: jakość nauczania w poznańskich szkołach, młodzież w Poznaniu,  
czy urbanistyka i zieleń miejska. 
 
II Forum Rozwoju Miast 
W dniach 12-13 września 2018 r., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Miasto 
Poznań zorganizowało przy współpracy Volkswagen Poznań „II Forum Rozwoju Miast”. 
Tematem konferencji była logistyka miejska. W wydarzeniu udział wzięli Jacek Jaśkowiak, 
Prezydent Miasta Poznania, Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania oraz 
przedstawiciele świata nauki, samorządu i biznesu. Pierwszego dnia konferencji wystąpili 
zagraniczni i poznańscy eksperci, przedstawiciele przedsiębiorstw takich, jak: Eco2City, PwC 
czy Allegro.pl, a także młodsi specjaliści i studenci. Odbyła się również debata  
pt. „Mieć czy współdzielić? Efektywne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej”. Drugiego dnia 
zorganizowano trzy warsztaty tematyczne, prowadzone przez ekspertów z Volkswagen Poznań, 
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Instytutu Logistyki i Magazynowania, Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału Transportu  
i Zieleni Urzędu Miasta Poznania. Więcej na temat konferencji: www.forumrozwojumiast.pl 
 
Debaty z mieszkańcami pn. #Poznan2023 
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej był organizatorem cyklu pięciu debat 
pod hasłem #Poznan2023, z udziałem Prezydenta, jego zastępców oraz mieszkańców miasta  
i ekspertów z poszczególnych dziedzin życia w mieście. Pierwsza debata zorganizowana  
22 marca 2018 r. pn „Młody Poznań” poświęcona była potrzebom i postawom pokolenia  
Y; m.in. jakie obszary funkcjonowania miasta są dla „milenialsów” priorytetowe i w jaki sposób 
młodzi ludzie wpływają na rozwój naszego miasta. Druga z debat pn. „Senioralny Poznań” 
odbyła się 12 kwietnia 2018 r. Podczas spotkania dyskutowano o tym jak skutecznie wykorzystać 
potencjał społeczny i zawodowy osób starszych, jakie wyzwania będą najważniejsze  
dla seniorów i seniorek w perspektywie kolejnych lat, a także jakie działania warto podjąć dziś, 
abyśmy zapracowali w przyszłości na empatyczną społeczność, która wspólnie buduje dobre  
do życia miasto. Kolejna debata w dniu 24 kwietnia 2018 r. pn. „Mieszkajmy w Poznaniu” 
poświęcona została dyskusji o tym, jakich mieszkań potrzeba poznaniakom, jak stworzyć 
przyjazne osiedla i co można poprawić, a co warto kontynuować w miejskiej polityce 
mieszkaniowej. Miesiąc później 24 maja 2018 r. odbyła się debata pn. „Mobilny Poznań”, 
podczas której uczestnicy mogli wyrazić swoje zdanie lub obawy związane z kwestiami 
przemieszczania się po mieście i wpływu motoryzacji na jakość życia w mieście. 12 czerwca 
2018 r. odbyła się debata podsumowująca cykl otwartych spotkań z mieszkańcami, pod hasłem 
#Poznan2023. Podczas spotkania dyskutowano o tym jak będzie wyglądał Poznań przyszłości,  
w jaki sposób Poznań będzie się rozwijał i jaki wpływ na ten proces mają władze miasta  
i jego mieszkańcy.  
 
Współrealizacja projektu „Miasto w ruchu” 
9 maja 2018 r. odbyła się finałowa gala Konkursu „Miasto w ruchu", który zorganizowały 
wspólnie Miasto Poznań, Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Politechnika Poznańska i Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu. Celem projektu było wybranie najbardziej innowacyjnych prac 
projektowych stanowiących odpowiedzi na pytania: Jak może wyglądać metropolia poznańska  
w roku 2050?  Jak będzie wyglądało poruszanie się po mieście oraz zaopatrzenie miasta w dobra 
i usługi? Jak mogłyby wyglądać samochody użytkowe przyszłości?  
Do rywalizacji mogły się zgłaszać zespoły studentów z ww. uczelni. Wyzwanie podjęło  
29 studentów skupionych w 10 zespołach. Nadesłane prace oceniało jury, biorąc pod uwagę  
ich innowacyjność, pomysłowość, trafność określenia tematu i atrakcyjność. Pierwsze miejsce 
zdobył zespół z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studenci przedstawili koncepcję 
zintegrowanego systemu transportu ludzi i dóbr, który ułatwia mieszkańcom miasta poruszanie 
się: nie tylko podpowiada najszybsze i najprostsze trasy, ale również podsuwa najlepsze 
współdzielone środki lokomocji. Konkurs doskonale wpisuje się w Strategię Miasta Poznania 
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2020+, która zakłada wprowadzenie w mieście efektywnych rozwiązań, tak by zapewnić 
poznaniakom i gościom sprawne przemieszczanie się. 
 
Integrowanie procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania finansowego  
Realizując funkcję Sekretariatu Komitetu Sterującego Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy 
Międzynarodowej organizował posiedzenia Komitetu, odpowiedzialnego za integrację procesu 
zarządzania strategicznego z wieloletnim planowaniem budżetowym. W 2018 r. odbyło  
się 26 posiedzeń Komitetu Sterującego. Ustalono nowy harmonogram prac opracowaniem 
projektu budżetu miasta na 2019 rok, w zakresie wydatków majątkowych oraz WPF na kolejne 
lata. W I półroczu 2018 r. prace KS koncentrowały się przede wszystkim na omówieniu 
zgłoszonych priorytetowych projektów inwestycyjnych – nowych na kolejne 5 lat, ustalaniu 
hierarchii i wskazaniu priorytetowych zadań inwestycyjnych w poszczególnych dziedzinach 
zarządzania w skali całego miasta oraz omówieniu projektów kontynuowanych  
tzw. „krytycznych”, tj. projektów, których realizacja wiąże się z ryzykiem niedoszacowania  
i koniecznością wnioskowania o zwiększenie nakładów niezbędnych do zakończenia tych 
projektów.  
W II półroczu 2018 r. posiedzenia KS związane były w głównej mierze z pracami nad projektem 
budżetu miasta na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata. Wśród 
dyskutowanych zagadnień nadrzędne miejsce zajmowały problemy związane z zakresem 
planowanych przedsięwzięć, możliwościami zbilansowania wkładu do projektów planowanych 
do dofinansowania w okresie programowania UE 2014-2022, a także ryzyka, które wiążą  
się z uwarunkowaniami zewnętrznymi, mogącymi mieć wpływ na terminowość i sprawność 
realizacji inwestycji wieloletnich. W ciągu roku organizowane były posiedzenia KS w pełnym 
składzie, a także spotkania robocze, w składzie trzech wydziałów: Budżetu i Kontrolingu, 
Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej oraz Koordynacji Projektów i Rewitalizacji 
Miasta. Celem spotkań roboczych było usprawnienie procesu analizowania stopnia 
zaawansowania zadań kontynuowanych, ustalenia konieczności wprowadzenia zmian  
w harmonogramach tych zadań (kamienie milowe) oraz ew. konieczności zwiększenia nakładów 
na te zadania w kolejnych latach. 
 

IV.  ANALIZOWANIE TRENDÓW ROZWOJOWYCH ORAZ FORMUŁOWANIE CELÓW 
I PRIORYTETÓW ROZWOJU MIASTA I METROPOLII POZNA Ń 

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej z racji swoich interdyscyplinarnych 
kompetencji opracował szereg opinii na temat propozycji zmian aktów normatywnych, projektów 
programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej UE, a także projektowanych zmian 
w zarządzeniach Prezydenta Miasta Poznania. Wśród nich wymienić należy: 

- uwagi do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030,  
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- uczestnictwo w debatach związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego, 

- uwagi do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

- uwagi do projektu Ramowego Programu Ochrony i Rewaloryzacji Twierdzy Poznań, 

- uwagi do Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta Poznania, 

- uwagi do projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wprowadzenia i realizacji 
programu pn. Karta Poznańska, 

- uwagi do projektu zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 371/2017/P  
z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych 
do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

V. KOORDYNOWANIE UCZESTNICTWA MIASTA W KRAJOWYCH  
I ZAGRANICZNYCH RANKINGACH I KONKURSACH 

W 2018 r. Miasto Poznań zostało wysoko ocenione w TOP5 w 16 krajowych rankingach  
i konkursach: Europolis. Miasta Obywatelskie, Miasto Atrakcyjne dla Biznesu, Najbardziej 
ekologiczne miasto w Polsce, Outsourcing Stars, Ranking Jakości Życia w Miastach, Ranking 
Miast Finansujących Transport Publiczny, Ranking Miast Kręć Kilometry, Ranking Miast 
Przyjaznych Inwestorom, Ranking Najbogatszych Samorządów, Ranking Najlepiej 
Rozwijających się Gmin i Miast, Ranking Perły Samorządu, Ranking Polskich Miast 
Zrównoważonych, Rowerowy Ranking Miast, Ranking Wydatków Inwestycyjnych Samorządów, 
Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego,  Samorząd od Serca, 
System Sportu Młodzieżowego.  

Poznań został także ujęty w prestiżowych międzynarodowych rankingach miast, jak m.in. Best 
European Destinations, Ranking EMEA_Tech Cities, Ranking FDI European Cities & Regions  
of the Future 2018/2019, Ranking Miast GaWC. 

W 2018 r. aplikacja Miasta Poznania w konkursie Human Smart Cities, organizowanym  
przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, została zakwalifikowana do finału. Poznań zgłosił 
projekt partycypacji społecznej z elementami nowoczesnych rozwiązań z zakresu Smart Cities, 
zakładający aktywizację i włączenie młodych ludzi w życie miasta. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpiło w lutym 2019 r. Wysoka ocena komisji konkursowej uplasowała projekt Poznania  
na 3. miejscu w kategorii dużych miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Ostatecznie 
dofinasowanie otrzymały dwa najwyżej ocenione projekty.  
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VI.  KOORDYNOWANIE PROCESU OCENY WIARYGODNO ŚCI KREDYTOWEJ 
MIASTA 

W 2018 r. agencja Fitch Ratings potwierdziła 5 października wysoką ocenę wiarygodności 
kredytowej Miasta Poznania na poziomie A- z prognozą stabilną.  Jest to najwyższa możliwa  
do uzyskania przez polski samorząd ocena ratingowa tej agencji, równa ocenie wiarygodności 
kredytowej kraju. Oznacza ona, że Miasto posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania  
się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Niezmieniona ocena wiarygodności kredytowej 
odzwierciedla stałą opinię agencji Fitch Ratings o mocnych wynikach operacyjnych Miasta, 
umiarkowanym zadłużeniu bezpośrednim, wysokiej zdolności do finansowania inwestycji  
ze środków własnych oraz dobrze rozwiniętej, bogatej i zdywersyfikowanej gospodarce Poznania 
z PKB na mieszkańca dwukrotnie wyższym od średniej krajowej oraz najniższą wśród polskich 
miast stopą bezrobocia.  

W 2018 r. rating Miasta Poznania został także nadany przez agencję ratingową Moody’s 
Investors Service, która opublikowała komunikat o nadaniu Poznaniowi wysokiej oceny 
wiarygodności kredytowej 12 lutego 2018 r. (ocena A3 z prognozą stabilną). Także ta agencja 
wskazuje na dobre wyniki operacyjne umiarkowane i zadłużenia budżetu Miasta oraz silną  
i zróżnicowaną gospodarkę lokalną. 

VII.  WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM AKADEMICKIM I NAUKOWYM 

Wykłady otwarte wybitnych naukowców 
Realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych naukowców, artystów 
 i specjalistów na poznańskich uczelniach. W 2018 r., dzięki dofinansowaniu Miasta, 
zorganizowano 19 wykładów wybitnych wykładowców z różnych stron świata;  
w których uczestniczyło ok. 3,3 tys. słuchaczy. Goście wygłosili w Poznaniu wykłady otwarte 
m.in. z takich dziedzin, jak: muzyka, prawo, biologia, psychologia, politologia, językoznawstwo, 
teologia, żywienie człowieka, socjologia, radiologia, chemia, informatyka, geografia, 
rzeźbiarstwo, stosunki międzynarodowe, pedagogika czy marketing. 
 
Konkurs „Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską"  
i „Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". 
Rozstrzygnięto XIV edycję Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę 
doktorską" i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". W edycji 
2017/2018 na Konkurs wpłynęły 133 prace dyplomowe, w tym w tym 43 rozprawy doktorskie  
i 90 prac magisterskich. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano  
3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000,00 zł oraz 7 honorowych wyróżnień, zaś w kategorii 
prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000,00 zł oraz 6 honorowych 
wyróżnień. 19 kwietnia 2018 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła się uroczystość 
oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu. Nagrody i wyróżnienia wręczyli Zastępca Prezydenta 
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Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski oraz Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz 
Ganowicz. 

W listopadzie 2018 r. zakończono przyjmowanie wniosków w XV edycji konkursu „Nagroda 
Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i „Nagroda Prezydenta Miasta 
Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". W konkursie spłynęło 120 wniosków  
– 73 prace magisterskie i 47 prac doktorskich. Jest to największa liczba prac doktorskich  
w historii konkursu. 

Stypendia dla studentów – laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych podejmujących 
studia w Poznaniu 
W miesiącach styczeń – czerwiec 2018 r. kontynuowano wypłaty stypendiów dla Stypendystów  
z edycji 2017/2018.  

W kwietniu 2018 r. rozpoczęto XI edycję programu stypendialnego. Na konkurs wpłynęło  
39 aplikacji, osób reprezentujących w sumie 13 olimpiad przedmiotowych, w tym 12 laureatów 
oraz 27 finalistów (kilka osób uzyskało tytuł laureata lub finalisty w więcej niż jednej 
olimpiadzie). Zgodnie z rekomendacją Rady Akademickiego i Naukowego Poznania,  
od października 2018 r. do czerwca 2019 r. comiesięczne stypendium w wysokości 1.400 zł 
brutto otrzymało 12 laureatów, natomiast stypendium w wysokości 1.300 zł brutto otrzymało  
27 finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Łącznie przyznano Stypendium  
39 osobom. 17 października 2018 r. zorganizowano uroczystą galę wręczenia stypendiów,  
z udziałem Prezydenta Miasta Poznania, Przewodniczącego Rady Miasta Poznania, 
przedstawicieli uczelni oraz Rady Akademickiego i Naukowego Poznania. 

Nagroda Naukowa Miasta Poznania, stypendia dla młodych badaczy 
W 2018 r. do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej spłynęło 11 wniosków 
o przyznanie Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz 71 wniosków o przyznanie stypendium 
dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. 29 maja 2018 r. odbyło  
się posiedzenie Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania, pod przewodnictwem  
prof. dr hab. Stanisława Lorenca, na którym wybrano laureata Nagrody Naukowej Miasta 
Poznania. Przyznano jedną Nagrodę w wysokości 60.000 zł. Laureatem XXVIII Nagrody 
Naukowej Miasta Poznania został Pan prof. zw. dr hab. Edward Balcerzan, za monografię 
naukową Literariness. Models, gradations, experiments (przeł. Soren Gauger) wydaną w serii 
"Studies in Modern Polish Literature and Culture". Podczas posiedzenia wybrano  
także  12 laureatów stypendium dla młodych badaczy, którzy nie ukończyli 30 roku życia. 
Wysokość stypendium wyniosła 5.000 zł. Stypendium wypłacone zostało jednorazowo.  
Gala oficjalnego wręczenia stypendiów odbyła się 9 października 2018 r. w Sali Renesansowej 
Ratusza. 

Działania, w których promowany jest „Akademicki Poznań” 

• Wizyty w szkołach średnich w Polsce pn. „Poznań przyciąga” 
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Od października do listopada 2018 r. prowadzono cykl spotkań z maturzystami w szkołach 
średnich w Polsce. Przedstawiciele Poznania odwiedzili 50 szkół w ponad 20 miastach na terenie 
województw wielkopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, 
mazowieckiego i dolnośląskiego. Celem spotkań było zapoznanie maturzystów z ofertą 
akademickiego Poznania - wszystkich poznańskich uczelni, programami stypendialnymi, bogatą 
ofertą edukacyjną, zawodową, sportową i kulturalną. Formuła spotkania opierała  
się na dynamicznej prezentacji miasta. Elementem spotkań były porady dotyczące przygotowań 
do egzaminu maturalnego. W spotkaniach prowadzonych przez studentów poznańskich uczelni, 
wzięło udział kilka tysięcy uczniów Podczas spotkań w szkołach przeprowadzone zostały 
badania ankietowe dot. wybranej dalszej ścieżki rozwoju młodzieży. 

•••• Kampania internetowa „Poznań przyciąga”  

Równolegle do akcji spotkań w szkołach, w miesiącach październik – listopad, prowadzono 
kampanię promocyjną pod hasłem „Poznań Przyciąga” w mediach społecznościowych, 
kierowaną do polskich maturzystów. Reklamy wyświetliły się łącznie ponad 10 mln razy 
docierając z przekazem do ponad 4,7 mln unikalnych użytkowników. W ramach kampanii działa 
także strona internetowa www.poznanprzyciaga.pl, na której osoby zainteresowane studiami  
w stolicy Wielkopolski mogą znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące oferty 
akademickiej Poznania, pobrać poradnik maturzysty, który ułatwi im przygotowania  
do egzaminu dojrzałości, a także wypełnić test preferencji zawodowych. Podczas kampanii 
odnotowano niemal 36 tys. wejść na stronę www.poznanprzyciaga.pl przez 33 tys. unikalnych 
użytkowników. 

• Projekt „Ambasador Akademickiego Poznania” 

W ramach projektu „Ambasador Akademickiego Poznania”, w 2018 r.  Ambasadorzy włączeni 
zostali w promocję Poznania poprzez udział w Targach Edukacyjnych w Poznaniu  
oraz rozpowszechnianie materiałów promocyjnych podczas zagranicznych stypendiów.  
19 grudnia 2018 r. w Domu Tramwajarza odbyło się spotkanie świąteczne Ambasadorów 
Akademickiego Poznania. Uroczysta kolacja została poprzedzona warsztatami z animacji 
poklatkowej. 

• Akademicki Poznań na targach edukacyjnych krajowych 

Akademicki Poznań na Targach Edukacyjnych 2018 
W dniach 23-25 marca 2018 r. Miasto Poznań wzięło udział w XXII Targach Edukacyjnych  
na Międzynarodowych Targach Poznańskich - największym tego typu wydarzeniu w kraju.  
W pawilonie uczelni wyższych, na ok. 500 metrach kwadratowych można było zwiedzić stoiska  
i zapoznać się z ofertą akademicką Miasta Poznania oraz poznańskich uczelni publicznych. 
Przedstawiciele Miasta zachęcali do podjęcia studiów w Poznaniu oraz informowali o ofercie 
akademickiej Miasta. Stoisko Miasta wsparła także Młodzieżowa Rada Miasta Poznania. Podczas 
trzech dni targów zwiedzający mogli wziąć udział w licznych warsztatach oferowanych  
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przez poznańskie uczelnie. Nie zabrakło również miejsca do wypoczynku zorganizowanego 
przez Miasto Poznań.  
Akademicki Poznań na Salonie Maturzystów 2018 
W dniach 10-11 września 2018 r. podczas Salonu Maturzystów 2018 w Poznaniu, Wydział 
Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej zorganizował w Centrum Wystawienniczo-
Kongresowym Politechniki Poznańskiej stoiska Miasta oraz poznańskich uczelni publicznych 
(UAM, UEP, UP, UMP). W uroczystym otwarciu Salonu wziął udział Mariusz Wiśniewski, 
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. Na stoisku Miasta informowano o ofercie Akademickiego 
Poznania dla studentów oraz rozdawano materiały promocyjne i turystyczne o mieście. Podczas 
targów swoją ofertę przedstawiły szkoły wyższe nie tylko z całego regionu, ale także z innych 
województw. Prezentacjom uczelni towarzyszyły wykłady ekspertów Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Poznaniu na temat zasad, jakie będą obowiązywać na egzaminie maturalnym 
w 2019 r. Targi edukacyjne odwiedziło ok. 8 tys. maturzystów z województwa wielkopolskiego. 

• Festiwalowa Niedziela na dziedzińcu UMP  

22 kwietnia 2018 r. na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania zainaugurowano XXI Poznański 
Festiwal Nauki i Sztuki. To pięciodniowe akademickie święto popularyzujące naukę i sztukę 
wśród społeczności Poznania i okolic, a także gości z innych regionów kraju. W tym czasie 
naukowcy z siedmiu poznańskich uczelni, Laboratorium Wyobraźni i poznańskiego oddziału 
Polskiej Akademii Nauk poprzez laboratoria, warsztaty, pokazy doświadczeń i inne formy 
ukazywali uczestnikom świat pełen fascynujących zjawisk. Gościom w odkrywaniu, 
analizowaniu i tworzeniu towarzyszyli najwyższej klasy specjaliści, by dzielić się z nimi swoim 
doświadczeniem i pasją. W inauguracji wziął udział Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, 
Mariusz Wiśniewski. 

Projekt „Study in Poznań” 

Posiedzenia Zespołu „Study in Poznań”  
27 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu „Study in Poznań”, w którym uczestniczyli 
członkowie Zespołu z ramienia Urzędu Miasta Poznania i poznańskich uczelni oraz zaproszeni 
goście: przedstawicielka Biura Obsługi Inwestorów oraz przedstawicielka Migrant Info Point. 
Tematem przewodnim spotkania było wsparcie studentów i absolwentów zagranicznych  
na poznańskim rynku pracy. 

15 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu „Study in Poznań”, w którym uczestniczyli 
członkowie Zespołu z ramienia Urzędu Miasta Poznania i poznańskich uczelni oraz zaproszeni 
goście: koordynatorka Poznańskiego Centrum Wolontariatu wraz oraz realizatorka projektu 
„Airbag Poznań”. Głównym tematem posiedzenia była integracja obcojęzycznych studentów  
i studentek i zachęcanie ich do aktywnego włączania się w życie miasta poprzez wolontariat 

27 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu „Study in Poznań”. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele poznańskich uczelni, Urzędu Miasta Poznania,  Wielkopolskiego Urzędu 
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Wojewódzkiego oraz Migrant Info Point. Uczestnicy spotkania zapoznali się z założeniami 
„Polityki Miasta Poznania dla ludzi młodych na lata 2019-2015”. Wspólnie dyskutowano  
o koncepcji połączenia działań kierowanych do młodych ludzi pod jedną ideą/hasłem,  
a także zwiększenia współpracy uczelni z Miastem w zakresie realizacji tzw. „welcome pakcs” 
dla studentów zagranicznych. Podczas spotkania przedstawiono także wyniki ostatnich badań 
ankietowych ze studentami oraz podsumowanie tegorocznych zagranicznych  wyjazdów 
targowych, promujących Poznań jako ośrodek akademicki. 

„Study in Poznań” - promocja poznańskiego ośrodka akademickiego w ramach 
zagranicznych targów edukacyjnych:  

• Wilno (Litwa), 7-10 lutego 2018 – udział w międzynarodowych targach edukacyjnych 
„Studijos”, w wyjeździe organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.  

• Tbilisi (Gruzja), 22-24 lutego 2018 - udział w międzynarodowych targach edukacyjnych,  
w wyjeździe organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Poznańska 
delegacja miała też okazję wziąć udział w spotkaniu z osobami reprezentującymi gruzińskie 
uczelnie, w celu nawiązania współpracy bilateralnej.  

• Ałmaty (Kazachstan), 3-8 kwietnia 2018 – udział w międzynarodowych targach edukacyjnych 
„Education and cereer”, w wyjeździe organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany 
Akademickiej.  

• Kijów (Ukraina), 19-21 kwietnia 2018 – zorganizowanie przez Miasto stoiska poznańskiego   
pod nazwą „Study in Poznań” na międzynarodowych targach edukacyjnych "Osvita ta karira".  

• Charków + Kijów (Ukraina) 12-18 listopada 2018 r. - udział w dwóch spotkaniach z młodzieżą  
w Charkowie współorganizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej:  
na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym oraz na Charkowskim 
Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Karazina oraz zorganizowanie przez Miasto stoiska 
poznańskiego  pod nazwą „Study in Poznań” na międzynarodowych targach edukacyjnych 
"Osvita ta karira".  

„Study in Poznań” podczas Orientation Days dla studentów zagranicznych 
W ramach tzw. „Orientation Days” organizowanych w ciągu roku na poznańskich uczelniach  
w celu przywitania studentów zagranicznych i przedstawienia im praktycznych informacji  
o mieście i uczelni, przedstawiciele Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej 
w ramach prezentacji „Study in Poznań" przedstawiali studentom ofertę akademicką, turystyczną, 
naukową, kulturalną, rekreacyjną i sportową Poznania.  
Euroasmus and Friends Cup 2018 
7 czerwca 2018 r. w Ośrodku Przywodnym Rataje na os. Piastowskim odbyła się 7. edycja 
międzynarodowego turnieju piłkarskiego Euroasmus and Friends Cup 2018. Wydarzenie miało 
charakter całodniowego międzynarodowego pikniku. W tym roku o zwycięskie trofeum 
rywalizowało 8 drużyn, w tym 7 złożonych ze studiujących w Poznaniu obcokrajowców  
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oraz 1 gospodarzy - studentów z Polski. Gospodarze zajęli tym razem pierwsze miejsce. Drugie 
miejsce zajął zespół z Ukrainy, zaś trzecie drużyna z Iranu. Wydarzenie organizowane  
było przy wsparciu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Erasmus Student Network  
przy UAM. 
Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji i integracji studentów 
W 2018 r. kontynuowano system wspierania organizacji pozarządowych w formie dotacji 
przyznawanych przez Urząd Miasta Poznania (tzw. „małe granty”) w obszarze publicznym: 
„Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”, obejmującym 
projekty mające na celu integracje i aktywizację środowiska studenckiego poznańskich uczelni. 
Ze wsparcia skorzystały: 

− Fundacja Just4Fit, na zadanie: Kajakiem w stronę słońca – II edycja integracji i aktywizacji 
środowiska studenckiego 

− Fundacja na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego „Jeden Uniwersytet”, na zadanie: 
Podnoszenie kompetencji lidera w aspekcie organizowanych przez samorządy studenckie 
wydarzeń kulturalnych, społecznych i naukowych 

− Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu, na zadanie: KOTY(dż) 

− Centrum Inicjatyw Młodzieżowych "Horyzonty", na projekt Silent Night 2018 

− Fundacja “Projekty Edukacyjne”, na projekt Poznańska Liga Debat  

− Towarzystwo "Poligrodzianie", na projekt Studencki Festiwal i Warsztaty Naukowo-Kulturalne  
z udziałem młodzieży z Polski i Ukrainy  

− Fundacja Just4Fit, na projekt Gra zespołowa Lase Tag na XIX wiecznym Forcie  

− Fundacja Just4Fit, na projekt W zdrowym ciele zdrowy duch- zajęcia fitness dla studentów  

− Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Miasta Poznania "Jeden Uniwersytet", 
na projekt  Studenckie Forum Kariery - Twoje źródło kompetencji i rozwoju 

• Wortal www.poznan.pl/studia i www.studyin.poznan.pl 

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej  na bieżąco redagował strony 
internetowe w wersji polskiej i angielskiej kierowane do środowiska akademickiego. 

 

VIII.  Opracowania i publikacje 
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• Utworzenie Bazy Danych Miasta Poznania na portalu www.badam.poznan.pl 
BaDaM to projekt otwarcia zbiorów danych o mieście. Dane zawarte na portalu obejmują 
wskaźniki statystyczne dotyczące wielu zagadnień. W zakładce 01_Biuletyn zamieszczano 
aktualne informacje statystyczne, a raz w miesiącu pojawiał się inny temat przewodni 
prezentowany w atrakcyjnej formie graficznej. W zakładce 02_Baza Danych zamieszczano 
informacje na temat sytuacji społeczno-gospodarczej miasta za 2017 rok. Natomiast w zakładce 
03_Raporty zamieszczano raporty o mieście, wydane zarówno przez UMP, jak i różne instytucje 
i firmy, ale które zawierają dane o mieście z różnych zakresów jego funkcjonowania.  Portal 
przygotowano z przeznaczeniem dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, naukowców, 
samorządowców, działaczy miejskich i wszystkich zainteresowanych, którzy poszukują danych  
o Poznaniu potrzebnych do pracy lub poszerzania wiedzy. Z portalu można pobierać dane  
do dalszego wykorzystania. 
 

• Wydanie corocznej publikacji na temat Sytuacji społeczno-gospodarczej 2017 
Publikacja opisuje stan rozwoju Poznania w różnych obszarach funkcjonowania  
m.in. gospodarki, innowacji i inteligentnego miasta, rynku pracy, demografii, transportu, 
edukacji, środowiska, warunków życia, partycypacji publicznej, zarządzania miastem  
i finansów; wdrażania strategii rozwoju miasta, programów i polityk branżowych. Materiał 
opublikowano na portalu Bazy Danych Miasta www.badam.poznan.pl oraz wydano w druku  
w formie pięciu tematycznych broszur skompletowanych we wspólnym etui. 
 

•••• Wydanie broszury „Fakty i liczby. Poznań 2018” 
W publikacji zawarto dane statystyczne o mieście w zakresie rynku lokalnego, gospodarki  
i rynku pracy, aktywności gospodarczej, dochodów ludności oraz warunków życia. Publikację 
wydano w wersji elektronicznej. 
 

•••• Wydanie publikacji pokonferencyjnej z II Forum Rozwoju Miast 
W publikacji zaprezentowano treści powiązane z tematyką Forum poszerzając spektrum 
poruszanej podczas wydarzenia problematyki logistyki miejskiej. Nasycona cytatami z wystąpień 
uczestników II FRM w sposób skondensowany przedstawia złożoność zagadnień związanych  
z rozwojem i planowaniem rozwoju w miastach w obszarze logistyki i mobilności. Publikację 
wydano w wersji elektronicznej. 
 

•••• Opracowano i dystrybuowano drogą elektroniczną 4 numery Newslettera „Poznań. Fakty  
i liczby”  
W newsletterze przedstawiane są najważniejsze zagadnienia z życia Poznania, w tym informacje 
o aktualnych wydarzeniach i inwestycjach, analizy społeczno-gospodarcze oraz sylwetki 
wybitnych osób związanych z Poznaniem. Numery przygotowane w 2018 r. poświęcone  
były demografii, gospodarce, rynkowi pracy, szkolnictwu wyższemu, cudzoziemcom  
i współpracy międzynarodowej oraz jakości życia w naszym mieście. Ponadto poruszano  
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takie zagadnienia, jak m.in. inwestycje w obszarze kultury, np. Centrum Szyfrów Enigma  
czy nowa siedziba Teatru Muzycznego oraz działalność obchodzącego swoją pierwszą rocznicę 
istnienia Centrum Inicjatyw Rodzinnych.  
 

•••• Opracowano i dystrybuowano drogą elektroniczną 23  „Informacje sygnalne” 
Informacje sygnalne w 2018 r. obejmowały tematy z zakresu demografii, gospodarki, rynku 
pracy, oświaty i kultury, a także pozycji Poznania w rankingach. 
 

21. W zakresie Wydziału Sportu: 

1.  Najważniejsze osiągnięcia, efekty, nagrody, wyróżnienia uzyskane przez Wydział  
w 2018 r. 

• Tytuł najbardziej sportowego Miasta w Polsce przyznany przez Kapitułę podczas 
Gali Sportu i Biznesu w Centrum Olimpijskich PKOL. 

• Trzy Białe Pyry - Wyróżnienie przyznane przez Gazetę Wyborczą za potraktowanie 
sportowców niepełnosprawnych na równi ze sportowcami pełnosprawnymi podczas 
Poznańskiej Gali Sportu. Gala miała miejsce 2 stycznia 2019    

• II miejsce w Polsce wśród wszystkich miasta  we współzawodnictwie dzieci  
i młodzieży (klasyfikacja prowadzona przez Ministerstwo Sportu) 

2. Baza obiektów sportowo-rekreacyjnych wg stanu na 31.12.2018 r., w tym zmiany w ciągu 
roku (wykaz nowo otwartych i zamkniętych obiektów).  

Obiekty sportowo-rekreacyjne: 

• stadiony - 12  

• boiska – 510 (w tym 13 w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”) 

• hale i sale - 197 

• pływalnie kryte -  14 

• kąpieliska i pływalnie odkryte - 6 

• lodowiska - 4 

• kręgielnie – 8 

• tory łucznicze / strzelnice - 6 
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• przystanie wodne - 13 

• hipodrom - 1 

• tor samochodowy - 1 

• tor regatowy - 1 

• letni tor saneczkowy - 1 

• stok narciarski – 1 

• korty tenisowe –137 

• pole golfowe - 1 

• korty do squasha – 29 

• ściany wspinaczkowe – 4 

• kolejka górska „Adrenaline” – 1  

• siłownie zewnętrzne – 64 

• parki linowe – 4 

• mini boiska do gry w koszykówkę – 6 

W 2018 zostało zaplanowanych i zrealizowanych wiele inwestycji dotyczących rozbudowy bazy 
sportowej Miasta Poznań. Najważniejsze z nich to :  

- modernizacja basenów letnich w Parku Kasprowicza (modernizacja – całkowita 
przebudowa) (12.397.398 zł) 

- modernizacja hali C na Chwiałce (nowy obiekt w zasobach miasta przejęty od AWFu)  
(1.403.632 zł) 

- Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą (1.346.322 zł) 

- boisko wielofunkcyjne na ul. Nadolnik (418.590 zł) 

3. Działania w ramach upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2018 r.  
(ze szczególnym uwzględnieniem Młodzieżowych Centrów Sportu) oraz liczba osób,  
do których te działania zostały skierowane (w podziale na dzieci i młodzież oraz dorosłych). 
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a) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie 
sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach 
objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu 

W ramach stałych zajęć w 2018 roku Wydział Sportu dofinansował funkcjonowanie 121 
Młodzieżowych Centrów Sportu. Podpisano 121 umowy z 76 klubami i stowarzyszeniami  
na prowadzenie szkolenia sportowego w 37 dyscyplinach sportowych. 

Do Młodzieżowego Centrum Sportu uczęszcza młodzież trenująca określoną dyscyplinę 
sportową, posiadającą licencje sportową i biorąca udział w krajowych i międzynarodowych 
zawodach. W ramach MCS w cotygodniowych zajęciach udział wzięło ponad 6.000 młodych 
sportowców, którzy są objęci systemem współzawodnictwa sportowego i zdobywają punkty 
w klasyfikacji Systemu Sportu Młodzieżowego prowadzonej przez Ministerstwo Sportu  
i Turystyki.  

b) poznańskie igrzyska młodzieży szkolnej   

Organizowane są przez Poznański Szkolny Związek Sportowy, w ramach których rywalizują 
uczniowie poznańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych; 
wyłania się w tych imprezach najlepszych sportowców w sportach indywidualnych i drużyn 
w grach zespołowych, którzy będą reprezentować Miasto Poznań podczas finałów 
wojewódzkich i dalej podczas imprez rangi Mistrzostw Polski oraz wyłonienie najbardziej 
usportowionych szkół Poznania na wszystkich poziomach nauczania; w ich skład wchodzą: 
Igrzyska Szkół Podstawowych, Gimnazjada, Licealiada. 

Od stycznia do czerwca 2018 r. kontynuowane były rozgrywki roku szkolnego 2017/2018  
w 18 dyscyplinach. W czerwcu na obiektach Młodzieżowego Ośrodka Sportowego odbyło  
się uroczyste zakończenie Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej połączone 
z podsumowaniem współzawodnictwa sportowego poznańskich szkół, gdzie wyróżniono 
najbardziej usportowione szkoły w Poznaniu. Od września rozpoczęto rozgrywki roku 
szkolnego 2017/2018. W Poznańskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej wzięło udział ponad  
6 000 młodych poznaniaków z 66 szkół podstawowych, 59 szkół podstawowych/ gimnazjów 
oraz 44 szkół średnich. 

c) Trener Osiedlowy i Trener Senioralny - darmowe zajęcia ruchowe dla mieszkańców 
Poznania (w ramach PBO) 

Trener Osiedlowy i Trener Senioralny to całoroczne, bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne 
dla dzieci, młodzieży oraz seniorów (osób po 55. roku życia), pilotażowo dla osób z nadwagą 
w zakresie ruchu i odżywiania oraz zajęć ruchowych dla poznańskich przedszkolaków  
pod nazwą Trener Przedszkolaka, obozy sportowe, możliwość rywalizacji w licznych 
turniejach, dużej imprezie sportowej oraz wiele innych atrakcji.  
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Dla najmłodszych mieszkańców miasta zajęcia odbywały się na blisko 30 boiskach  
oraz salach gimnastycznych, na terenie całego miasta. Łącznie na listach obecności dzieci 
pojawiających się na zajęciach cyklicznie zarejestrowanych zostało blisko 3600 uczestników. 
Zgodnie projektem, na boiskach ze sztuczną nawierzchnią zagospodarowano w roku szkolnym 
godziny popołudniowe w wakacje godziny około południowe. Dzieci poznały nowe 
dyscypliny sportowe i rekreacyjne, wybrały się z Trenerami Osiedlowymi na miejskie 
kąpielisko (Rusałka, Malta, Chwiałka), mecze Lecha Poznań, wycieczki rowerowe, piesze,  
do parku linowego, trampolin na bowling, do kina. Wyjścia poza boisko połączone  
były instrukcją zachowania się nad wodą czy w ruchu drogowym. Przeprowadzono 
największy wakacyjny turniej piłkarski, w którego eliminacjach brało udział ok. 2000 dzieci,  
a w bezpośrednich rozgrywkach o finał przeszło 500 dzieci. W miesiącu sierpniu, 
przeprowadzono trzy turnusy obozów sportowych dla łącznej grupy 300 dzieci w różnym 
wieku. Ich bogaty program dostosowany był do wieku uczestników i warunków 
atmosferycznych. 

Zajęcia dla Seniorów, realizowane po raz czwarty w historii programu w takiej skali, okazały 
się kolejny raz strzałem w dziesiątkę. Komponent Trener Senioralny, znów ukazał bardzo 
ważną potrzebę społeczną, której przez wiele lat nie zauważano koncertując się na osobach 
młodych. Łącznie na listach zajęć Trenera Senioralnego zarejestrowanych zostało około blisko 
2500 uczestników. W zakresie Trenera Senioralnego prowadzono zajęcia takie jak między 
innymi: zajęcia taneczno –gimnastyczne, zumba, zdrowy kręgosłup, aktywny senior, senior 
balance, aqua-aerobik Atlantis, aquafitness, ball – shape, spinning (indoor cycling), zajęcia  
na siłowniach zewnętrznych, nordic walking (RS), brydż sportowy, aerobic taneczny  
+ wzmacnianie, joga, aqua senior, gimnastyka rehabilitacyjna osób starszych, zajęcia 
gimnastyczne – STOP upadkom, gimnastyka na matach (w KS Sobieski). Zajęcia odbywały 
się cykliczne dla przeszło 120 grup ćwiczebnych tygodniowo.  

W terminie 10- 14.09.2018 r. w miejscowości Chycina (gm. Bledzew), zorganizowany został 
dla 80 najaktywniejszych seniorów obóz sportowo- rekreacyjny.  

Dwie duże imprezy sportowo – rekreacyjne Spartakiady (20 i 21.06.2018r.) zgromadziły  
ok. 1000 dzieci i ok. 300 seniorów. 

Przeprowadzono również dwa działania pilotażowe. Pierwsze dotyczyło zajęć dla grupy  
w wieku produkcyjnym, borykającej się z problemem nadwagi. W działaniu udział wzięło  
30 osób z BMI powyżej 30 (wg. WHO - otyłość pierwszego stopnia). W ciągu blisko  
4 miesięcy ćwiczeń połączonych z konsultacjami dietetycznymi 18 osób zdołało obniżyć 
swoje BMI do poziomu poniżej 30. 

Drugi projekt pilotażowy "Trener Przedszkolaka" funkcjonował w dwóch poznańskich 
placówkach dla grupy około 250 dzieci. Przez dwa miesiące dwa poznańskie przedszkola  
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nr 65 Wiolinek (Dębiec) oraz nr 117 im. Czecha (Rataje) gościły "Trenera Przedszkolaka". 
Łącznie w podziałaniu udział wzięło około 250 dzieci.  

d) Aktywna Mama i Szczęśliwe Dziecko – bezpłatny fitness dla mam z zajęciami  
dla ich dzieci (Chartowo, Rataje, Żegrze) (w ramach PBO) 

Celem zadania było zorganizowanie cotygodniowych bezpłatnych zajęć fitness  
dla mam, w trakcie których zapewniona była bezpłatna opieka dla ich dzieci. Dzieci rozwijały 
swoje umiejętności, zainteresowania i kreatywność podczas ciekawych zajęć  
z wykwalifikowanymi opiekunami, a w tym czasie mamy miały czas na poprawę swojej 
kondycji, zdrowia i figury. Zajęcia odbywały się w szkołach podstawowych numer: 50, 19, 64, 
51, 20, 6 oraz 3. Zarówno ćwiczenia dla pań jak i warsztaty dla ich podopiecznych odbywały 
się w dwóch odrębnych salach, w tej samej szkole. Chętne uczestniczki miały również 
możliwość korzystania z indywidualnie dopasowanych diet. Skorzystały z nich 61 kobiet. 
Panie miały ponadto regularnie przeprowadzone pomiary na analizatorze składu ciału 
(minimum 1 raz w miesiącu w każdej szkole).  

Mamy mogły zadbać o siebie, nie martwiąc się o zorganizowanie opieki dla swoich dzieci. 
Projekt, głównie poprzez zorganizowanie w ciekawy sposób czasu dzieciom (dzieci 
uczestniczyły w zabawach ruchowych, muzycznych i plastycznych, miały czytane książki, 
grały w różne gry, bawiły się, przeprowadzały eksperymenty) umożliwił uczestniczenie  
w zajęciach fitness ok. 208 paniom oraz 310 dzieciom.  

e) Aktywna Mama i Szczęśliwe Dziecko – bezpłatny fitness dla mam z zajęciami dla ich dzieci 
(Głuszyna,Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-
Spławie-Krzesinki) (w ramach PBO) 

Zadanie polegało na organizacji cotygodniowych bezpłatnych zajęć fitness dla mam, w trakcie 
których zapewniona była bezpłatna opieka dla ich dzieci w wieku 2,5-9 lat (warsztaty 
artystyczno-ruchowe). Dzieci rozwijały swoje umiejętności, zainteresowania i kreatywność 
podczas ciekawych zajęć z wykwalifikowanymi opiekunami, a w tym czasie mamy miały czas 
na poprawę swojej kondycji, zdrowia i figury. Zarówno zajęcia dla mam jak ich dzieci były 
dostosowane do aktualnych potrzeb uczestników. Zajęcia odbywały się w szkołach 
podstawowych numer 61 oraz 63. Panie miały ponadto regularnie przeprowadzone pomiary  
na analizatorze składu ciału (minimum 1 raz w miesiącu w każdej szkole). W zajęciach 
uczestniczyło 76 pań oraz 102 dzieci. 

f) Bezpieczny Student (w ramach PBO) 

Celem zadania była organizacja bezpłatnych zajęć judo dla studentów, w trakcie których 
nabyli oni podstawowe umiejętności samoobrony. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu, 
każde przez 90 minut. W ramach projektu wymagane zapewniono każdemu uczestnikowi 
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judogę, możliwość startu w zawodach judo oraz jednorazowy treningu z Mistrzem 
(zaproszonym gościem specjalnym). Testy zrobione na początku projektu i w połowie 
potwierdziły i na koniec wykazały, iż kondycja, wytrzymałość , siła zostały wzmocnione.  
Na koniec zajęć odbyły się również zawody dla uczestników projektu, aby mogli sprawdzić 
swoje dotychczasowe umiejętności. Wzięło w nich udział 88 studentów. Najważniejszym 
elementem było zaproszenie gościa - V-ce Mistrza Olimpijskiego z Rio de Janerio - Stevensa 
Travisa w celu odbycia 4 cykli treningowych w ciągu dwóch dni. 

Łącznie w całym projekcie wzięło udział 198 studentów 

g) stałe zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych 

Stałe zajęcia skierowane są do osób z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną, 
niesłyszących i niewidomych pragnących uprawiać sport wyczynowo w następujących 
dyscyplinach: judo, szermierka, piłka nożna, siatkówka zunifikowana, narciarstwo zjazdowe, 
bowling, jazda konna, tenis stołowy, tenis ziemny na wózkach, koszykówka, pływanie, 
łyżwiarstwo i jazda na łyżworolkach, boccia, łucznictwo, kręglarstwo, bowling, 
parakajakarstwo, taniec, lekka atletyka, kolarstwo tandemowe.  

W roku 2018 dofinansowanie w łącznej wysokości 300 000 zł na organizację zajęć 
sportowych otrzymało 8 podmiotów.  

h) imprezy sportowe o zasięgu lokalnym i krajowym 

W 2018 r. Miasto Poznań wsparło organizacje 110 lokalnych i ogólnopolskich imprez 
sportowych. Do największych imprez zorganizowanych w 2018 roku należy zaliczyć: 

• Akademickie Mistrzostwa Polski (organizator – Organizacja Środowiskowa AZS) 

• Imprezy sportowe KU AZS UAM Poznań (organizator – Klub Uczelniany Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza) 

• Okręgowe Regaty Kajakowe 2018 (organizator – Wielkopolski Związek Kajakowy) 

• Organizowanie turniejów, meczów bokserskich o zasięgu krajowym i lokalnym 
(organizator – Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski).  

• 8. Poznański Bieg im. o Józefa Jońca SP (organizator – Stowarzyszenie Parafiada  
im. św. Józefa Kalasancjusza) 

• Imprezy sportowe o zasięgu krajowym i lokalnym na terenie miasta Poznania (organizator 
– Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej) 
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• 4. Poznań Canoe Challenge – Poznańskie Dragony 2018 (organizator – Klub Sportowy 
Stomil Poznań) 

• Poznańskie Czwartki Kolarskie (organizator – Wielkopolskie Towarzystwo Cyklistów) 

• Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki – imprezy pływackie (organizator  
– Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki) 

i) imprezy sportowe o zasięgu międzynarodowym 

W 2018 roku Miasto Poznań podpisało 23 umów z 21 stowarzyszeniami na dofinansowanie 
szeregu imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym organizowanych w Poznaniu.  
Do największych imprez zorganizowanych w 2018 roku należy zaliczyć: 

• „Młodzieżowe Mistrzostwa Świata U23 w Wioślarstwie” – zawody zorganizowane  
przez Fundację Wielkopolskie Wioślarstwo na Torze Regatowym Malta w dniach  
25-29 lipca; brało w nich udział ponad 1000 zawodników reprezentujących 55 federacji 
krajowych (wysokość przyznanej dotacji: 350.000 zł) 

• „Mi ędzynarodowe Zawody Konne w skokach przez przeszkody CSI4* - IX Memoriał 
Macieja Frankiewicza” organizowane przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „Jumping 
Events”. Impreza odbyła się na Hipodromie Wola w dniach 7-10 czerwca 2018 r., 
wystartowało w niej ponad 100 zawodników z 18 państw oraz kilkutysięczną widownię 
(wysokość przyznanej dotacji: 150.000 zł). 

• Super League Triathlon organizowane było przez KS Tri Tour Poznań. Impreza odbyła 
się 29 czerwca – 1 lipca w dużej części nad poznańską Maltą, a wystartowało w niej  
ok 2000 zawodników. (wysokość przyznanej dotacji 165.000 zł). 

• „Mecz Międzypaństwowy w tenisie stołowym Polska - Ukraina – 20 listopada 2018 r. 
Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego zorganizował mecz w ramach kwalifikacji  
do Drużynowych Mistrzostw Europy w tenisie kobiet. Mecz rozegrany został pomiędzy 
reprezentacjami Polski i Ukrainy i zgromadził na hali POSiR C widownię około  
600 kibiców. (wysokość przyznanej dotacji: 15 000 zł) 

• „XIX Mi ędzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski i 42. Grand Prix Wojciecha Fibaka”  
– turnieje tenisowe odbyły się odpowiednio 18-26 sierpnia oraz 30 lipca – 5 sierpnia 2018 
r. Oba turnieje rozegrane zostały na kortach OŚ AZS przy ul. Noskowskiego 25 
(wysokość przekazanej dotacji: 13 000 zł)  

• „Mistrzostwa Europy do lat 18 w rugby” – impreza zorganizowana została  
przez Wielkopolski Okręgowy Związek Rugby i odbyła się 23 – 30 marca. W Poznaniu 
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mecze odbywały się na stadionie KS Posnania Poznań. (wysokość przyznanej dotacji: 
50 000 zł). 

• „Europejski Festiwal Szermierki XI Memoriał Fechmistrza Jana Nowaka”  
– międzynarodowy turniej dla dzieci i młodzieży uprawiającej floret zorganizowany  
przez Klub Sportowy Warta. Festiwal odbył się 2-3 czerwca 2018 r. w Hali Sportowej 
UAM przy ul. Zagajnikowej. Udział wzięło ponad 400 zawodniczek z 16 krajów 
(wysokość przyznanej dotacji: 15.000 zł) 

j) udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych 

Zadanie to skierowane jest do sportowców w kategorii seniora, którzy uczestniczą 
w rozgrywkach sportowych o Mistrzostwo Polski na poziomie dwóch najwyższych klas 
rozgrywkowych. W trakcie organizowanych meczów w Poznaniu oraz podczas wyjazdów  
do innych miast, kluby miały obowiązek podawania do wiadomości publicznej informacji,  
że udział w rozgrywkach jest wspierany finansowo przez Miasto Poznań.  

W sezonie 2018/2019 realizowanych jest 20 umów z 13 klubami sportowymi. W zadaniu  
tym uczestniczyło prawie 600 sportowców w następujących dyscyplinach: koszykówka 
kobiet i mężczyzn, piłka ręczna kobiet i mężczyzn, siatkówka kobiet, piłka wodna mężczyzn, 
rugby kobiet i mężczyzn, hokej na trawie kobiet i mężczyzn, hokej na lodzie kobiet  
i mężczyzn, piłka nożna kobiet, żużel w Poznańskim Stowarzyszeniu Żużla 

Od tego sezonu po raz pierwszy dofinansowano sekcję I ligowego zespołu męskiej piłki 
nożnej w spółce Warta S.A. 

k) Działania w obszarze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży zrealizowane  
w 2018r. (realizowane zadania i liczba osób, do których skierowano działania). 

- imprezy krajoznawcze po Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania  

W 2018 roku przyjęto do realizacji 14 projektów. W ramach tych projektów zrealizowano 
120 imprez krajoznawczych, w tym spływy kajakowe, wycieczki turystyczne (autokarowe  
i piesze), przechadzki z przewodnikiem po Poznaniu oraz rajdy rowerowe. Uczestnikami 
zadania są dzieci i młodzież, a także osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Łącznie 
ze wszystkich ofert skorzystało przeszło 8600 osób.  

4. Działania w ramach ubiegania się Poznania o prawo organizacji dużych, 
międzynarodowych imprez sportowych. 

Doświadczenie organizacyjne Poznania, modernizowane każdego roku obiekty,  skuteczne 
rozmowy i spotkania z przedstawicielami światowych federacji sportowych zaowocowały 
następującymi sukcesami:  
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• w Lipcu 2018 ICF - Światowa Federacja Kajakowa podjęła decyzje o przyznaniu 
Poznaniowi organizacji regat Nadziei Olimpijskich. Zawody odbyły się 14-16 
września 2018 r. na Torze regatowym Malta w Poznaniu 

• podczas obrad Zarządu Europejskiej Federacji Kajakowej w dniu 10 marca br.  
w Madrycie wybrano organizatorów mistrzostw Europy na lata 2019-2021: 

o Mistrzostwa Europy Juniorów i U-23 w sprincie kajakowym odbędą  
się w Poznaniu w 2021 roku 

• Europejska Federacja Wioślarska  przyznała Poznaniowi prawo do organizacji 
Mistrzostw Europy w wioślarstwie w 2020 roku 

5. Działania w zakresie promocji Poznania jako ośrodka turystyki i kultury fizycznej  
w 2018 roku 

• 3 stycznia 2018 r. w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek odbyła się po raz ósmy 
Poznańska Gala Sportu. Podczas uroczystości Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak 
wręczył wyróżnienia najlepszym sportowcom, którzy reprezentowali stolicę Wielkopolski 
podczas najważniejszych imprez w 2017 roku, Na początku wyróżnienia otrzymało  
18 Superseniorów Poznańskiego Sportu - osoby, które ukończyły 75. rok życia, a swoją 
długoletnią działalnością przyczyniły się do rozwoju sportu w Poznaniu. Za dobre wyniki 
w szkoleniu młodzieży z rąk Prezydenta wyróżnienia odebrali również prezesi trzech 
najlepszych poznańskich klubów. Następnie wyróżniono złotych medalistów 
ubiegłorocznych, najważniejszych imprez sportowych w kategorii junior i młodzieżowiec. 
Po uhonorowaniu młodzieżowców nadszedł czas na wyróżnienie najlepszej imprezy 
sportowej minionego roku, którą zostały Międzynarodowe Halowe Zawody w Skokach 
przez Przeszkody CSI4*-W (Cavaliada). Następnie uhonorowano stypendystów 
sportowych Miasta Poznania w 2018 roku w kategorii Senior, którzy otrzymali 
symboliczne czeki. Stypendium przyznawane jest przez Kapitułę Nagrody Sportowej 
i Stypendium Sportowego Miasta Poznania. Wręczanie nagród zakończyło się 
przyznaniem wyróżnień specjalnych m.in.: dla poznańskiej nadziei olimpijskiej - Mai 
Kocjan (gimnastyka artystyczna) i wybitnej postaci świata sportu z Poznania - Prezesa 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pana Andrzeja Kraśnickiego.  

• 7 stycznia na Mistrzostwach Europy w rosyjskiej Kołomnie drużyna panczenistów 
wywalczyła brązowy medal. W składzie polskiej drużyny znalazł się Jan Szymański (AZS 
AWF Poznań) 

• 12-14 stycznia odbył się Puchar Europy Kadetek we florecie – Adam Mickiewicz 
University Cup 2018. Jest to już siódma edycja zawodów floretowych z cyklu Pucharu 
Europy organizowana przez środowisko akademickie zrzeszone przy Uniwersytecie  



 
 
 

250 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zawodach uczestniczyło ponad 180 najlepszych 
zawodniczek starego kontynentu. 

• 13 stycznia odbyły się Ogólnopolskie Zawody Pływackie Dzieci o Puchar KS Warta 
Poznań. W zawodach wzięło udział kilkaset dzieci z całej Polski. Impreza rozgrywana 
była na poznańskich Termach Maltańskich.  

• W okresie ferii zimowych Pływalnia Miejska Atlantis przygotowała wiele promocji  
i atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach akcji, osoby, które na ferie zimowe 
pozostają w Poznaniu pływalnia przygotowała m.in. Szczęśliwe Godziny, Rodzinne Dni, 
zajęcia dla niemowląt, Aquaaerobik czy Pływackie Przedszkole. 

• Dyrektor Wydziału Sportu UMP Pani Ewa Bąk decyzją Zarządu Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego została powołana w skład Komisji Infrastruktury Sportowej PKOl  
w kadencji 2017- 2021. Okres ten jest bardzo ważny ze względu na organizowane  
w tym czasie XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang oraz Igrzyska XXXII  
Letniej Olimpiady w Tokio 2020, jubileuszu 100-lecia PKOl, a także innych imprez 
sportowych organizowanych pod auspicjami MKOl i EOC.  

• Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji przygotowały na okres ferii zimowych atrakcje 
takie jak: półkolonie multisportowe czy półkolonie z tenisem ziemnym. W ramach Akcji 
Zima 2018 POSiR przygotował atrakcyjne oferty dotyczące korzystania  
z: Basenu Chwiałka, Lodowisk Chwiałka i Malta oraz torów bowlingowych. Szczegóły 
dotyczące oferty Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na ferie zimowe znajdują  
się na stronie www.poznan.pl/sport, stronie POSiR w zakładce Akcja Zima 2018, a także 
www.poznan.pl/zima.  

• 7 lutego w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa dotycząca sportu dzieci 
i młodzieży w Poznaniu. Wzięli w niej udział Prezydent Miasta Jacek Jaśkowiak, 
Zastępca Prezydenta Tomasz Lewandowski, Dyrektor Wydziału Sportu Ewa Bąk  
oraz prezesi poznańskich klubów. Miasto Poznań od lat stawia na rozwój młodych 
sportowców. Jednym z głównych zadań, jakie realizuje, są Młodzieżowe Centra Sportu. 
W 2018 roku kluby sportowe w ramach MCS, zostaną wsparte kwotą - prawie 5,5 mln zł. 
Aktualnie w Poznaniu działa 121. Młodzieżowych Centrów Sportu, które skupiają 5,5 tys. 
osób. Oferują one zajęcia sportowe w 37 dyscyplinach, realizowanych w 70 klubach. 
Wsparcie młodych sportowców przekłada się na sukcesy. W ministerialnym systemie 
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Poznań zajmuje II miejsce 
 - z rekordową liczbą ponad 7000 punktów. Poznań wyprzedza m.in. Wrocław, Kraków, 
Gdańsk, ustępując jedynie Warszawie. 

• Blisko 1000 przedszkolaków z 40 poznańskich przedszkoli odwiedziło Halę 
Widowiskowo-Sportową Arena w trakcie Sportowego Zajączka, który odbywał  
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się w dniach 26-29 marca. Była to 16 edycja imprezy organizowanej przez Poznańskie 
Ośrodki Sportu i Rekreacji. Organizatorzy przygotowali szereg zadań sportowych,  
które musieli wykonać mali zawodnicy, wykazując się szybkością, sprawnością  
i pomysłowością. Nad świąteczną oprawą dodatkowo czuwali animatorzy,  
którzy przygotowali wiosenne animacje. Pomysłodawcą idei Sportowego Zajączka  
jest Dyrektor Wydziału Sportu UMP Ewa Bąk.  

• 30 marca w sali sportów walki przy poznańskiej Arenie odbył się mecz bokserski Polska 
– Niemcy. W spotkaniu wzięli udział zawodnicy w wieku 14-21 lat. Imprezę 
zorganizował Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski przy wsparciu Wydziału 
Sportu UMP.  

• 31 marca, w Wielką Sobotę, w Lasach Miejskich nad Stawem Olszak odbył się IV Bieg 
Zajączka Wielkanocnego. Na starcie stanęło ponad 680 osób dorosłych i ponad 440 
dzieci, które ścigały się na dystansach od 200 do 1500 metrów. Na wszystkich przybyłych 
biegaczy oprócz medali i świątecznej babeczki czekał prawdziwy wielkanocny zając. 

• 7 kwietnia w obiektach KS Sobieski Poznań 80 zawodników z Litwy, Łotwy, Węgier, 
Białorusi oraz Kadry Polski Kadetów wzięło udział w XVI Międzynarodowym Turnieju 
o Puchar Sobieskiego w zapasach w stylu klasycznym. Do Poznania przyjechała 
czołówka polskich zawodników, bowiem ci, którzy startowali w turnieju to "numer jeden" 
w swych kategoriach wagowych, a same zawody były kolejną eliminacją do wyjazdu  
na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. 

• 15 kwietnia odbył się 11 . PKO Poznań Półmaraton. Ponad 11 tys. zawodników  
i zawodniczek przy pięknej wiosennej aurze wybiegło na trasę, mając nadzieję  
na uzyskanie jak najlepszych czasów. Od początku ostro wystartował Kenijczyk Daniel 
Rotich Chebolei, ale ostatecznie wyprzedził go Szymon Kulka, który pobiegł  
po zwycięstwo, tym samym przechodząc do historii jako trzeci Polak, który wygrał 
poznański półmaraton (jednocześnie wygrywając również Mistrzostwa Polski Policji  
w Półmaratonie). Wśród kobiet pierwsza do mety dotarła Kenijka Ruth Chemisto Matebo, 
która objęła prowadzenie i nie oddała go do samego końca. Za nią kolejno linię mety 
przekroczyły Polki: Dominika Nowakowska, którą na mecie powitała kilkuletnia córka  
i Dominika Stelmach. 

• Polskie florecistki zdobyły srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Zawody 
odbyły się w Erywaniu, 18 kwietnia. Polki wystąpiły w składzie: Marika Chrzanowska, 
Julia Chrzanowska, Julia Walczyk (wszystkie KU AZS UAM Poznań) oraz Katarzyna 
Lachman (AZS AWF Poznań). W turnieju indywidualnym, rozegranym  
dwa dni wcześniej dwóm zawodniczkom KU AZS UAM Poznań – Julii Walczyk  
oraz Julii Chrzanowskiej udało się zająć miejsca w czołowej ósemce. 
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• Zakończyły się zmagania w dwóch dyscyplinach: skokach na trampolinie oraz taekwondo 
olimpijskim podczas XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży  
w sportach halowych. Rywalizację rozpoczęto 28 kwietnia od zmagań młodych 
sportowców w skokach na trampolinie. Zawody odbyły się w hali Akademii Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu. Do rywalizacji przystąpiło 80 zawodników  
i zawodniczek, którzy toczyli zmagania w dwóch klasach. W klasyfikacji klubowej 
najlepszy AZS AWF Poznań, a w klasyfikacji województw - Wielkopolska. Ponadto  
28-29 kwietnia toczyła się również walka o medale w taekwondo olimpijskim. 
Rywalizację zdominowali zawodnicy i zawodniczki OŚ AZS Poznań, zdobywając łącznie 
16 medali - w tym 8 złotych, 5 srebrnych oraz 3 brązowe. Dorobek ten pozwolił 
Organizacji zająć 1. miejsce w klasyfikacji klubowej. W rankingu województw 
zwyciężyła Wielkopolska z wynikiem 456 punktów.  

• 28 i 29 kwietnia, na boisku Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Poznaniu, odbył  
się, organizowany przez Klub Sportowy Koziołek Poznań, Międzynarodowy Turniej 
Piłkarski U9 Marathon Cup 2018. W imprezie zagrały 32 zespoły złożone  
z zawodników rocznika 2009 i młodszych. Udział w rozgrywkach wzięły czołowe 
drużyny kategorii wiekowej żaka starszego z całej Polski oraz goście z Niemiec. 

• 7 maja odbyła się już piąta edycja Wings for Life World Run. Ponad 100 000 osób  
na całym świecie pobiegło dla tych, którzy nie mogą. 6 maja w Poznaniu, spośród ponad 
8000 uczestników, najszybszy okazał się Dariusz Nożyński, który uciekając  
przed Samochodem Pościgowym, kierowanym przez Adama Małysza, pokonał 66,86 km. 
Wśród kobiet, z wynikiem 48,13 km, lokalną zwyciężczynią została Wioletta 
Paduszyńska. Całość opłat startowych zasili badania nad leczeniem urazów rdzenia 
kręgowego. 

• 11 maja na Placu Wolności rozpoczął się festiwal sportów plażowych. Organizatorzy 
przygotowali aż 10 dni sportowych emocji. W programie znalazły się plażowe odmiany 
piłki nożnej, ręcznej i siatkówki, a także atrakcje dla rodzin, koncert i wiele innych 
atrakcji. Rywalizacja na Plaży Wolności rozpoczęła się od zmagań siatkarskich – w piątek 
i sobotę (11 i 12 maja) rozegrane zostały turnieje amatorskie kobiet  
i mężczyzn. W niedzielę, 13 maja, rozegrano Turniej Gwiazd, które zwyciężyły pary 
Piliński/Kądzioła oraz Saad/Przepiórka. W dniach 14-15 maja rozgrywano Akademickie 
Mistrzostwa Wielkopolski.  

• Dwa medale zdobyli poznańscy zawodnicy podczas mistrzostw Europy w taekwondo, 
które 11-13 maja odbyły się w Kazaniu. Brązowy medal w kategorii -68 kg wywalczył 
wracający po kontuzji Karol Robak (OŚ AZS Poznań). Jeszcze lepiej spisała  
się Stypendystka Sportowa Miasta Poznania – Aleksandra Kowalczuk (OŚ AZS Poznań), 
która wygrała komplet walk wywalczając tym samym złoty medal mistrzostw Europy. 
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• Od 16 do 19 maja podczas Plaży Wolności królowała piłka ręczna plażowa. Podczas 
wydarzeń promujących tą dyscyplinę sportu można było zobaczyć m.in.: trening kadry 
Wielkopolski, amatorskie turnieje kobiet i mężczyzn, mecz pokazowy Pyrek Poznań 
z urzędnikami, pokazowy mecz Reprezentacji Polski oraz rozgrywki PGNiG Summer 
Superligi. 

• W nocy z 19 na 20 maja, podczas gali IFMA w meksykańskim Cancun, zawodnik klubu 
Kohorta Poznań, Łukasz Radosz, wywalczył mistrzostwo świata w Muay Thai. Dwa lata 
temu zawodnik z Poznania zdobywał na tych zawodach brązowy medal. 

• W dniach 26-27 maja br. Automobilklub Wielkopolski gościł na Torze "Poznań" 
najlepszych motocyklistów Europy centralnej ścigających się w ramach cyklu Alpe Adria. 
Na starcie stanęło łącznie ponad 120 zawodników reprezentujących nie tylko Polskę, 
Czechy czy Słowację, ale nawet RPA czy Izrael. 

• 28 maja Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak oraz Dyrektor Wydziału Sportu 
Urzędu Miasta Poznania dr Ewa Bąk spotkali się z najbardziej utytułowaną sekcją 
taekwondo w kraju – poznańską sekcją AZS Poznań. Docenione zostały przede 
wszystkim: pierwszy złoty medal Mistrzostw Europy Seniorów Aleksandry Kowalczuk, 
pierwszy srebrny medal Mistrzostw Świata Juniorów Adriana Wojtkowiaka, pierwszy 
złoty medal Europejskich Igrzysk Studentów Jarosława Mecmajera, brązowy medal 
majowych Mistrzostw Europy Karola Robaka, naszego pierwszego olimpijczyka  
w taekwondo oraz srebrny medal grudniowych Mistrzostw Europy Aniki  
Godel-Chełmeckiej. Wyróżnieni zostali także: Waldemar Łakomy i Łukasz Scheffler 
(trenerzy) oraz prezes AZS Poznań, Tomasz Szponder. 

• W maju i czerwcu odbyły się również warsztaty w ramach 9. edycji Sportowej Akademii 
Veolia, której partnerem jest Miasto Poznań. Udział w cyklu szkoleń online "Doping 
młodych sportowców - do's and dont's" był bezpłatny. 

• 7 czerwca na boisku Ośrodka Przywodnego Rataje odbył się Międzynarodowy Turniej 
Piłki Nożnej EUROASMUS AND FRIENDS CUP 2018. Była to już siódma edycja 
turnieju piłkarskiego dla studentów zagranicznych zorganizowanego przez Miasto Poznań 
wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetem Medycznym, 
Uniwersytetem Ekonomicznym, jak i Erasmus Student Network przy UAM. Do walki  
o zwycięstwo stanęło 8 reprezentacji. 

• Sezon 2017/2018 był bardzo udany w wykonaniu piłkarek Polonii Poznań. Zawodniczki 
grające w grupie północnej I ligi spisały się znakomicie wygrywając  
11 z 16 spotkań, co pozwoliło im zająć 1. miejsce i wywalczyć awans do Ekstraligi.  
9 czerwca na obiekcie przy ul. Husarskiej 5, zawodniczkom Polonii Poznań, awansu 
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gratulował Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak. Polonia Poznań otrzymuje 
dofinansowanie w ramach czołowych występów ligowych. 

• W dniach 3-10 czerwca w Parku Olimpia odbył się Poznań Open – jeden z dwóch 
turniejów tenisa ziemnego ATP Challenger w Polsce. W tegorocznym turnieju deblowym 
zwycięstwo odnieśli Mateusz Kowalczyk i Szymon Walków, natomiast  
w grze pojedynczej najlepszy okazał się Hubert Hurkacz. Partnerem imprezy jest Miasto 
Poznań. 

• 8 czerwca na Stadionie Miejskim odbył się mecz Reprezentacji Polski w piłce nożnej. 
Rywalem Polaków była kadra Chile. Wydarzenie finansowo wsparł Wydział Sportu 
Urzędu Miasta Poznania. 

• 10 czerwca w serbskim Belgradzie odbyły się Mistrzostwa Europy seniorów  
w sprincie kajakowym. Polscy kajakarze wywalczyli siedem medali. Dwa brązowe 
medale zdobył stypandysta Miasta Poznania – Michał Łubniewski (Stomil Poznań)  
w osadzie C4 500m oraz duecie C2 200m. 

• 5 dni trwania zawodów, 12 miast gospodarzy, 14 sportów, ponad 4 tysiące uczestników  
- tak podsumować można XXIV OOM w Sportach Halowych Wielkopolska 2018.  
W klasyfikacji klubowej drugie miejsce zajął AZS Poznań. Z kolei wśród województw 
najlepsze okazało się wielkopolskie – jego reprezentanci stawali na podium aż 93 razy. 

• 18 czerwca rozpoczęła się XIII Spartakiada Seniorów organizowane przez Poznańskie 
Ośrodki Sportu i Rekreacji. Na poznańskich seniorów czekały zawody bowlingowe, 
turniej szachowy i warcabowy, tenis stołowy i pływanie. Nowością  w roku 2018 był tenis 
ziemny. 

• WKS Grunwald Poznań po raz 22 został Mistrzem Polski w hokeju na trawie.  
W finale Poznaniacy pokonali zespół Pomorzanina Toruń 2:0. Z kolei w Mistrzostwach 
Polski kobiet srebro wywalczył zespół AZS Politechniki Poznańskiej, a brązowy LOMS 
Poznań. Udział czołowych poznańskich zespołów ligowych w rozgrywkach hokeja na 
trawie jest dofinansowany ze środków Wydziału Sportu UMP. 

• 28 czerwca 2018 r. na obiektach POSiR "Chwiałka" wielkim sukcesem zakończyła  
się druga edycja największych zawodów triathlonowych dla dzieci w Europie, Junior 
Poznań Triathlon 2018. Na liście startowej znalazło się niemal 400 zawodników w wieku 
od 1 do 12 roku życia, którzy startowali w 6 różnych kategoriach wiekowych. Impreza 
odbyła się przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Wydziału Sportu Urzędu Miasta 
Poznania. 
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• 29 czerwca - 1 lipca tysiące zawodników i kibiców wzięło udział w Festiwalu Triathlonu 
Super League Triathlon Poznań. Wśród nich byli czołowi triathloniści z całego świata, 
którzy w widowiskowym stylu rywalizowali ze sobą o możliwość startu w prestiżowym 
Cyklu Mistrzowskim SLT. Złoty Bilet udało się wywalczyć Marii Cześnik, która będzie 
reprezentowała Polskę w triathlonowej "Lidze Mistrzów". Oprócz zmagań zawodników 
PRO w ramach imprezy rozegrane zostały starty amatorów na trzech dystansach 
indywidualnych, a pełen wrażeń weekend zwieńczył start sztafet na dystansie 56,5 km. 
Współorganizatorem i patronem honorowym wydarzenia było Miasto Poznań. 

• 17 lipca w Centralnym Ośrodku Sportu Torwar w Warszawie odbyło się spotkanie 
podsumowujące wyniki współzawodnictwa Systemu Sportu Młodzieżowego za rok 2017, 
którego organizatorem było Ministerstwo Sportu i Turystyki. Puchar  
za 2. miejsce Poznania odebrał z rąk Podsekretarza Stanu w MSiT Jana Widery Zastępca 
Dyrektora Wydziału Sportu UMP pan Maciej Piekarczyk. 

• W połowie lipca odbyły się w Poznaniu Mistrzostwa Świata U23 w wioślarstwie,  
na które przyjechali zawodnicy z całego świata. Łącznie w Mistrzostwach Świata 
wystartowało około 900 zawodniczek i zawodników z 55 krajów.. W reprezentacji Polski 
nie zabrakło poznaniaków. Trzech zawodników i jedna zawodniczka z klubu  
KW 04 Poznań rywalizowało w miniony weekend w stolicy Wielkopolski. Polskę 
reprezentowało 6 osad w tym dwie żeńskie i cztery męskie. 

• Podczas Mistrzostw Europy w lekkoatletyce medale dla Polski zdobywały poznańskie 
zawodniczki. Polska sztafeta 4x400m w składzie której znajduje się Partycja 
Wyciszkiewicz (AZS OŚ Poznań) zdobyły złoty medal, dobiegając do mety z czasem 
3:26.59. Brązowy medal w rzucie młotem zdobyła inna ze stypendystek Sportowych 
Miasta Poznania – Joanna Fiodorow (OŚ AZS Poznań).  

• 2 września odbyła się kolejna edycja Poznań Business Run. Na starcie biegu, na terenie 
MOS przy ul. Gdańskiej, stawiło się ponad 3,5 tysiąca biegaczy. Business Run  
jest największym charytatywnym biegiem w kraju, w którym startują reprezentanci 
lokalnych firm tworząc 5-osobowe sztafety. 

• W sobotę, 15 września odbył się XII Mi ędzynarodowy Turniej Zapaśniczy – Memoriał 
Józefa Moczyńskiego. W turnieju udział wzięło 120 reprezentantów z Polski, Niemiec, 
Węgier, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Holandii. Pierwsze miejsce zajęli drużynowo zawodnicy 
KS Sobieski, wyprzedzając tym samym zapaśników UKS Jedynka Kostrzyn nad Odra 
oraz KS Unia Swarzędz. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Miłosz Romanowski, 
walczący w kat. 62 kg. 
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• W dniach od 14 do 16 września na Torze Regatowym Malta odbyły się Regaty Nadziei 
Olimpijskich w kajakarstwie (Olympic Hopes) – jedne z największych zawodów 
kajakowych na świecie. W 3-dniowych zmaganiach udział wzięło 670 zawodników  
z 36 państw z 4 kontynentów w wieku między 15 i 17 rokiem życia. W klasyfikacji 
medalowej zwyciężyła reprezentacja Węgier, zdobywając 18 złotych, 15 srebrnych  
i 7 brązowych medali. Polska reprezentacja z dorobkiem 3 medali uplasowała 
 się na 13 pozycji. Impreza odbyła się m.in. dzięki wsparciu finansowemu ze środków 
Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. 

• 18 września w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania odbyły się warsztaty  
z czterema czołowymi klubami ligowymi, celem wypracowania dobrych praktyk  
w działaniach marketingowych. 

• 23 września odbyła się największa impreza kolarska dla amatorów w kraju Skoda Bike 
Challenge 2018. Miasteczko imprezy umiejscowione było na Stadionie Miejskim, 
Kolarze mierzyli się z dystansie 120 i 50 kilometrów, a dodatkowo organizatorzy 
przygotowali specjalny dystans dla rodzin z dziećmi "Skoda Family Challenge" (11 km). 
Z kolei w Kids Challenge mierzyli się kolarze w wieku 4-6 lat. Partnerem imprezy było 
Miasto Poznań. 

• 47 poznańskich zawodników z 17 dyscyplin sportowych otrzymało stypendia sportowe  
w kategorii młodzieżowej. 9 października w sali Renesansowej poznańskiego Ratusza 
odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów artystycznych, naukowych i sportowych. 
Oprócz laureatów w uroczystościach wzięli udział m.in. Zastępca Prezydenta Miasta 
Poznania Jędrzej Solarski, Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz, Dyrektor 
Wydziału Sportu UMP Ewa Bąk, członkowie kapituły nagrody sportowej: dr Wojciech 
Chomicz, Szymon Ziółkowski (złoty medalista IO) oraz prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk. 
Stypendia Sportowe Miasta Poznania dla młodych sportowców otrzymują zawodnicy 
prezentujący wysoki poziom sportowy. Stypendia przyznawane są przez Kapitułę 
Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania, 
powołaną przez Radę Miasta Poznania. 

• W sobotę 13 października nad Jeziorem Maltańskim odbyła się impreza biegowa  
dla dzieci i młodzieży "W drodze do maratonu". Na linii startu stanęło ostatecznie  
1233 uczestników w wieku od 2 do 19 lat. Na każdego, kto przekroczył linię mety  
po przebiegnięciu swojego dystansu czekał pamiątkowy medal, słodki upominek  
od organizatora, a także odblaskowa opaska dla bezpiecznego poruszania się po zmroku. 

• 14 października odbyła się 19. edycja biegu PKO Poznań Maraton im. Macieja 
Frankiewicza. Na starcie niedzielnego biegu stanęło prawie 5000 zawodników,  
a wśród nich biegacze z tak odległych krajów jak Japonia, Islandia czy Argentyna. Bieg 
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ukończyło 4877 osób. Zwycięzcą tegorocznej edycji okazał się Cosmas Kyeva,  
który pokonał trasę w czasie 2 godzin, 11 minut i 45 sekund. 

• 17 października w klubie PACHA odbyła się Wielkopolska Gala Sportu Akademickiego 
– wydarzenie podsumowujące sportową rywalizację studentów w minionym roku 
akademickim. Cykl Akademickich Mistrzostw Wielkopolski jest jednym z największych 
systemów rozgrywek studenckich w kraju. Zarówno w klasyfikacji generalnej,  
jak i medalowej na podium znalazły się kolejno: Politechnika Poznańska, Uniwersytet  
im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Ekonomiczny. W uroczystości udział wzięli  
pan Grzegorz Ganowicz - Przewodniczący Rady Miasta Poznania oraz pani dr Ewa Bąk  
- Dyrektor Wydziału Sportu UMP. Sport akademicki w Poznaniu wspiera m.in. Wydział 
Sportu Urzędu Miasta Poznania. 

• W sobotę 10 listopada odbył się wyjątkowy mecz piłki ręcznej K.S. AP-Poznań  
- TV Hannover-Badenstedt. Spotkanie zorganizowano z okazji jubileuszu 100-lecia piłki 
ręcznej na ziemiach polskich oraz 90-lecia Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej.  
Mecz był oficjalnym otwarciem zmodernizowanej hali C POSiR. W spotkaniu lepsze 
okazały się Niemki wygrywając 38:29. Wydarzenie zostało zorganizowane  
przez: Wydział Sportu Urząd Miasta Poznania, Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej  
oraz Klub Sportowy AP Poznań. 

• 19 listopada Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się szkolenie dla klubów 
sportowych dofinansowanych w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu. Spotkanie 
miało na celu wypracowanie dobrych praktyk w działaniach promocyjnych realizowanych 
przez kluby sportowe. Warsztaty przygotował i przeprowadził Wydział Sportu Urzędu 
Miasta Poznania. 

• 20 listopada w hali C Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji odbył się mecz tenisa 
stołowego kobiet w ramach kwalifikacji do Drużynowych Mistrzostw Europy. Polki 
pokonały Ukrainę 3:1 i obie drużyny wywalczyły awans do turnieju finałowego. 
Współorganizatorem meczu kwalifikacyjnego był Wydział Sportu Urzędu Miasta 
Poznania. 

• W dniach od 29 listopada do 2 grudnia na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich odbyły się Międzynarodowe Halowe Zawody Konne w Skokach  
przez Przeszkody Cavaliada CSI4*. Punktem kulminacyjnym Cavaliady był konkurs 
Grand Prix CSI4* pod Patronatem Prezydenta Miasta Poznania. W konkursie, na bardzo 
trudnym technicznie torze wystartowało 50 par, z czego tylko 13 pokonało go bezbłędnie. 
Bardzo dobrze w Grand Prix spisali się Polacy - konkurs zakończył się zwycięstwem 
Jarosława Skrzyczyńskiego. Imprezie towarzyszyła m.in.: Narodowa Wystawa Rolnicza 
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czy Targi Sprzętu Jeździeckiego. Zawody w Poznaniu rozpoczęły cykl Cavaliada Tour 
2018/2019. Partnerem zawodów jest Miasto Poznań. 

• 1 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodów 90-lecia Wielkopolskiego 
Związku Piłki Ręcznej. Podsumowania najważniejszych sukcesów związanych z piłką 
ręczną dokonał Pan Marek Werle, Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej,  
który odebrał okolicznościowy grawerton z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania 
Pana Jędrzeja Solarskiego oraz Dyrektora Wydziału Sportu UMP Pani dr Ewy Bąk.  
W Sali Białej Urzędu Miasta Poznania zgromadzili się przedstawiciele tej dyscypliny  
oraz wszystkich zaprzyjaźnionych środowisk. Organizatorem obchodów 90-lecia  
był Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej przy pomocy Wydziału Sportu UMP. 

• W dniach 1 i 2 grudnia w hali Uniwersytetu Adama Mickiewicza na Morasku rozegrany 
został międzynarodowy turniej piłkarski "Lech Cup 2018". W zmaganiach udział wzięło 
8 zespołów U12 z takich krajów jak: Anglia, Austria, Belgia, Czechy, Niemicy, 
Portugalia. Podopieczni Damiana Sobótki dzięki dobrym meczom  
w pierwszym dniu turnieju zapewnili sobie awans do tzw. Ligi Mistrzów. W całych 
rozgrywkach drużyna Lecha Poznań zajęła trzecie miejsce. Turniej Lech Cup 2018 
poprzedziła największa konferencja szkoleniowa w Polsce dla trenerów piłki nożnej 
"Lech Conference". 

• 29 grudnia odbyła się kolejna już edycja Międzynarodowego Biegu Sylwestrowego. Bieg 
odbył się nad Maltą i wystartowało w nim ok. 800 uczestników. Organizatorem  
jest Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Wydział Sportu  
od lat finansuje w/w bieg   

 

6. Działania promocyjne Wydziału, w tym: działania mające na celu współorganizację  
dużych wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań 

W 2018 zostało zawartych 9 umów promocyjnych. Wśród nich znalazły się umowy 
dotyczące promocji Poznania jako ośrodka turystyki i kultury fizycznej na największych 
wydarzeniach sportowych w Poznaniu. Przykładowe umowy promocyjne zawierają  
takie zadania jak:  

• Organizacja imprezy Plaża Wolności Poznań 2018 w sposób maksymalizujący 
efekty promocji na rzecz Miasta Poznania;  

• Organizacja imprezy ATP Challenger Poznań Open w sposób maksymalizujący 
efekty promocji na rzecz Miasta Poznania; 
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• Organizacja imprezy Junior Poznań Triathlon 2018 na terenie POSiR w sposób 
maksymalizujący efekty promocji na rzecz Miasta Poznania; 

• Organizacja imprezy Poznań Bike Challenge w sposób maksymalizujący efekty 
promocji na rzecz Miasta Poznania; 

• Organizacja imprezy Mi ędzynarodowe Halowe Zawody Konne w Skokach przez 
Przeszkody - Cavaliada w sposób maksymalizujący efekty promocji na rzecz Miasta 
Poznania; 

7. Liczba klubów i stowarzyszeń sportowych, z wyodrębnieniem uczniowskich klubów 
sportowych (wg stanu na 31.12.2018 r.; liczba nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych 
klubów w 2018 r.). 

41 związków sportowych 

199 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS 

189 klubów nieprowadzących działalności gospodarczej 

124 uczniowskich klubów sportowych 

Nowo zarejestrowanych klubów w ubiegłym roku: 

Uczniowski Klub Sportowy – 1 

Klub sportowy – 5 

Likwidacja: 

Uczniowski Klub Sportowy - 1 

Klub Sportowy – 1 

8. Nagroda Sportowa i Stypendium Sportowe Miasta Poznania 

W 2018 roku, zgodnie z decyzją Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium Miasta Poznania 
przyznano Stypendia Sportowe dla seniorów. Wyróżnienia otrzymało 15 sportowców,  
a ich stypendium w wysokości 800-1500 zł miesięcznie wypłacano od stycznia do grudnia 2018 
r. Ponadto przyznano 50 wyróżnień w kategorii młodzieżowca, zgodnie z ustalonymi kryteriami  
i regulaminem przyznawania stypendium zawartymi w Uchwale Rady Miasta Poznania, które 
jest wypłacane miesięcznie (w wysokości 450 zł) w okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. 
29 czerwca na uroczystej sesji Rady Miasta Poznania, w reprezentacyjnej sali Ratusza Prezydent 
Miasta Poznania oraz Przewodniczący Rady Miasta Poznania wyróżnili nagrodą sportową trenera 
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Jerzego Wybieralskiego (hokej na trawie) za całokształt pracy trenerskiej oraz zapaśniczkę WKS 
Grunwald Poznań Monikę Michalik. Trener otrzymał nagrodę w wysokości 10.000 zł., natomiast 
zawodniczka nagrodę w wysokości 15.000 zł. 

9. Największe osiągnięcia poznańskich sportowców w 2018 r. 

Sukcesy drużynowe 

WKS Grunwald Poznań został Mistrzem Polski w sezonie 2017/2018 w hokeju na trawie 
mężczyzn. Było to 22 zwycięstwo w rozgrywkach ligowych drużyny z Poznania.  

Drużyna Black Roses Posnania zdobyła srebrny medal Mistrzostw Polski w 7-osobowym rugby 
kobiet w sezonie 2017/2018. 

Zespół 7-osobowego rugby mężczyzn KS Posnania Poznań wywalczył tytuł Wicemistrza Polski. 

Hokeistki AZS Politechniki Poznańskiej zdobyły Wicemistrzostwo Polski w hokeju na trawie 
kobiet w sezonie 2017/2018. Brązowy medal dla hokeistek LOMS Poznań.  

Lech Poznań zajął 3. miejsce w Lotto Ekstraklasie w sezonie 2017/2018.  

 

Sukcesy indywidualne 
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Bartosz Stabno 
Klub Sportowy 
"Posnania"  

Kajakarstwo 
klasyczne  

Mistrzostwa Świata - 
K1 1000m - VI 
miejsce - OLIMP.  

Mistrzostwa Europy - K2 
1000m - VIII miejsce - 
OLIMP.  

Vincent 
Słomiński 

Klub Sportowy Stomil  
Kajakarstwo 
klasyczne  

Mistrzostwa Świata - 
C2 1000m - IV 
miejsce - OLIMP.  

Mistrzostwa Europy - C2 
1000m - V miejsce - 
OLIMP . oraz C2 500m 
VI miejsce  

Wiktor Chabel 
Klub Sportowy 
"Posnania"  

Wioślarstwo 
Mistrzostwa Świata - 
czwórka podwójna - 
V miejsce - OLIMP.  

Mistrzostwa Europy - 
czwórka podwójna - III 
miejsce - OLIMP.  

Kacper 
Majchrzak 

Klub Sportowy  
"Warta"  

Pływanie  
Mistrzostwa Europy - 
4x100m dowolny - III 
miejsce - OLIMP.  

Joanna 
Fiodorow 

Organizacja 
Środowiskowa Azs  

Lekkoatletyka  
Mistrzostwa Europy - III 
miejsce - OLIMP.  

Partycja 
Wyciszkiewicz  

Organizacja  
Środowiskowa Azs  

Lekkoatletyka 
Halowe Mistrzostwa 
Świata - sztafeta 
4x400m - II miejsce 

Mistrzostwa Europy - 
sztafeta 4x400m - I 
miejsce - OLIMP.  

Martyna 
Synoradzka  

Klub Sportowy Azs 
Awf  

Szermierka  
Mistrzostwa Europy - III 
miejsce - OLIMP.  

Karol Robak 
Organizacja 
Środowiskowa Azs  

Taekwondo  
Mistrzostwa Europy - III 
miejsce - OLIMP.  

Aleksandra 
Kowalczuk  

Organizacja 
Środowiskowa Azs  

Taekwondo  
Mistrzostwa Europy - I 
miejsce - OLIMP.  

Monika 
Michalik 

Wks Grunwald Zapasy 
 

Mistrzostwa Europy - V 
miejsce - OLIMP.  

Szymon 
Wierzbicki 

Organizacja 
Środowiskowa Azs  

Żeglarstwo - 
49 er 

Mistrzostwa Świata 
- 23 miejsce  

Mistrzostwa Europy - II 
miejsce - OLIMP.  

Denis Woźny 

Uczniowski 
Międzyszkolny Klub 
Sportowy 
Niesłyszących  

Lekkoatletyka  
Mistrzostwa Europy - 
4x100m - II miejsce  

Kacper 
Nowicki 

Uczniowski 
Międzyszkolny Klub 
Sportowy 
Niesłyszących  

Pływanie  
Mistrzostwa Europy - 
4x200m - II miejsce, 
4x100m - III miejsce  

Tomasz 
Domagała 

Wielkopolski Klub 
Kultury Fizycznej, 
Sportu I Turystyki 
Niewidomych I 
Słabowidzących 
"Razem"  

Paratriathlon   
Mistrzostwa Europy - 
sprint - II miejsce  

Łukasz 
Wietecki 

Wielkopolski Klub 
Kultury Fizycznej, 
Sportu I Turystyki 
Niewidomych I 
Słabowidzących 
"Razem"  

Paratriathlon   
Mistrzostwa Europy - 
sprint - II miejsce  
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22. W zakresie Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych: 

1. Z uwagi na coraz większą mobilność wyborców, rozdzielenie zameldowania  
od faktycznego miejsca zamieszkania, a także na chęć promowania postaw obywatelskich 
ułatwiliśmy, przy zachowaniu przepisów prawa, dopisanie się wyborców do rejestru.   

Wpis do rejestru wyborców daje możliwość głosowania w miejscu zamieszkania  
i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest to wpis jednorazowy – po wpisaniu 
do rejestru możemy głosować we wszystkich wyborach i referendach. 

Nie ma znaczenia czy jest się studentem, osobą pracującą, bezrobotną, emerytem,  
czy żadną z wymienionych - decydującym w przypadku dopisania do rejestru wyborców  
jest fakt zamieszkiwania na terenie Poznania.  

Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, jednak najpóźniej  
w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.  

Do rejestru możemy wpisać osobę, która: 

• mieszka na stałe w Poznaniu, a nie jest zameldowana tu na pobyt stały; 

• przebywa na stałe w Poznaniu, ale nigdzie nie zamieszkuje (jest bezdomna); 

• mieszka na stałe w Poznaniu, ale pod innym adresem niż jest zameldowana  
na pobyt stały; 

• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  
a nie jest obywatelem polskim i mieszka na stałe w Poznaniu. 

Aby wpisać się do rejestru wyborców wyborca musi przedstawić: 

• dowód osobisty lub paszport  (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia); 

• wniosek o wpisanie do rejestru wyborców – można pobrać go na stronie 
www.poznan.pl w biuletynie informacji publicznej;  

• deklarację z  danymi – również do pobrania w BIP. 

W roku 2018r. złożono blisko 5.500 wniosków o dopisanie do rejestru wyborców,  
dla porównania przed wyborami samorządowymi w roku 2014 wniosków  
takich było ok. 500 szt.  
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2. Kontynuowano współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie przygotowywania 
centralnych usług cyfrowych związanych z wykonywanymi przez wydział zadaniami. 
Uczestniczono w konsultacjach przepisów prawnych prowadzonych przez Ministerstwo 
Infrastruktury dotyczących rejestracji pojazdów. 

3. Zmieniono zasady egzaminu dla kandydatów na taksówkarzy, zmierzając do ułatwienia 
egzaminu i zwiększenia liczby osób, które będą wykonywały ten zawód. W związku  
z tym zmniejszono liczbę pytań egzaminacyjnych w katalogu z 800 do 500.  Zmieniono  
kryteria uznania wyniku egzaminu za pozytywny z 18 na 16 poprawnych odpowiedzi.  

W okresie  od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w WSOiUK zrealizowano min.: 

l.p. Rodzaj sprawy Liczba spraw 

1. Dowody osobiste: 

złożone wnioski 

wydane dowody osobiste 

wydane zaświadczenia – utrata lub uszkodzenie dowodów 
osobistych 

wnioski/zawiadomienia o utracie złożone elektronicznie 

odnalezione dowody osobiste 

realizacja w RDO zleceń USC w zakresie dowodów osobistych 

udostępnianie danych z kopert dowodowych i z RDO 

 

60 396 

65 093 

6 671 

 

8 699 

852 

4 962 

2. Meldunki (stałe i czasowe) 18 657 

3. Wymeldowania 31 476 

4. Decyzje dotyczące meldunku/wymeldowania administracyjnego 1 303 

5. Informacje / zaświadczenia o danych osobowych 18 387 

6.  Prawa jazdy 12 388 

7. Dowody rejestracyjne 99 319 

8. Pozwolenia czasowe 107 659 
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9. Tablice rejestracyjne 83 542 

10. Kontrole ośrodków szkolenia kierowców 83 

11. Kontrole stacji kontroli pojazdów 53 

12. Egzaminy dla taksówkarzy 19 egzaminów, 
w których brało 
udział 138 
osoby 

Liczba pojazdów:  

Wyszczególnienie 
Stan na 
31.12.2017  r. 

Stan na 
31.12.2018 r. 

Liczba zarejestrowanych pojazdów łącznie  477 166 497.304 

Liczba aut osobowych 371 610 388.958 

Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców 743* 783* 

Liczba samochodów ciężarowych 62 466 63.527 

Liczba motocykli 15 622 16.591 

Liczba zarejestrowanych w Poznaniu praw jazdy  339 042 345.712 

Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych 96 059 99.319 

Liczba wydanych praw jazdy 12 000 12.388 

Łączna liczba ośrodków szkolenia kierowców (w nawiasie 
liczba nowych ośrodków – jeśli dotyczy) 

61 59 

Liczba stacji kontroli pojazdów funkcjonujących na terenie 
Poznania 

49 51 
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23. W zakresie Wydziału Urbanistyki i Architektury: 

Podstawowe zadania Wydziału Urbanistyki i Architektury, wynikające z ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy Prawo budowlane, w 2018 roku realizowane 
były przy wpływających pismach (w tym wnioski oraz pisma składane do spraw w toku)  
w liczbie 33471  (spadek o 4% w stosunku do 2017 r.). 
Szczegółowy wpływ pism do wydziału w roku 2018 przedstawia się następująco: 

• Liczba wszystkich pism (w tym wnioski oraz pisma składane do spraw w toku) złożonych  
do Wydziału Urbanistyki i Architektury -  33471. 

Wpłynęło łącznie wniosków: 

• o ustalenie warunków zabudowy: 1328, 

       (wzrost o 3% w stosunku do 2017 r.), 

• o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: 359, 

       (spadek o 2% w stosunku do 2017 r.), 

• o wydanie opinii urbanistycznej: 3780, 

       (spadek o 11% w stosunku do 2017 r.), 

• o pozwolenie na budowę: 3479, 

       (wzrost o 1% w stosunku do 2017 r.), 

• zgłoszenia robót budowlanych: 1713, 

       (spadek o 11% w stosunku do 2017 r.), 

• o zaświadczenia o samodzielności lokalu: 763, 

         (wzrost o 15% w stosunku do 2017 r.), 

• o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej: 287, 

         (wzrost o 16% w stosunku do 2017 r.), 

W 2018 r. wydano następujące decyzje: 

• o warunkach zabudowy: 976, 

        (spadek o 12% w stosunku do 2017 r.), 
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• o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 313, 

       (spadek o 5% w stosunku do 2017 r.), 

• o pozwoleniu na budowę: 2958,  

      (spadek o 1% w stosunku do 2017 r.), 

• przyjęte zgłoszenia robót: 826, 

      (spadek o 16% przyjętych zgłoszeń w stosunku do 2017 r.), 

A ponadto: 

•    pozwolenia na budowę wydane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 676, 

• pozwolenia na budowę wydane na podstawie miejscowych planów zagospodarowana 
przestrzennego: 566, 

Średni czas oczekiwania na wydanie decyzji w 2017 r. wynosił: 

• warunki zabudowy: 110 dni, 

• lokalizacja inwestycji celu publicznego: 53 dni, 

• pozwolenia na budowę: 49 dni. 

Średni czas oczekiwania na wydanie np. decyzji o warunkach zabudowy, został utrzymany  
na ubiegłorocznym poziomie. Należy pamiętać, że średnia wynosząca 110 dni, wynika z faktu,  
iż są to sprawy szczególnie skomplikowane. Ustalenie warunków zabudowy każdorazowo musi 
być poprzedzone zebraniem obszernego materiału dowodowego, przeprowadzeniem analizy 
urbanistycznej oraz dokonaniem szeregu uzgodnień projektu decyzji z innymi organami. 

O szczególnie skomplikowanym charakterze sprawy możemy mówić wówczas,  
gdy mamy do czynienia z zawiłym stanem faktycznym sprawy, wymagającym przeprowadzenia 
licznych czynności dowodowych, jak i ze złożonym, niełatwym do ustalenia stanem prawnym, 
wymagającym wnikliwej analizy oraz wykładni przepisów prawa. W sprawach  
o skomplikowanym stanie faktycznym, w których zachodzi konieczność przeprowadzenia wielu 
dowodów, obowiązkiem organu jest sprawne, co nie oznacza, że zawsze szybkie, prowadzenie 
postępowania dowodowego, zmierzające do ustalenia stanu faktycznego pozwalającego  
na prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. III SAB/Wr 20/17). 
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W 2018 r. udało się utrzymać wysoką jakość pod względem terminowości prowadzonych 
postępowań jak i ilości wydawanych pozytywnych rozstrzygnięć kończących postępowania. 
Powyższe wyniki, miały bezpośrednie przełożenie na zdobycie drugi raz z rzędu przez Miasto 
Poznań tytułu laureata „Rankingu Miast Polski” prowadzonego przez Polski Związek Firm 
Deweloperskich (VIII edycja rankingu promującego ośrodki miejskie, które wyróżniają  
się sprawną i dobrze działającą administracją). Głównym celem autorów rankingu jest docenienie 
dobrych praktyk miast w kwestii sprawności działania organów administracji. Pod uwagę brane 
są trzy elementy: czas uzyskania warunków zabudowy, czas uzyskania pozwolenia na budowę 
oraz stopień pokrycia miast miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (analizy 
obejmowały rok 2017 - Wydział Urbanistyki i Architektury opracował dane i przekazał  
ww. Związkowi). Nagrodę dla zwycięzcy rankingu podczas IV Kongresu Mieszkaniowego 
odebrał osobiście Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. 

W roku 2018 Wydział kontynuował pracę nad digitalizacją swoich zasobów w celu pełniejszego 
realizowania dyrektywy Inspire. Kontynuowano także prace zmierzające do budowy wirtualnej 
bazy przestrzennej obrazującej kształtowanie miasta w decyzjach o warunkach zabudowy  
i pozwoleniach na budowę. Pierwsze efekty tych przedsięwzięć spodziewane są na koniec  
I kwartału 2019 roku w postaci usługi web service, dostępnej dla pracowników zainteresowanych 
wydziałów Urzędu Miasta Poznania oraz miejskich jednostek organizacyjnych, dostępnej  
w aplikacji Geomapa, która będzie umożliwiała podgląd on-line zeskanowanej treści 
rozstrzygnięć wydawanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury. Docelowo planowane  
jest odwzorowanie tej funkcjonalności w sieci internet dla ogółu społeczeństwa. Prace  
nad tą wersją serwisu są bardzo czasochłonne ze względu na konieczność anonimizacji danych 
osobowych zawartych w digitalizowanych dokumentach. 

W lutym 2018 r., Miasto Poznań wraz z Towarzystwem Urbanistów Polskich,  Stowarzyszeniem 
Metropolia Poznań oraz MTP, zorganizowało XI edycję ogólnopolską konferencję „Dzień 
Urbanisty”, pod hasłem „W stronę miasta pięknego”, w ramach Targów BUDMA 2018.  
Współudział w organizacji i obecność na tej konferencji również przedstawicieli Wydziału 
Urbanistyki i Architektury , pokazało, że jesteśmy  zainteresowani poprawą jakości przestrzeni 
miejskiej poprzez wpływanie na jej charakter i wygląd oraz opracowaniem odpowiednich 
zapisów prawa miejscowego. Podczas Dnia Urbanisty, uczestnicy spotkania mogli przyjrzeć się 
dotychczasowym doświadczeniom w zakresie tworzenia uchwał krajobrazowych. Miasto 
Poznań miało okazję przedstawić projekt zapisów do uchwały krajobrazowej, realizowanej 
głównie przez Oddział Estetyki Miasta z Wydziału Urbanistyki i Ar chitektury  
UMP (opracowywanej przez Miasto uchwały regulującej zasady i warunki sytuowania tablic  
i urządzeń reklamowych, ogrodzeń oraz małej architektury, tzw. uchwały krajobrazowej). 

Od 22 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5.07.2018 r. o ułatwieniach 
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących  
- w reakcji tego zadania, Wydział Urbanistyki i Architektury przygotowuje wewnętrzne regulacje 
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wykonawcze i zasady  realizacji ww. spec ustawy. Pod adresem: http://bip.poznan.pl/bip/news/ 
i dalej w zakładce: Urząd Miasta Poznania; Ogłoszenia, decyzje, rejestry;  Komunikaty  
i ogłoszenia; umieszczono dział - obwieszczenia dot. postępowań o ustalenie lokalizacji 
inwestycji mieszkaniowej, który uaktywni się w momencie wpływu pierwszego wniosku  
w tym zakresie. 

Zmiany regulaminowe Wydziału Urbanistyki i Architektury w 2018 r., sprowadziły  
się głównie do powołania koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej, stojącego  
na straży interesów osób z niepełnosprawnościami  - na każdym etapie procesu inwestycyjnego . 

Kolejnym regulaminem wewnętrznym z sierpnia 2018 r., dotychczasowy kierownik Centrum 
Informacji o Przestrzeni Miejskiej został powołany Zastępcą Dyrektora ds. Informacji  
Przestrzennej i Doradztwa. Zadania ww. Centrum koordynuje pracownik ds. archiwizacji nr 1. 

Wobec narastających potrzeb usprawnienia funkcjonowania tut. wydziału, zarządzeniem 
Dyrektora UA z dnia 14 września 2018 r. uruchomione zostało doradztwo prawno-budowlane  
dla inwestora, w postaci świadczenia tych usług w wydziale UA w każdy poniedziałek  
(przez wewnętrznych doradców prawnych wydziału). 

Z kolei Zarządzeniem Nr 8 Dyrektora Wydziału UA z dnia 11.10.2018 r., dodano nowe zadanie 
oddziałom urbanistyki i architektury - wobec obowiązywania od 22 sierpnia 2018 r. nowej 
ustawy  z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Wydział UA przejął zadania dot. wniosków 
o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych.  

Natomiast Zarządzeniem Nr 10 Dyrektora UA z dnia 21.11.2018 r. przeorganizowano znacznie 
strukturę oddziałów urbanistyki i architektury, zmieniając obszary rejonizacji działania 
poszczególnych oddziałów, zmniejszono z 4 do 3 oddziały urbanistyki i architektury, utworzono 
nowy oddział ds. Inwestycji Ogólnomiejskich, dokonano przesunięć osobowych. Zmiany  
te weszły w życie od 1 stycznia 2019 r.  

Działania zrealizowane przez zespół Pełnomocnika PMP ds. Estetyki Miasta w Wydziale 
Urbanistyki i Architektury w 2018 roku lub z jego udziałem sprowadziły się do: 

1. System Informacji Miejskiej. 

Opis prac: W 2018 roku zgodnie z założeniami SIM zrealizowane zostało oznakowanie 
Wartostrady, oznakowanie prowadzonych przez miasto inwestycji, wymieniono tzw. formatki  
z oznakowaniem nowych linii a także zaprojektowano i wykonano dwa prototypy słupka 
przystankowego. Zrealizowano również oznakowanie Wartostrady. 
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Rezultaty/korzyści: Nowy System Informacji Miejskiej nie tylko integruje sposób 
oznakowywania wszystkich elementów infrastruktury w przestrzeni, ale także wnosi nową, 
świeżą jakość odpowiadającą współczesnym trendom. 

2. Wytyczne dla elementów infrastruktury i Katalog Mebli Miejskich.  

Opis prac: We współpracy z ZTM dokonano ewaluacji w zakresie Podstawowych wytycznych  
dla projektowanej infrastruktury publicznego transportu zbiorowego proponując jednocześnie 
korekty w dokumencie. Poprawiony dokument został przyjęty w maju 2018 roku. Jednocześnie 
prowadzono prace nad aktualizacją Katalogu Mebli Miejskich. Poprawiony Katalog został 
przyjęty przez Zespół ds. Ładu Przestrzennego i Estetyki w lutym 2018 roku.  

Rezultaty/korzyści: Korekta opracowanych dokumentów pozwala na stosowanie rozwiązań 
jeszcze bardziej estetycznych, funkcjonalnych i łatwiejszych w utrzymaniu. 

3. Opiniowanie projektów dotyczących przestrzeni publicznej pod kątem rozwiązań 
przestrzenno-estetycznych. 

Opis prac: W związku z przyjętą procedurą wszystkie projekty zmian przestrzenno-estetycznych 
w ramach pasa drogowego opiniowanie są przez Zespół Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki 
Miasta. W 2018 roku zaopiniowano ponad 100 projektów różnej rangi – od projektu chodników 
po duże projekty przestrzenne. Wpływ na kształt przestrzenno-estetyczny w przypadku dużych 
realizacji gwarantuje także udział Pełnomocnika lub jego przedstawiciela w wielu formalnych  
i nieformalnych zespołach.      

Rezultaty/korzyści: Dzięki opiniowaniu projektów i wpływaniu na docelowe rozwiązania 
przestrzenno-estetyczne przestrzeń staje się przyjaźniejsza dla jej użytkowników zwłaszcza 
mieszkańców i pieszych, nabierając cech pełnowymiarowej przestrzeni publicznej.  

4. Działania porządkujące chaos reklamowy.   

Opis prac: Jedno z głównych zadań zespołu Pełnomocnika prowadzonych także w 2018 roku  
na kilku płaszczyznach: 

a) w związku z przyjęciem przez Sejm RP tzw. ustawy krajobrazowej Zespół Pełnomocnika 
kontynuował pracę nad zapisami do uchwały krajobrazowej, po upublicznieniu 
propozycji zapisów do uchwały w listopadzie 2017 roku i trzymiesięcznym okresie 
zbierania uwag, propozycji, komentarzy do zaproponowanych rozwiązań (listopad  
2017 - luty 2018 roku). Odbyliśmy ponad 20 spotkań z operatorami reklamowymi, 
firmami, mieszkańcami, stowarzyszeniami i przygotowaliśmy projekt uchwały 
krajobrazowej, który zostanie upubliczniony w marcu/kwietniu 2019 roku. 
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b) współpracowaliśmy z innymi jednostkami miasta w zakresie porządkowania przestrzeni, 
w tym w usunięciu meganośników reklamowych na pl. Dworcowym  
i al. Marcinkowskiego. 

Rezultaty/korzyści: Systematyczna poprawa jakości przestrzeni miasta. W dalszej perspektywie 
stworzenie precyzyjnych zasad obecności reklam w przestrzeni.  

5. Opiniowanie kolorystyki odnawianych budynków szkół. 

W 2018 roku zaopiniowaliśmy kolorystykę dla kilku obiektów.     

Rezultaty/korzyści: Odejście od krzykliwych kolorów w stronę rozwiązań znacznie bardziej 
powściągliwych i neutralnych wpływa na polepszenie jakości przestrzeni i pozwala docenić samą 
formę architektoniczną budynków. We właściwy sposób kształtuje również estetyczną 
wrażliwość odbiorców, w tym uczniów szkół.   

6. Opiniowanie estetyki letnich ogródków gastronomicznych 

Zgodnie z przyjętymi w 2015 roku wytycznymi dla letnich ogródków gastronomicznych (stoliki  
i krzesła bezpośrednio na chodniku, małe parasole z obrendowaniem jedynie na lambrekinach, 
brak ogrodzeń, niewielka ilość zieleni dekoracyjnej) w roku 2018 zaopiniowaliśmy  
około 173 ogródki. Przygotowaliśmy także wytyczne dla ogródków w przystępnej formie 
i umieściliśmy je na stronie www.poznan.pl/przestrzenpubliczna. 

Rezultaty/korzyści: Dzięki wzrastającej liczbie ogródków gastronomicznych przestrzeń miasta 
staje się przyjaźniejsza, bardziej estetyczna i żywa. Ich odpowiednia estetyka wpływa dodatkowo 
na wizerunek miasta.  

7. Porządkowanie tymczasowych obiektów budowlanych na gruntach miejskich w zakresie 
pawilonów i kiosków. 

W porozumieniu z innymi miejskimi wydziałami i jednostkami (WGN, ZDM) doprowadziliśmy 
do likwidacji kilku obiektów (w tym na ul. Lodowej i Zwierzynieckiej) i poprawy estetyki 
kilkunastu.   

Rezultaty/korzyści: Poprawa estetyki lub usunięcie szczególnie pawilonów i kiosków wpływa 
radykalnie na estetykę przestrzeni.  

8. Opiniowanie wydarzeń i imprez odbywających się w przestrzeni publicznej. 

W 2018 roku opracowaliśmy Wytyczne podstawowe dotyczące organizacji wydarzeń na Starym 
Rynku i placu Wolności, które mają gwarantować jakość organizowanych w tych przestrzeniach 
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wydarzeń i być wskazówką dla ich organizatorów. W 2018 roku zaopiniowaliśmy  
ponad 100 imprez odbywających się w przestrzeniach publicznych. 

Rezualtaty/korzyści: Jakość organizowanych imprez i wydarzeń, szczególnie w przestrzeni 
Starego Rynku i placu Wolności wpływa bardzo mocno na wizerunek miasta. 

W 2018 roku w Wydziale Urbanistyki i Architektury nie przeprowadzono żadnego konkursu 
urbanistycznego. Przeprowadzono natomiast konkurs architektoniczno-rzeźbiarski  na pomnik 
upamiętniaj ący wypędzenia Wielkopolan w czasie II wojny światowej. W konkursie  
nie przyznano nagrody, a jedynie dwa wyróżnienia. W 2018 roku ogłoszono również konkurs  
na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. Konkurs 
nadal trwa, rozstrzygnięcie planowane jest na kwiecień 2019 r. 

W dniu 17 maja 2018 r., przy dużym udziale i zaangażowaniu pracowników Wydziału 
Urbanistyki i Architektury, odbył się Piknik „Powitanie jerzyków w Poznaniu” - organizowany 
przez Urząd Miasta Poznania pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania. Spotkanie  
było kontynuacją inicjatywy Urzędu Miasta Poznania i osób podejmujących działania  
na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Naszym wsparciem byli inwestorzy i architekci, 
którym leży na sercu podniesienie jakości przestrzeni miasta. 

W roku 2018, podczas pikniku, grupa kilkudziesięciu dzieci wzięła udział w konkursie 
plastycznym oraz mieli okazję m. in. poznać wyróżniony nagrodą Miasta Poznania  
im. Jana Baptysty Quadro budynek (z zielonym dachem i małą architekturą specjalnie 
zaprojektowaną dla ptaków) oraz pracę Ptasiego Azylu (Uniwersyteckiego Centrum Medycyny 
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu). 

Na zakończeni akcji „Powitanie jerzyka” w dniu 15.06.2018 r. dzieci ze SP Nr 50 z os. Stare 
Żegrze 1 gościły z wizytą u Prezydenta Macieja Wudarskiego, zwiedzały Urząd Miasta oraz 
budynek „Za Bramką”.  

Ponadto w dniach 25.06 – 08.07.2018 r. na dziedzińcu UM wystawione zostały nagrodzone prace 
przygotowane przez dzieci na piknik pt. „Powitanie jerzyka”, organizowany w SP Nr 50 przez 
Wydział Urbanistyki i Architektury, przy wsparciu WOŚ, MKZ, PINB i Straży Miejskiej. 

W minionym 2018 r. odbyły się  delegacje zagraniczne kierownictwa UA, takie jak: 

-  w dniach 11 – 17.03.2018 r. – Dyrektor P. Sobczak uczestniczył w  Międzynarodowych 
Targach Nieruchomości "MIPIM" w Cannes . Oprócz Wolnych Torów, w promowanej ofercie 
miasta znajdowały się działki pod zabudowę usługową, hotelową, mieszkaniową wielorodzinną, 
mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową, rekreacyjną i przemysłowo-logistyczną. 
Łącznie to były aż 42 oferty inwestycyjne; 
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-  w dniach 12 - 13.12.2018 r. Z-ca Dyrektora K. Podlewska, brała udział w międzynarodowym 
spotkaniu z przedstawicielami samorządu w Dreźnie. 

Inne znaczące spotkania bądź wyjazdy szkoleniowe kierownictwa UA to: 

• Konferencja klimatyczna metropolia – Poznań, 16-17.04.2018 r. 

• Forum Rozwoju Miast – Poznań, 12-13.09.2018 r. 

• Konferencja Międzynarodowa: odpowiedzialna Urbanizacja – Poznań, 12.10.2018 r. 

• Konferencja Urbanistyczna – Gdynia, 20-22. 06.2018 r.  

• Konferencja: Konkursy Architektoniczne – Kielce, 23-25.09.2018 r.; dot. przykładów 
dobrej architektury, gdzie referat nt. konkursów przygotowali i zaprezentowali 
również pracownicy Wydziału UA; 

• Wyjazdy studyjne związane z organizacją pracy przy obsłudze klientów instytucjonalnych 
– Gdańsk, Gdynia, Kraków, Katowice, Lublin, Warszawa, lipiec 2018 r. 

• Spotkanie standardy obsługi oraz stosowanie dobrych praktyk w obsłudze klienta 
instytucjonalnego – Lublin, 5-7.12.2018 r. 

 

24. W zakresie Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych:  

1. Obsługa organów osiedli i bieżąca praca Wydziału 

W 2018 roku organy 42 jednostek pomocniczych Miasta Poznania - osiedli obsługiwane  
były przez 5 Oddziałów Obsługi: 

• Oddział Grunwald - 10 osiedli, 

• Oddział Jeżyce - 8 osiedli, 

• Oddział Nowe Miasto - 10 osiedli, 

• Oddział Stare Miasto - 9 osiedli, 

• Oddział Śródmieście - 5 osiedli. 

W ramach wsparcia organów osiedlowych pracownicy Wydziału uczestniczyli w sesjach  
rad oraz posiedzeniach zarządów. W roku 2018 odbyło się 399 sesji rad osiedli,  
na których podjęto 1846 uchwał oraz 191 posiedzeń zarządów, na których podjęto 282 uchwały.  



 
 
 

273 

Ponadto w ramach wykonywania bieżących obowiązków pracownicy WJPM byli zaangażowani 
m.in. w: 

• sprawowanie nadzoru na działalnością organów osiedli oraz nad prawidłowym 
gospodarowaniem i zabezpieczeniem składników majątkowych jednostek pomocniczych, 

• występowanie do Wydziału Organizacyjnego o wydanie opinii prawnych  
w sprawach dotyczących osiedli, 

• przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi mieszkańców dotyczące 
działalności organów osiedli, 

• wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem informacji publicznej będącej  
w posiadaniu Wydziału, 

• przygotowanie opinii, wyjaśnień, informacji na potrzeby organów osiedli, 

• redagowanie wyjaśnień, informacji, opracowań, zestawień i analiz dotyczących 
funkcjonowania osiedli, Wydziału i Urzędu, 

• przygotowanie dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,  
bądź zapytań ofertowych dla realizacji zadań z planów wydatków osiedli, 
 w tym w m.in. w zakresie prac utrzymaniowych i inwestycji (dokumentacja techniczna  
i wykonawstwo) na terenach przekazanych osiedlom do korzystania, 

• przegląd i kontrolę mienia znajdującego się na stanie jednostek pomocniczych Miasta, 

• pomoc osiedlom w przygotowaniu wniosków w konkursie na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli, 

• obsługę i protokołowanie spotkań Prezydenta Miasta Poznania z osiedlami, 

• obsługę Komisji konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
jednostek pomocniczych Miasta – osiedli oraz Miejskiego Zespołu ds. Wyborów 
Osiedlowych, 

• organizację i obsługę spotkań Porozumienia Osiedli Samorządowych Miasta Poznania. 

2. Środki finansowe 

Na podstawie uchwały Nr XVII/199/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2015 r. 
w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań  
przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej  
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przez osiedla Wydział Budżetu i Kontrolingu naliczył tzw. środki wolne na statutową działalność 
jednostek pomocniczych Miasta, w wysokości 21 815 883 zł. Osiedla opracowały i przyjęły 
projekty planów wydatków, wskazując właściwe merytorycznie wydziały UMP i miejskie 
jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań. 

Na organizację konkursu na dofinasowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych 
Miasta – osiedli naliczono 3 500 000 zł. 

Jednostki pomocnicze w 2018 r. decydowały również o przeznaczeniu środków celowych  
w łącznej kwocie 11 068 672 zł naliczonych dla Wydziału Oświaty, Zarządu Dróg Miejskich  
i Zarządu Zieleni Miejskiej, na prace remontowe w gimnazjach, szkołach podstawowych, 
przedszkolach, remonty chodników i dróg wewnętrznych.  

Ponadto, zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XVII/200/VII/2015 Rady Miasta Poznania  
z dnia 29 września 2015 r. w sprawie w sprawie ustalenia środków dla jednostek pomocniczych 
Miasta, na lata 2016-2019 osiedla otrzymały łącznie 32 000 000 zł na zadania  
z zakresu budowy, przebudowy, modernizacji dróg i oświetlenia. Do tej pory rozdysponowano 
21 413 424 zł.  

Wpływy ze strefy płatnego parkowania dla osiedli zlokalizowanych w Śródmieściu,  
tj. Stare Miasto, Jeżyce, Św. Łazarz wyniosły 3 802 000 zł. Środki te osiedla rozdysponowały  
na remonty dróg i chodników zlokalizowanych w SPP.  

3. Konkurs na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta  
– osiedli (tzw. konkurs grantowy) 

Konkurs odbył się w formule wprowadzonej Zarządzeniem Prezydenta Miasta  
nr 23/2017/P z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli. Pula środków w części konkursu 
dużych grantów wyniosła 2 500 000 zł, a dofinansowanie nie mogło przekroczyć 500 000 zł.  
Pula w części konkursu małych grantów wyniosła 1 000 000 zł, a dofinansowanie  
nie mogło przekroczyć 100 000 zł.  

W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 35 wniosków – 20 w części konkursu dużych grantów 
(z czego 2 wnioski nie spełniały kryteriów formalnych) oraz 15 w części małych grantów. 
Członkowie Komisji konkursowe 5 i 6 września 2018 r. dokonali wizytacji zgłoszonych 
lokalizacji. 10 września odbyło się posiedzenie, podczas którego dokonano oceny wniosków. 
Komisja konkursowa zarekomendowała do dofinansowania w roku 2019 r. 6 wniosków w części 
konkursu dużych grantów oraz 11 wniosków w części konkursu małych grantów. Prezydent 
Miasta Poznania p. Jacek Jaśkowiak zaakceptował propozycje Komisji i rozstrzygnął konkurs.  
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4. Spotkania Prezydenta Miasta Poznania z jednostkami pomocniczymi Miasta  
– osiedlami 

Prezydent Miasta Poznania w trakcie 2018 r. odbył spotkania z radami i mieszkańcami 
następujących osiedli: Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Strzeszyn, Grunwald Północ, Kwiatowe, 
Górczyn, Grunwald Południe, Głuszyna.  

5. Organizacja Międzyosiedlowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta 
Poznania 

12 maja 2018 r., na boisku Orlik na os. Wichrowe Wzgórze 111, odbył się Międzyosiedlowy 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Poznania, zorganizowany przez Miasto Poznań 
– Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta przy współpracy  
z Oświatowym Towarzystwem Przyjaciół Sportu Winogrady Poznań oraz XX Liceum 
Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Poznaniu. Jego celem była integracja członków 
rad osiedli poprzez sport. W turnieju wzięły udział drużyny złożone z członków rad osiedli 
z terenu Grunwaldu, Jeżyc, Nowego Miasta, Starego Miasta i Śródmieścia.  

6. Tereny przekazane Osiedlom do korzystania 

Jednostki pomocnicze Miasta w 2018 r. zarządzały 34 terenami przekazanymi do korzystania 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania.  

Przykłady inwestycji realizowanych w 2018 r.: 

• Antoninek-Zieliniec-Kobylepole – obiekt przy ul. Wandy/Sabiny: 

- konserwacja boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz wymiana urządzeń zabawowych 
(51.982,26 zł), 

• Kwiatowe – plan zabaw przy ul. Krokusowej: 

- realizacja wniosku PBO „Plac zabaw na Kwiatowym - biegiem, marsz” - budowa placu 
zabaw (318.803,70 zł), 

• Winiary – Winiarskie Centrum Rekreacyjno-Sportowe – rejon ul. Sokoła i Winiarskiej: 

- wykonano nowe nawierzchnie boisk do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, wykonano 
nowe ogrodzenie i piłkochwyty, plac do street workout, dostawiono nową piaskownicę  
na placu zabaw (441.359,00 zł), 

• Strzeszyn: 
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- modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jeziorańskiej: Wykonano projekt 
budowlano-wykonawczy modernizacji terenu rekreacyjnego  (1.968,00 zł) oraz nową 
nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego, piłkochwyty, małą architekturę (143.496,22 zł), 

- teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Krajeneckiej. Realizacja wniosku PBO „Rekreacja  
na Strzeszynie 2” - zmodernizowano boisko do piłki nożnej oraz wybudowano ścieżkę 
prowadzącą do placu zabaw (385.500,00 zł), 

• Umultowo – plac zabaw przy ul. Kopcowej: 

- wykonano projekt oświetlenia oraz ustawiono 2 lampy (19.803,00 zł). 

Uchwałą nr LXV/1197/VII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. Rada Miasta Poznania powierzyła 
Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystania z mienia komunalnego 
przekazanego do korzystania osiedlom. Na podstawie ww. uchwały Prezydent określił w drodze 
zarządzeń stawki dla obiektów zlokalizowanych na Osiedlach: Piątkowo, Głuszyna  
oraz Krzyżowniki-Smochowice.  

7. Przygotowanie do przeprowadzenia wyborów do rad osiedli 

W 2018 r. rozpoczęły się przygotowania do organizacji i przeprowadzania wyborów  
do rad osiedli: 

• uchwałą nr LXXIII/1369/VII/2018 z dnia 25 września 2018 r. Rada Miasta Poznania ustaliła 
wysokość diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad osiedli, 
które wyniosą odpowiednio: 380 zł dla przewodniczącego, 330 zł dla zastępcy 
przewodniczącego oraz 300 zł dla członka komisji.  

•  27 grudnia 2018 r. Prezydent Miasta wydał zarządzenia:  

− nr 995/2018/P w sprawie przeprowadzenia wyborów do 42 rad osiedli, które zostały 
zarządzone na 24 marca 2019 r. W zarządzeniu określono również kalendarz 
czynności wyborczych, 

−  nr 994/2018/P w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych, 
który wraz z obwodowymi komisjami wyborczymi odpowiada  
za ich przeprowadzenie.  

• W 2018 r. Wydział opracował koncepcję kampanii promocyjnej, zakładając dwuetapową 
promocję wyborów. W pierwszym etapie główny nacisk został położony na zachęcenie 
mieszkańców do zgłaszania kandydatur na radnych, w drugim na przekonanie mieszkańców 
do zagłosowania. WJPM przygotował dokumentację przetargową i wyłonił agencję,  
która opracowała i przeprowadziła kampanię. 
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Ponadto, do promocji wyborów nawiązano współpracę z miejskimi jednostkami 
organizacyjnymi, które umożliwiły m.in. emitowanie komunikatów lektora w pojazdach 
komunikacji miejskiej czy stworzenie cyklu artykułów na temat jednostek pomocniczych  
w Biuletynie Miejskim i Informatorze Multimedialnym Metropolii Poznań.  

Czynności zmierzające do przeprowadzenia wyborów, wynikające z kalendarza wyborczego,  
są kontynuowane w 2019 r.  

 

25. W zakresie Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu:  

Zadania, działania i osiągnięcia  
Działanie/nazwa 

dobrej praktyki/nowe 
rozwiązanie/wdrożenie 

Opis Uzyskane efekty/korzyści 

Udostępnienie nowej 
przestrzeni Urzędu 
Miasta Poznania dla 
mieszkańców celem 

zapewnienia lepszych 
warunków do obsługi. 

Rozpoczęcie procesu modernizacji 
budynku C mieszczącego się przy pl. 

Kolegiackim 17 na podstawie 
opracowanej koncepcji i programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

W roku 2018 opracowano projekt 
wykonawczy oraz przystąpiono do 

pierwszego etapu prac 
modernizacyjnych w budynku. 

W trakcie realizacji – 
planowane zakończenie  

i przekazanie do 
użytkowania – wrzesień 

2019. 

Ukończenie pierwszego 
etapu wdrożenia  

w Urzędzie Miasta 
Poznania 

Elektronicznego 
Potwierdzenia Odbioru 

(EPO). 

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru 
(EPO) polega na potwierdzeniu 

doręczenia przesyłki poprzez złożenie 
odręcznego podpisu przez odbiorcę na 

urządzeniu mobilnym. 

Przyspieszenie 
procedowania spraw ze 

względu na udostępnianie 
nadawcy  

w czasie rzeczywistym 
informacja o stanie realizacji 

przesyłki z EPO. Według 
analizy przeprowadzonej 

przez ZOU pełne wdrożenie 
systemu EPO przyniesie 

oszczędności rzędu 100 000 
zł. 

Wymiana systemu 
wspierania obrad sesji i 
komisji Rady Miasta 

Wymiana 10. letniego systemu 
wspierającego obrady sesji Rady 
Miasta Poznania. Nowy system to 

Brak przerw technicznych 
podczas obrad 

spowodowanych 
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Poznania. innowacyjne rozwiązanie dostosowane 
do potrzeb Rady Miasta Poznania. 

System został wyposażony w dotykowe 
monitory stanowiskowe oraz nowe 
oprogramowanie. Ponadto w sali 

zamontowano nowe rzutniki, ekrany 
projekcyjne oraz dodatkowy monitor 

naprzeciwko miejsca dla 
przewodniczącego RMP i jego 

zastępców. 

awaryjnością 
dotychczasowego sprzętu. 
Bezawaryjne prowadzenie 
obrad sesji i komisji RMP. 
Poprawiona wizualizacja  

oraz czytelny przekaz 
informacyjny np. na temat 
poszczególnych punktów 

posiedzeń. 

Przeprowadzenie akcji 
dostarczenia wymiaru 

podatku  
od nieruchomości dla 

mieszkańców Poznania 
– „Podatek 2018”. 

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu 
 w dniach 25.01.2018 – 22.02.2018 

zorganizował akcję doręczania listów  
z wymiarem podatku od nieruchomości 

do mieszkańców Poznania. 
Skorzystano z usług 95 pracowników 

odpowiedzialnych za skuteczne  
i właściwe doręczanie korespondencji. 
Podczas trwania akcji wygenerowano 

128 388 sztuk korespondencji 
przeznaczonej do doręczenia na terenie 

Poznania oraz 24 541 sztuk 
korespondencji zamiejscowej. 

Oszczędność na poziomie 
254.868,53 zł. 

Wprowadzenie usługi 
car-sharingu – wynajmu 
krótkoterminowego aut 

o napędzie 
hybrydowym. 

Wdrożenie pilotażowego programu 
korzystania z aut o alternatywnym 

(hybrydowym) napędzie przez 
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta 
Poznania tj. Wydział Kształtowania i 

Ochrony Środowiska, Biuro 
Koordynacji Projektów i Rewitalizacji 

Miasta, Gabinet Prezydenta. 

Wprowadzenie tego 
programu ma na celu 
obniżenie kosztów 
transportu, a także 
usprawnienie pracy 

pracowników wykonujących 
obowiązki służbowe  

w terenie, poprzez większą 
dostępność aut. 

Wprowadzenie car-sharingu  
w Urzędzie ma prowadzić 

również do odciążenia 
taboru własnego, który w 

tym czasie może wykonywać 
inne zlecenia obsługi 

transportowej. Ponadto 
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stosowanie aut o napędzie 
hybrydowym prowadzi  

do obniżenia emisji spalin 
CO2 oraz lokalnego 

zmniejszenia 
zanieczyszczenia powietrza, 

czy poziomu hałasu. 

Adaptacja części 
budynku mieszczącego 

się przy ul. 
Słowackiego 22 na 

potrzeby Urzędu Miasta 
Poznania – Wydziału 

Finansowego. 

W związku z przeniesieniem oddziału 
Sądu Rejonowego Poznań-Jeżyce  

oraz zawarciem porozumienia, którego 
przedmiotem jest możliwość 

użytkowania pomieszczeń należących  
do Skarbu Państwa wykonano 

adaptację pokoi na potrzeby Urzędu 
Miasta Poznania. W ten sposób 
wygospodarowano przestrzeń  

dla Wydziału Finansowego. W celu 
dostosowania pomieszczeń  

do standardów został wykonany remont 
toalety (dostosowanie dla osób  

z niepełnosprawnościami poprzez 
obniżenie elementów sanitarnych  

oraz montaż pochwytów). Ponadto 
udostępniono pomieszczenie dla 

rodzica z dzieckiem wyposażonego w 
przewijak oraz fotel. 

Wprowadzenie tych zmian 
logistycznych doprowadziły 
do poprawy funkcjonalności 

budynku oraz jakości 
świadczenia pracy na rzecz 

mieszkańców miasta 
Poznania. 

Montaż podnośnika 
schodowego w budynku 
przy pl. Kolegiackim 17 

Montaż podnośnika schodowego 
umożliwiającego dostęp osobom 

poruszającym się na wózkach 
inwalidzkich do oddzielonej schodami 
części „B” budynku mieszczącego się 

przy pl. Kolegiackim 17. 

Wprowadzenie tego 
rozwiązania doprowadziło  
do poprawy dostępności 
budynku Urzędu Miasta 

Poznania przy pl. 
Kolegiackim 17. 

Utworzenie punktu 
obsługi klienta wraz z 

poczekalnią w budynku 
przy ul. Matejki 50 

Utworzenie potrzeby Biura Spraw 
Lokalowych punktu obsługi klienta 
wraz z poczekalnią (po przebudowie 

pomieszczeń MOPRu) 

Efektem tych działań jest 
poprawa komfortu dla osób 
oczekujących na obsługę 
przez pracowników Biura 

Spraw Lokalowych 
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Przeprowadzenie prac 
remontowych  

w Sali Ślubów oraz 
renowacji stolarki 

drzwiowej wewnętrznej  
i zewnętrznej. 

Dostosowanie pomieszczenia do 
standardów poprzez wymianę systemu 

nagłaśniającego oraz oświetlenia. 
Ponadto w celu poprawy estetyki 

pomieszczenia dokonano renowacji 
parkietu, zabytkowych mebli a także 

wprowadzano nowe dekoracje. 

Wykonane prace remontowe 
wpływają na podniesienie 

estetyki budynku oraz 
standardu obsługi w czasie 

trwania ceremonii ślubnych. 

Renowacja 
zabytkowych mebli w 

budynku przy  
pl. Kolegiackim 17 

Renowacja zabytkowych mebli 
polegająca na odnowie i 

zabezpieczeniu elementów 
drewnianych stołów i krzeseł oraz 

wymianie elementów tapicerowanych 

Zachowanie mebli 
zabytkowych  w dobrym 

stanie, podniesienie wartości 
mienia ruchomego 

Odkrycie zabytkowych 
fresków w Sali Sesyjnej 

S2  
w budynku przy  

pl. Kolegiackim 17 

Zabezpieczenie odkrywek znajdujących 
się na suficie Sali Sesyjnej nr 2. 

Przywrócenie zabytkowego 
charakteru pomieszczenia 

znajdującego się w budynku 
przy pl. Kolegiackim 17. 

 

2) W 2018 roku Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu w obszarze zamówień 
publicznych udzielił wydziałom/biurom/jednostkom organizacyjnym wsparcia  
w zakresie: 

a) dokumentacji przetargowej (konsultacje przed złożeniem dokumentów): 

• Biuro Obsługi Inwestorów - Kompleksowa organizacja stoiska  
na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Expo Real 2018 w Monachium, 
Niemcy, 

• Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Organizacja, zarządzanie 
oraz zagospodarowanie terenu plaży miejskiej nad rzeką Wartą,  

• Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Zagospodarowanie 
ogródków przedszkolnych, 

• Wydział Urbanistyki i Architektury - Konkurs na opracowanie koncepcji 
architektonicznej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu, 

• Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Dostawa mebli, mebli na wymiar  
oraz sprzętu AGD wraz z montażem, 
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• Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta - Kampania promocyjna 
wyborów do Rad Osiedli w 2019 roku, 

• Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Wykonanie i montaż mebli 
biurowych w pokoju 505 oraz 503 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego dla Miasta Poznania, 

• Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Rewaloryzację Placu 
Kolegiackiego w Poznaniu, 

• Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta  - Przebudowę Rynku 
Łazarskiego 

• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Usługi pogrzebowe; 

b) koordynowania przygotowania przez Wydział Gospodarki Komunalnej 
dokumentacji do Wstępnych ogłoszeń informacyjnych na dostawę energii i gazu 
oraz pomoc w zapytaniu ofertowym w ramach „Opracowania kompleksowej 
dokumentacji na potrzeby powstania i funkcjonowania Poznańskiego Klastra 
Energii, wraz z jego certyfikacją w Ministerstwie Energii; 

c) w prac zespołu ds. rozwoju sieci punktów ładowania zainstalowanych  
w ogólnodostępnych stacjach ładowania na terenie Miasta Poznania. 

1) Zestawienie dot. mechanizmów społecznych. 

a) Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach o wartości powyżej 30 000 euro 

• Analiza klauzul społecznych pod względem ilości ich stosowania. 

Zestawienie dot. klauzul społecznych opracowano na podstawie Elektronicznej Bazy Zamówień 
(EBZ) uwzględniającej zamówienia realizowane przez Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu  
w roku 2018 na rzecz Wydziałów i Biur Urzędu Miasta Poznania, a także Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie, Poznańskiego Centrum Świadczeń oraz Straży Miejskiej. 
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Analizie poddano 222 postępowań o wartości powyżej 30.000 euro. 

Rodzaj 
przedmiotu 
zamówienia 

Ilość 
postępowań 

Klauzula 
pracownicza 
art. 29 ust. 

3a 

Klauzula 
zatrudnieniowa 

art. 29 ust. 4 

Klauzula 
zastrzeżona 
art. 22 ust. 

2 

Klauzula/aspekt 
społeczny jako 

kryterium 
wyboru 

Suma 
klauzul 

społecznych 

Dostawy 77 5 1 0 1 7 
Usługi 109 44 13 1 22 80 

Roboty 
Budowlane 36 30 8 0 7 45 

SUMA 222 79 22 1 30 132 

Tabela nr 1. Postępowania powyżej 30 000 euro wraz z podziałem na rodzaj zamówienia  
oraz na rodzaj klauzuli. 

Klauzule społeczne znalazły zastosowanie w przypadku 92 postępowań, co stanowi 42% ogółu. 
W roku 2018 najpopularniejszą klauzulą stosowaną w zamówieniach publicznych była klauzula 
pracownicza. Została zastosowana w 79 postępowaniach, co stanowi 36% wszystkich 
postępowań. 
Kolejnym mechanizmem społecznym najczęściej stosowanym była klauzula społeczna  
jako punktowane kryterium wyboru, zastosowano ją w przypadku 28 postępowań, co stanowi 
14% wszystkich postępowań. 
Natomiast na trzecim miejscu, pod względem stosowania klauzul była klauzula zatrudnieniowa. 
Zastosowano ją w 22 postępowaniach co stanowi 10% ogółu. 
Klauzula zastrzeżona została stosowana 1 raz – co stanowi 0,5% postępowań. 

• Analiza klauzul społecznych pod względem podziału na dostawy, usługi, roboty 
budowlane. 

Bazując na zamieszczonym poniżej wykresie, sporządzonym na podstawie Elektronicznej Bazy 
Zamówień, zauważyć można znaczącą przewagę stosowania klauzul społecznych w kategorii 
usług. Na drugim miejscu pod względem ilości postępowań zawierających klauzule są roboty 
budowlane, natomiast dostawy są rodzajem zamówienia, w którym stosowano najmniej klauzul 
społecznych.  

 



 
 
 

283 

 

b) Odstąpienia od stosowania klauzul społecznych. 

W 2018 roku zastosowano 143 odstąpień od klauzuli pracowniczej (art. 29 ust. 3a),  
co stanowi 64% ogółu postępowań. Przedstawiciele merytorycznych wydziałów/biur 
zgłaszający konieczność przeprowadzania przez ZOU postępowania przetargowego uznali,  
iż nie ma zasadności stosowania klauzul społecznych w danych procedurach.  
Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zasadności zastosowania klauzuli, stosowna uwaga 
została odnotowana w druku zlecenia przeprowadzenia procedury. 

1) Aspekty środowiskowe: 

Rodzaj przedmiotu zamówienia 
Ilość 
postępowań 

Ilość postępowań 
uwzględniających 
aspekty 
środowiskowe  

Dostawy 77 14  

Usługi 109 13  

Roboty Budowlane 36 8  

SUMA 222 35  

  DOSTAWY USŁUGI 
ROBOTY 
BUDOWLANE 

Norma TCO 0.3 4   
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Zastosowanie norm Energy 
Star/ Energy Star 5.0 lub 
równoważne 

7   

Maksymalna głośność: 35 dB 2   

Stosowanie ekologicznych 
środków czystości 

 4  

Stosowanie i przestrzeganie 
norm prawa powszechnego i 
prawa miejscowego z zakresu 
ochrony środowiska  

2 7 5 

Normy FSC ®/ 
PFSC ™ 

 2  

Właściwe gospodarowanie 
odpadami 

  4 

Zgodność z deklaracją CE 2   

Oszczędność 80+ lub 
równoważna 

1   

Kryterium wyboru:  
Zużycie energii (pomiar w 
cyklu miejskim) 

1   

Kryterium wyboru:  
Emisja CO2 (pomiar w cyklu 
miejskim) 

 

1 
  

 

3) W 2018r. Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu realizował trzykrotnie procedury udzielenia 
zamówienia publicznego w ramach grup zakupowych:: 

1. Skład grupy zakupowej na usługi pocztowe (przetarg nieograniczony): 

1. Urząd Miasta Poznania,  

2. Straż Miejska Miasta Poznania,  
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3. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ,  

4. Poznańskie Centrum Świadczeń,  

5. Zarząd Dróg Miejskich, 

6. Zarząd Transportu Miejskiego,  

7. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, 

8. Centrum Usług Wspólnych. 

2. Skład grupy zakupowej na usługi pocztowe (zamówienie z wolnej ręka): 

1. Urząd Miasta Poznania,  

2. Straż Miejska Miasta Poznania,  

3. Poznańskie Centrum Świadczeń, 

4. Zarząd Dróg Miejskich,  

5. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, 

6. Centrum Usług Wspólnych. 

3. W 2018 r. w ramach grupy zakupowej wszczęto także postępowania dotyczące 
ubezpieczeń: 

1. Ubezpieczenia komunikacyjne Miasta Poznań oraz wybranych spółek miejskich; 

2. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Poznań  
oraz wybranych spółek miejskich. 

 

26. W zakresie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa: 

1. Sfinansowano patrole ukierunkowane na podejmowanie interwencji w związku  
z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Policjanci z KMP Poznań wykonali 1428 patroli (2856 policjantów – 22 848 godziny 
służby). Wydatkowano na ten cel 999 600,00 zł. 

2. Kontynuowano program „Seniorzy – bezpieczeństwo osobiste”. Program ten realizowany 
jest we współpracy z radami osiedli. W ramach projektu organizowane są spotkania  
w klubach osiedlowych, klubach seniora, dziennych domach opieki, na których omawiane 
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są zagrożenia, na jakie mogą być narażeni seniorzy w życiu codziennym (kradzieże, 
oszustwa), wskazywany jest sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia  
oraz jak unikać tych zagrożeń. Program zakłada poprawienie świadomości adresatów  
w zakresie bezpieczeństwa, wymianę doświadczeń, propagowanie bezpieczeństwa  
w życiu codziennym. Zrealizowano 26 spotkań. Dodatkowo prowadzone były działania  
w ramach projektu „Wnuczek radzi i ostrzega”. Do placówek oświatowych 
 i KMP w Poznaniu przekazano 7 000 kompletów materiałów informacyjnych (broszura 
 i magnes). 

3. W roku 2018 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa kontynuował 
realizację Programu „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec” w ramach  
którego wzięto udział w 60 spotkaniach na terenie komisariatów policji. Tematyką 
spotkań było nawiązanie współpracy w zakresie analizy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, nakreślenie problemów i obaw społeczności lokalnych oraz analiza 
możliwych do podjęcia działań oraz realizacja problemów nakreślanych przez rady osiedli 
do wykonania. 

4. Zrealizowano porozumienia z KMP w Poznaniu, którego przedmiotem jest uczestniczenie 
przez Miasto Poznań w pokrywaniu części wydatków majątkowych i bieżących 
funkcjonowania KMP w Poznaniu. 

Środki finansowe wykorzystano na: 

- dofinansowanie zakupu radiowozów nieoznakowanych i oznakowanych  
dla KMP w Poznaniu, 

- dofinansowanie remontu obiektów KMP w Poznaniu, 

- sfinansowanie zakupu sprzętu informatyczno-biurowego, 

- sfinansowanie dodatkowych patroli na terenie Poznania. 

- dofinansowanie  remontu siedziby KP Poznań – Stare Miasto. 

Wydatkowano na ten cel kwotę – 6 735 913,62,00 zł. 

5. Zrealizowano porozumienie, którego przedmiotem było sfinansowanie nagród  
dla policjantów dokonujących ujęć przestępców na gorącym uczynku ich popełnienia, 
przestępstw około samochodowych oraz wandalizmu. Przeznaczono na ten cel kwotę 
20 000,00 zł 

6. W 2018 roku Miasto Poznań zrealizowało porozumienia z KMP Poznań w zakresie: 
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- sfinansowania kosztów pobytu praktykantów ze Szkoły Aspirantów w Słupsku  
– pełnili oni dodatkowe służby patrolowe na terenie Miasta. Wydatkowano  
na ten cel 60 000 zł. 

- sfinansowania dodatkowych płatnych patroli ukierunkowanych na zapewnienie 
bezpieczeństwa podczas „Betlejem Poznańskiego” w grudniu 2018 r. Wydatkowano 
na ten cel 50 000 zł. 

7. Realizowano program „Kibicuj bezpiecznie”. W ramach projektu podejmowano działania 
informacyjne w zakresie zapobiegania problemom i zachowaniom problemowym 
młodzieży, w szczególności promowanie prawidłowych postaw społecznych młodzieży 
eliminujących zachowania agresywne i propagowanie zasady fair-play, a tym samym 
uczenie kulturalnego uczestnictwa w sportowych imprezach masowych. Projektem objęte 
było 5 szkół, 19 klas (11 klas ze szkół podstawowych oraz 8 klas ze szkół średnich)  
- łącznie 480 uczniów. W 2018 roku program „Kibicuj bezpiecznie” uzyskał 
dofinansowanie z Rządowego Programu Razem Bezpieczniej na lata 2018 – 2020. 
Program „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”. 

8. Realizowano program „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”, który obejmował 
zarówno działania wykonywane przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu, Straż 
Miejską Miasta Poznania, działania szkół nim objętych, jak i zadania Urzędu Miasta 
Poznania – Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Program „Szkoła 
wolna od narkotyków i przemocy” zakłada wprowadzenie i realizację jednolitych form 
współdziałania szkoły, rodziców i uczniów oraz policji i straży miejskiej zmierzających 
do przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności przeciwdziałaniu zjawiskom 
związanych z narkotykami i przemocą wśród nieletnich. Prowadzone działania 
informacyjne oraz promocja zdrowego trybu życia mają przede wszystkim wskazać 
młodzieży objętej programem alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, dać pełną 
wiedzę z zakresu odpowiedzialności prawnej dot. szeroko pojętej demoralizacji. 

9. Realizowano program ,,Wiem jak ratować życie”. Program zakłada wzmocnienie procesu 
edukacji i kształcenia dzieci i młodzieży o wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, a w szczególności podjęcie resuscytacji krążeniowo 
oddechowej. Uznaje się, że działania prozdrowotne są ważnym elementem systemu 
edukacji młodego człowieka. Realizacja programu prowadzona jest w sposób dwufazowy; 
występuje podział na części teoretyczna oraz praktyczną. W części wykładowej dzieci  
i młodzież nabywają wiedzę związaną z podstawami prawnymi udzielania pierwszej 
pomocy, rozpoznawaniem objawów zagrożenia zdrowia i życia (prowadzenie pośredniego 
masażu serca czy schemat postępowania resuscytacyjnego z użyciem automatycznego 
defibrylatora zewnętrznego AED oraz inne stany zagrożenia). W ramach ćwiczeń 
prowadzonych w części praktycznej odbiorcy szkoleni są indywidualnie oraz grupowo  
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w zakresie czynności resuscytacyjnych osoby dorosłej i dziecka, postępowania z użyciem 
AED, ułożenia w pozycję bezpieczną, a także opatrywania ran. Do nauki wykorzystywane 
są fantomy ratownicze. Ponadto osoby szkolone wyposażone zostają w broszury 
informacyjne dotyczące udzielania pierwszej pomocy. W ramach programu reprezentacje 
szkół zapraszane są do konkursu obejmującego tematyką zasady udzielania pierwszej 
pomocy. W 2018 r. przeszkolono uczniów  klas siódmych z 30 szkół. 

10. Na podstawie wytycznych opracowano Plan Zarządzania Kryzysowego dla Miasta 
Poznania, który został zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu  
05.12.2018 r. 

11. W związku z dużą migracją dzikich zwierząt na tereny zurbanizowane Miasta Poznania  
w dniu 02.01.2018 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa podpisał 
umowę na pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego wykonującego czynności 
w zakresie usuwania zagrożeń dla życia i zdrowia ludności oraz mienia ze strony dzikich 
zwierząt na terenie Miasta Poznania. W ramach ww.  umowy pogotowie podjęło  
na polecenie Centrum Zarządzania Kryzysowego 298 interwencji w tym (33 odstrzały 
redukcyjne, 53 odłowy żywołowne, 54 skrócenia cierpień i 31 wypłoszeń).   

W związku z dynamicznym rozwojem Poznania znacząco zmniejszył się obszar,  
na którym można prowadzić odstrzał redukcyjny dlatego Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa zakupił w 2018 r. 4 mobilne odłownie żywołowne,  
w których odłowiono 53 dziki.  

12. W związku z katastrofą budowlaną budynku wielorodzinnego położonego w Poznaniu 
przy ul 28 czerwca 1956 r. nr 323 oraz w przypadku pożarów i innych miejscowych 
zagrożeń Centrum Zarządzania Kryzysowego koordynowało zabezpieczenie logistyczne 
działań ratowniczych i poszukiwawczych. Zgodnie z zapisami Planu Zarządzania 
Kryzysowego dla Miasta Poznania oraz decyzjami zespołu powołanego przez Prezydenta 
Miasta Poznania, Centrum Zarządzania Kryzysowego zabezpieczało 19 ewakuacji  
dla 798 osób. 15 razy zadysponowano przyjazd autobusów MPK, w których osoby 
ewakuowane oczekiwały na zakończenie działań Państwowej Straży Pożarnej. Centrum 
Zarządzania Kryzysowego dostarczyło osobom w autobusach 150 gorących posiłków  
w formie pakietów żywnościowych oraz 150 litrów butelkowanej wody pitnej.  
65 osobom, które zostały pozbawione dachu nad głową zapewniono miejsce czasowego 
pobytu oraz wyżywienie w hotelu CEZAMET. Zapewniono również pomieszczenia 
magazynowe w celu przechowania mienia ruchomego ocalałego z katastrofy.  

13. Działające w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Centrum Zarządzania 
Kryzysowego dla Miasta Poznania  w 2018 roku podjęło 2089 interwencji i działań.  
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14. 17 października 2018 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, 
reprezentując Miasto Poznań podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym 
w Poznaniu sp. z o.o. i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 
porozumienie w sprawie skoordynowania działań w sytuacji kryzysowej lub innego 
miejscowego zagrożenia niebędącego sytuacją kryzysową. Na podstawie porozumienia, 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej zadysponowało w 2018 roku 15 autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w celu zapewnienia miejsc oczekiwania na zakończenie działań 
ratowniczych dla osób ewakuowanych ze strefy zagrożenia.  

15. Na podstawie ustawy Prawo o zgromadzeniach Wydział Zarządzania Kryzysowego  
i Bezpieczeństwa przyjął łącznie 389 zawiadomień o zamiarze zorganizowania 
zgromadzenia, w tym 156 zgromadzeń zgłaszanych w trybie zwykłym i 233 w trybie 
uproszczonym. 

16. Przygotowano i zrealizowano zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa  
na obszarach wodnych Miasta Poznania poprzez przygotowanie, przeprowadzenie  
i realizację dwóch otwartych konkursów ofert w systemie „Witkac” pod nazwą:
 prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa  
na obszarach wodnych oraz zapewnienie na obszarach wodnych miasta Poznania 
warunków do organizowania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone 
na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w sezonie kąpielowym 2018. 

17. W dniu 23 listopada zorganizowano na terenie Wydziału Nauk Politycznych  
i Dziennikarstwa konferencję ,,Zagrożenia ekstremalne w przestrzeni publicznej”,  
w trakcie której poruszono tematykę dotyczącą współczesnego terroryzmu. Dodatkowo 
zlecono opracowanie i nagranie trzech filmów profilaktycznych dotyczących algorytmów  
postępowania w trakcie ataków na instytucję publiczną.   

18. Zrealizowano, na podstawie umowy zawartej w 2017 roku, przebudowę, modernizację  
i rozbudowę monitoringu ul. Półwiejskiej i ulic przyległych w rejonie Starego Miasta. 
W ramach przedmiotowych prac wymieniono 7 kamer obrotowych zainstalowanych 
wzdłuż ul. Półwiejskiej, w tym 3 kamery zamontowano w nowych lokalizacjach,  
a 3 zastąpiono kamerami stałopozycyjnymi. Ponadto wzdłuż ul. Półwiejskiej dodatkowo 
zainstalowano 7 kamer stałopozycyjnych i 3 kamery panoramiczne, w celu minimalizacji 
obszaru niemonitorowanego. Dodatkowo monitoringiem wizyjnym zostały objęte 
również podcienie przy nieruchomości Stary Rynek 52ab. Łączny koszt realizacji zadania 
wyniósł: 455 697,17 zł.  

19. Wykonano rozpoczętą w 2017 roku budowę infrastruktury teletechnicznej w ul. Rybaki 
wraz z nawiązaniem do miejskiej kanalizacji kablowej oraz posadowieniem 3 słupów  
do kamer, na potrzeby przyszłej rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta 
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Poznania. Łączny koszt realizacji zadania wraz z nadzorem inwestorskim  
i archeologicznym wyniósł: 59 947,21 zł.  

20. Zrealizowano III etap rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania  
w obszarze Rataj. W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano niezbędną 
infrastrukturę teletechniczną oraz zainstalowano i uruchomiono 21 nowych kamer,  
w tym 13 szybkoobrotowych, 2 stałopozycyjne i 6 panoramicznych, w 12 nowych 
lokalizacjach (7 na Górnym Tarasie Rataj i 5 na Dolnym Tarasie Rataj). Łączna  kwota 
realizacji  zadania wraz z kosztami: aktualizacji map do celów projektowych, nadzoru 
inwestorskiego, udostępnienia przez Spółdzielnię „Osiedle Młodych” terenu na potrzeby 
budowy niezbędnej infrastruktury teletechnicznej oraz rekonfiguracji istniejących 
połączeń światłowodowych, wyniosła:  801 771,81 zł.  

21. Przeprowadzono modernizację i rozbudowę platformy wirtualizacyjnej systemów 
serwerowych Infrastruktury Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego. Przedmiotowa inwestycja obejmowała dostawę i uruchomienie w sieci 
MPLS Miasta Poznania redundantnego centrum danych zawierającego środowisko 
wirtualizacyjne wykonane w formie klastra wysokiej dostępności Koszt realizacji zadania 
wyniósł 950 092,59 zł.  

22. W roku 2018 Wydział, w oparciu o środki finansowe przeniesione do budżetu roku 2019,  
zawarł umowy, których termin zakończenia przypada w I półroczu 2019 r.,  na realizację 
następujących przedsięwzięć: 

• Budowę infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik do budynku administracji 
Cmentarza Komunalnego Miłostowo wraz z przygotowaniem infrastruktury  
do rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze miasta 
Poznania. 

• Budowę infrastruktury teletechnicznej na potrzeby rozbudowy Systemu Monitoringu 
Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Parku Czarneckiego. 

• Modernizację Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania wzdłuż ul. Głogowskiej 
oraz w obszarze Grunwaldu. 

• Rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w oparciu o rozwiązania 
mobilne – etap II. 

23. W 2018 r. przyznano i wypłacono dotacje Ochotniczym Strażom Pożarnym  
w sumie 243 500,00 zł. 

W rozbiciu na poszczególne jednostki dotacje przedstawiają się następująco: 
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 OSP Poznań – Głuszyna – 64 500,00 zł, 

 OSP Poznań – Krzesiny – 68 000,00 zł,  

 OSP Poznań Osiedle Kwiatowe – 45 000,00 zł,  

 OSP RW Mistral – 33 000,00 zł, 

 OSP GRS – 33 000,00 zł. 

24. W grudniu 2018 r. zakupiono wyposażenie do specjalistycznego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań Głuszyna – koszt dotacji 159 000 zł. 

25. W grudniu 2018 r. przeprowadzono przebudowę instalacji ogrzewania i gazowej  
w strażnicy OSP Poznań Krzesiny – koszt dotacji 30 000 zł. 

26. W 2018 r. przyznano i wypłacono dotacje Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu w kwocie 586 100,00 zł na pokrycie części kosztów funkcjonowania 
jednostek ratowniczo-gaśniczych w Poznaniu oraz 380 137,01 zł na budowę nowej 
strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu  
na potrzeby JRG-4 w Poznaniu. 

27. W pierwszym półroczu przeprowadzono kwalifikację wojskową, do której wezwano  
ok. 2,5 tys. osób.  

28. W toku realizacji zadań Prezydent Miasta Poznania wydawał decyzje administracyjne. 
Wydano 334 decyzje w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,  
138 decyzji w sprawie wypłaty rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy 
rezerwy. 

29. Przeprowadzono aktualizację planu Akcji Kurierskiej Urzędu Miasta Poznania (wydano 
83 decyzje administracyjne w sprawie przeznaczenia osób do funkcji kuriera)  
oraz ćwiczenie praktyczne dla kurierów – wykonawców. 

30. W listopadzie 2018 r. na terenie Miasta Poznania przeprowadzono doręczanie 
dokumentów powołania w trybie akcji kurierskiej zarządzone przez Szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego. 

31. Przeprowadzono szkolenie obronne dla kadry kierowniczej oraz pracowników Urzędu 
Miasta Poznania.  
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27. W zakresie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:  

1. Rada Programowa ds. wdrażania i realizacji Programu „Polityka Senioralna Miasta Poznania  
na lata 2017-2021”. 

Zarządzeniem Nr 95/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 lutego 2018 powołana została 
Rada Programowa ds. wdrażania i realizacji Programu „Polityka Senioralna Miasta Poznania  
na lata 2017-2021”. 22 lutego 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady,  
któremu przewodniczył zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski. Podczas spotkania 
przedstawiono regulamin i cele Rady oraz rozpoczęto prace zmierzające do przygotowania 
harmonogramu realizacji działań wskazanych w Polityce Senioralnej. W 2018 r. odbyło  
się 5 spotkań Rady. 

2. Karta Seniora – „Poznańska Złota Karta”. 

W marcu 2018 r. wdrożono projekt „Karta Seniora – Poznańska Złota Karta”. Projekt 
adresowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia oraz wskazały, w składanych  
na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, 
zgłoszeniach identyfikacyjnych jako miejsce zamieszkania podatnika - miasto Poznań. Korzyści 
z realizacji projektu: 

- ułatwienie seniorom dostępu do różnego rodzaju dóbr, m.in. kultury, wypoczynku, sportu, 
rekreacji, turystyki, oświaty, a także do usług i towarów oferowanych przez instytucje  
i podmioty samorządowe oraz nie samorządowe, w tym przedsiębiorców, 

- skuteczniejsza aktywizacja i zwiększenie udziału seniorów w życiu miasta Poznania, 

- podniesienie jakości życia seniorów w mieście Poznaniu. 

Rezultaty: wydanie 17 601 kart oraz pozyskanie 104 partnerów. 

3. Rozwój pakietu „Poznań VIVA Senior”. 

Projekt „Poznań VIVA Senior" to pakiet innowacyjnych działań, które mają przyczynić  
się do poprawy jakości życia najstarszych poznaniaków, realizowany od 2017 r. W roku 2018 
rozwijano pakiet usług w ramach projektu „Poznań Viva Senior”, który obejmuje: 

a. projekt Złota Rączka dla seniora, który skierowany jest w szczególności do seniorów 
samotnych, o niskich dochodach, z niepełnosprawnościami i długotrwale chorych. Działania 
realizowane w ramach projektu to drobne naprawy niewymagające specjalistycznej wiedzy  
oraz specjalistycznych uprawnień, niewymagające dużych nakładów finansowych,  
które nie są świadczone w ramach innych umów oraz nie wymagają natychmiastowej 
interwencji. Katalog usług możliwych do realizacji obejmuje wsparcie seniorów w bezpłatnym 
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wykonaniu technicznych czynności, tj. nieszczelność baterii, zepsute klamki, zepsute zamki, 
regulacja drzwi i okien, przymocowanie luster, obrazów, karniszy, uchwytów, półek  
itp., montaż/wymiana klapy WC, cieknące rury, krany, zatkane odpływy, zepsute gniazdka, 
niesprawna instalacja elektryczna, wymiana żarówki, wymiana głowic w bateriach, odklejone 
listwy, nasmarowanie skrzypiących drzwi, zepsuta spłuczka. Program skierowany jest do osób, 
które mają 65 lat i więcej, mieszkających na terenie Poznania, zwłaszcza osób samotnych. 

Zgłoszenia: Poznań Kontakt, tel. 61 646 33 44 (po połączeniu wybierz tonowo  
1, następnie 0).  W roku 2018 wykonano 1 901 usług. 

b. projekt Taksówka dla seniora - celem jest zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa 
osobistego seniorów poprzez bezpłatne usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających 
trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną. Program adresowany  
jest wyłącznie do mieszkańców miasta Poznania, które mają 80 lat i więcej  
(lub są w wieku 70-79 lat i jednocześnie ich niepełnosprawność jest widoczna, jak również 
uniemożliwia korzystanie z bezpłatnej komunikacji miejskiej), samotnie prowadzą gospodarstwo 
domowe lub z drugą osobą zamieszkującą wspólnie, która spełnia kryteria wieku i/lub trudnej 
sytuacji życiowej, dysponują niskimi dochodami. Zakres projektu obejmuje ułatwienie  
ww. osobom bezpośrednich/osobistych kontaktów z urzędami państwowymi i samorządowymi, 
specjalistycznymi placówkami medycznymi, w których rozpatrywane są istotne sprawy  
dla seniora oraz mają swoją siedzibę w granicach administracyjnych Poznania oraz możliwość 
odwiedzin przez seniorów miejsc pochówku osób bliskich.  

Zgłoszenia przejazdów i odwołania: 22 43 900 50. 

W roku 2018 wykonano 8 586 kursów. 

c. projekt Pudełko życia skierowany do osób starszych, samotnych lub mieszkających 
samodzielnie z wyboru. Ma on na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych 
poprzez ułatwienie dostępu służbom medycznym do najważniejszych informacji o stanie zdrowia 
i osobach, które należy poinformować w nagłych wypadkach. Pudełko zawiera ankietę dotyczącą 
stanu zdrowia, przyjmowanych leków i ich dawkowania, substancjach uczulających.  
Obok informacji o przebytych operacjach i zabiegach, pojawia się także informacja, 
 komu przekazać klucz do domu, kogo zawiadomić w razie potrzeby lub kto ma się zaopiekować 
zwierzętami domowymi. Pudełko umieszcza się w półce na drzwiach lodówki. W zestawie 
znajduje się także naklejka na zewnętrzne drzwi lodówki, informująca ratowników medycznych, 
że mogą tam szukać informacji na temat stanu zdrowia i przyjmowanych lekach.  

Informacje: Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, tel. 61 847 21 11. 

W roku 2018 wydano 7 775 pudełek. 
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d. projekt Karta Seniora - Poznańska Złota Karta upoważniająca do korzystania z szerokiej 
oferty ulg i rabatów. Zniżki jakie znajdują się na Karcie to oferta zarówno miejskich instytucji 
kulturalnych, sportowych czy oświatowych, jak i prywatnych firm. Projekt adresowany  
jest do osób, które ukończyły 60 rok życia oraz wskazały, w składanych na podstawie przepisów 
ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach 
identyfikacyjnych jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań.  

Informacje: Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, tel. 61 847 21 11. 

W roku 2018 wydano 17 601 kart. 

e. projekt Książka dla Seniora. W ramach usługi seniorzy mogą wypożyczać książki, 
audiobooki i filmy. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług BR pozwala by jednorazowo 
każdy czytelnik wypożyczył maksymalnie 6 książek i 2 audiobooki na 30 dni oraz 2 filmy  
na 14 dni. Osoby nieposiadające dotąd karty czytelnika mogą założyć ją przy pierwszej wizycie 
bibliotekarza. Książki dostarczane będą raz w tygodniu – w poniedziałki, w godzinach  
11.30 – 14.30. Chęć zwrotu książek czytelnicy mogą zgłaszać dzwoniąc ponownie pod wskazany 
numer Poznań Kontakt. Każdy odwiedzający seniorów pracownik Biblioteki będzie posiadał 
indywidualny identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu filii 
Biblioteki, w której możliwe jest zweryfikowanie jego danych. Akcja skierowana jest do osób  
po 60 roku życia mieszkających na terenie miasta Poznania, którym z powodu 
niepełnosprawności i innych ograniczeń w funkcjonowaniu, trudno jest samodzielnie dotrzeć  
do wypożyczalni. 

Zgłoszenia: Poznań Kontakt, tel. 61 646 33 44 (po połączeniu wybierz tonowo 1, następnie 0) 

W roku 2018 z oferty korzystało 65 czytelników, odnotowano 1 137 wypożyczeń książek  
i 60 audiobooków. 

f. projekt Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Z bezpłatnego wypożyczenia 
sprzętu z wypożyczalni mogą korzystać osoby w wieku 70+, ze szczególnym uwzględnieniem 
osób w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  
które ze względu na stan zdrowia będą wymagały wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego 
sprzętu. Sprzęt jest wypożyczany na okres 3 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych 
okolicznościach może nastąpić przedłużenie umowy na okres kolejnych 3 miesięcy. Zgłoszeń 
dokonywać można na Poznań Kontakt tel. 61 646 33 44. 

W roku 2018 podpisano 78 umów. 

g. projekt Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów. W ramach projektu wykonywany  
jest wyłącznie zabieg kosmetyczny polegający na skróceniu i oszlifowaniu płytki paznokci stóp  
u osób spełniających kryterium wieku i sytuacji życiowej. Zabieg jest całkowicie bezpłatny. 
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Program adresowany jest do osób, które mają 75 lat i więcej, zamieszkują  
w Poznaniu, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub z drugą osobą zamieszkującą 
wspólnie, która spełnia kryteria wieku i sytuacji życiowej, spełniają kryterium wieku  
i są niepełnosprawne i/lub długotrwale, przewlekle chorują. Zgłoszenia i odwołania usług można 
dokonać pod numerem telefonu 663 172 461.  

W roku 2018 wykonano 540 usług. 

h. projekt Poznańska opaska medyczna ma na celu usprawnienie niesienia pomocy  
w stanach zagrożenia życia i zdrowia seniorów. Na Poznańskiej opasce medycznej, zwanej dalej 
Opaską, znajdują się informacje kluczowe dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej  
tj. choroby, informacje o przyjmowanych lekach, alergie oraz dane kontaktowe do bliskiej osoby. 
Uprawnienia do uzyskania Opaski przysługują osobom, które na dzień składania wniosku 
ukończyły 70. rok życia oraz w złożonym na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji  
i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniu identyfikacyjnym wskazały jako miejsce 
zamieszkania podatnika – miasto Poznań.  

4. Wydarzenia aktywizujące dla seniorów: 

• Poznańska Parada Międzypokoleniowa - 2 czerwca 2018 roku odbyła się pierwsza 
Poznańska Parada Pokoleń. Było to wydarzenie dla całych rodzin, łączące pokolenia  
– seniorów z młodzieżą, dziadków z wnukami. Był to czas wspólnej zabawy i radości.  
W programie znalazły się atrakcje zarówno dedykowane poszczególnym pokoleniom,  
jak i takie, które podkreśliły znaczenie współpracy młodszych ze starszymi. Parada 
rozpoczęła się o godz. 12.00 wysłuchaniem hejnału a następnie wyruszyła w barwnym, 
wesołym, rozśpiewanym korowodzie do Parku Stare Koryto Warty,  
gdzie aż do godz. 17.00 można było wysłuchać koncertów znanych gwiazd, tj. Eleni, 
Dawida Kwiatkowskiego, Orkiestry Poznańskiej Piętnastki i Pierwszej Poznańskiej 
Niesymfonicznej Orkiestry Ukulele oraz wziąć udział w wielu atrakcjach, warsztatach, 
pokazach. Dla najmłodszych zorganizowano strefę animacji a dla młodzieży i dorosłych 
warsztaty z tworzenia naturalnych kosmetyków, gwary młodzieżowej dla seniorów. 
Na zakończenie części warsztatowej odbyło się spotkanie z gwiazdą Youtube'a: 
Abdusterem.  

• Potańcówka na Wolnym 

2 września 2018 zorganizowano „Potańcówkę Na Wolnym” dla seniorów. W rytm muzyki  
z lat 60, 70, 80-tych bawiło się ponad 400 seniorów z Poznania. Zabawie towarzyszyły konkursy 
i quizy. 

• Spektakle teatralne 
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Jesienią 2018 r. poznańscy seniorzy mieli okazję zobaczyć „Rodzinę Addamsów”  
(2 spektakle) oraz „Zakonnicę w przebraniu” w Teatrze Muzycznym. Były to spektakle 
dedykowane tylko najstarszym mieszkańcom miasta. 

• Koncerty kolędowe dla seniorów 

20 grudnia 2018 roku Prezydent Miasta Poznania zaprosił poznańskich seniorów na Koncerty 
Kolędowe do Teatru Muzycznego. Odbyły się 2 koncerty, w których udział wzięło ponad  
800 seniorów. W programie koncertu znalazły się najpiękniejsze zimowe piosenki, polskie 
pastorałki i kolędy. Całość przeplatana była nutą poezji. Nie zabrakło również wzruszających  
i słodkich niespodzianek. W świąteczny nastrój wprowadzili widzów soliści oraz muzycy 
Orkiestry Teatru Muzycznego w Poznaniu. 

5. Miejska Rada Seniorów – zakończenie III kadencji i wybory do IV. 

14 sierpnia 2018 r. rozpoczęto procedurę wyborów kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów  
IV kadencji. Do 28 sierpnia 2018 r. organizacje pozarządowe, kluby seniora, rady osiedli, 
uniwersytety III wieku mogły zgłaszać swoich przedstawicieli jako kandydatów. 10 grudnia 
odbyły się wybory, podczas których wyłoniono 9 kandydatów do MRS IV kadencji  
- przedstawicieli ww. podmiotów. 

10 października 2018 r. odbyło się spotkanie kończące III kadencję Miejskiej Rady Seniorów. 
Członkowie MRS, zaproszeni goście i zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski 
podsumowywali działalność Rady i wskazywali kierunki dla kolejnej kadencji. Członkowie MRS 
otrzymali podziękowania od Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka za zaangażowanie, 
poświęcony czas i inspiracje. 

DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI I REALIZACJI PROGRAMÓW RODZINNYCH 

1. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. 

a) Żłobki miejskie. 

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch plus 
2018 Oddział przygotował ofertę oraz szczegółowy program inwestycji, w ramach,  
którego założono dostosowanie lokalu pod względem wymogów przeciwpożarowych  
oraz sanitarno-epidemiologicznych na żłobek. Program inwestycji zakładał utworzenie żłobka  
dla 60 dzieci. Oferta uzyskała dofinansowanie. Kwota dotacji wynosiła 720 000,00,  
w tym na inwestycje 480 000, na wydatki bieżące 240 000, wkład Miasta 400 467 zł.  
Przed złożeniem oferty podjęte zostały rozmowy z Poznańskim Towarzystwem Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. odnośnie lokalu. PTBS zaproponował na żłobek lokal usługowy,  
na parterze zaplanowanej inwestycji, tj. budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi  
przy ul. Moniki Cegłowskiej. Z końcem grudnia zakończono prace remontowo-budowlane. 
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Następnie lokal został umeblowany i wyposażony w niezbędny sprzęt, pomoce edukacyjne  
i zabawki.  

Całkowita wartość projektu to 1 120 467 zł, w tym środki pochodzące z dotacji w ramach 
programu Maluch 720 000 zł. 

Do dyspozycji dzieci są 3 sale, w których przebywać będzie łącznie 60 dzieci, 2 łazienki, 
pomieszczenie cateringowe, pomieszczenie socjalne oraz administracyjne, jak również niewielkie 
pomieszczenie gospodarcze i magazynowe. Posiłki dostarczane będą z pobliskiego Żłobka 
Stokrotka. Docelowo opiekę nad dziećmi sprawować będzie 10 opiekunek. Nowy żłobek został 
włączony w zespół żłobków nr 2, nazwa zaproponowana przez dyrektora i pracowników zespołu 
to Niezapominajka. Żłobek rozpoczął funkcjonowanie z początkiem lutego 2019 r. Przyjęcie 
dzieci odbywać będzie się stopniowo. 

Na dzień 31.12.2018 r. Miasto Poznań zapewniało opiekę w 14 żłobkach publicznych  
(1262 miejsca). 

b) Placówki niepubliczne.  

W 2018 r. dofinansowano 2 099 miejsc opieki w 68 żłobkach niepublicznych na łączną kwotę 
15 112 800,00 zł. Kwota dofinansowania do jednego miejsca wynosi 600,00 zł miesięcznie.  

Na dzień 31.12.2018 r. do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych wpisanych było: 89 żłobków 
niepublicznych (3154 miejsca), 10 klubów dziecięcych (165 miejsc) oraz 56 dziennych 
opiekunów (307 miejsc). 

c) Poznańskie świadczenie żłobkowe. 

Na podstawie uchwały Nr LVIII/1101/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia  
2017 r. Od stycznia 2018 roku wypłacane jest poznańskie świadczenie żłobkowe. Świadczenie 
to, ma na celu częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym,  
który otrzymał dofinansowanie za ten pobyt do 31 grudnia 2016 r. lub do 31 grudnia 2017 r.  
i nie otrzymał dofinansowania w ramach konkursu ofert realizowanych w okresie od 1 stycznia 
2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.  

d) Projekt „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania”.  

W ramach projektu dofinansowanego z EFS w ramach WRPO we współpracy z podmiotami 
niepublicznymi utworzone zostały 84 miejsca opieki – w żłobku Kaczka Dziwaczka  
oraz Kolorowy Domek w tym 59 w roku 2017 i funkcjonowały przez rok 2018 r.  
oraz 25 miejsc uruchomionych zostało od lutego 2019 r.). Z projektu korzystają rodzice 
wyłączeni z rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem. Opłata za pobyt dziecka w żłobku  
i wyżywienie wynosi 355,28 zł. W ramach projektu zakłada się aktywizację zawodową  
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osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Wartość projektu 2 513 670,78 zł, dofinansowanie 
2 136 620,16 zł. 

e) Od 1 marca 2018 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bartek utworzono w ramach WRPO 
18 miejsc opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w formie żłobka (dzieci zostały objęte 
opieką w żłobku od 1.09.2018 r.). Dzieci zostały objęte opieką oraz wsparciem specjalistów, 
m.in. fizjoterapeuty oraz logopedy. Opłata za opiekę oraz wyżywienie ponoszona  
przez rodziców wynosi 200 zł miesięcznie. Projekt zakłada aktywizację zawodową rodziców. 
Wartość projektu 627 947,45 zł, dofinansowanie 533 755,33 zł. 

2.  Poznańskie Dni Rodziny. 

W dniach 12.05-02.06.2018 r. po raz kolejny zorganizowano Poznańskie Dni Rodziny.  
To już VI edycja wydarzenia, w ramach którego, dzięki współpracy wydziałów Urzędu Miasta 
i podległych im jednostek, instytucji kulturalnych oraz firm i podmiotów prywatnych  
(ok. 100 partnerów) przez 22 dni na terenie miasta Poznania odbyło się ponad 225 wydarzeń, 
spotkań, warsztatów i atrakcji dedykowanych poznańskim rodzinom. Wśród atrakcji wymienić 
należy m.in. zajęcia z sensoplastyki, zasad udzielania pierwszej pomocy, spotkania szkoły 
rodzenia, spotkania grupy wsparcia dla rodziców, zajęcia sportowe dla całych rodzin, badania 
przesiewowe, porady fizjoterapeutyczne, pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne, 
zajęcia plastyczne, warsztaty z robotyki, wspólne spacery, pikniki i spektakle dedykowane 
rodzinom z dziećmi. Obchody tegorocznej edycji Poznańskich Dni Rodziny rozpoczęły  
się międzypokoleniową integracją rodzin na Łęgach Dębińskich. W wydarzeniu wzięło udział 
ok. 8 000 osób. Ważnym punktem obchodów PDR2018 był zorganizowany 30 maja  
na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta, Dzień Dziecka, podczas którego dokonano uroczystej 
nominacji 20 radnych III Dziecięcej Rady Miasta Poznania – laureatów konkursu  
plastyczno-literackiego przeprowadzonego w szkołach podstawowych. Oprócz sesji Dziecięcej 
Rady Miasta na uczestników czekały przeróżne gry i zabawy zapewnione przez Fundację 
Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS oraz Straż Miejską. Poznańskie Dni Rodziny 
2018 zakończył przemarsz Parady Międzypokoleniowej wraz z finałowymi koncertami. 
Wydarzenia organizowane przez Miasto mają sprzyjać aktywnemu wypoczynkowi  
oraz wspólnemu spędzaniu czasu przez rodziny, a także integracji międzypokoleniowej.  

3. Półkolonie. 

W 2018 roku Miasto Poznań po raz pierwszy dofinansowało półkolonie miejskie.  
Na ten projekt w budżecie miasta zabezpieczona została kwota w wysokości 930 000 zł. 
Półkolonie organizowane były przez poznańskie szkoły podstawowe oraz Centrum Kultury 
Zamek. Półkolonie odbyły się łącznie w 46 szkołach. Półkolonie odbywały się w trakcie 
dwumiesięcznych wakacji letnich. Turnusy trwały od pierwszego tygodnia wakacji. Ostatni 
zorganizowany wypoczynek dzieci odbył się w dniach od 27 do 31 sierpnia. Za 5 dniowy 
turnus rodzice ponosili koszt jedynie 100 zł. Wypoczynek dedykowany był uczniom klas I-III 
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szkoły podstawowej. Łącznie z oferty półkolonii miejskich skorzystało 1708 uczniów klas  
I- III z poznańskich szkół podstawowych. W trakcie półkolonii dzieci brały udział w różnych 
zajęciach i atrakcjach organizowanych i przygotowywanych przez opiekunów. Organizatorzy 
zadbali o aspekt wychowawczy, edukacyjny, a także rozrywkowy przeprowadzonych działań. 
Starali się, aby program półkolonii był zróżnicowany i urozmaicony, a także uwzględniał 
zainteresowania i możliwości psychofizyczne wszystkich uczestników. Celem zajęć  
było między innymi stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego, poznawanie najbliższej 
okolicy, a także stworzenie dzieciom warunków do aktywnego, kulturalnego, ciekawego  
i bezpiecznego spędzania czasu wolnego. 

4. Korepetycje w mieście. 

Miasto Poznań zleca organizacji pozarządowej realizację korepetycji dla uczniów szkoły 
podstawowej oraz szkoły średniej. Korepetycje dla uczniów są bezpłatne, może wziąć w nich 
udział każdy zainteresowany uczeń po wcześniejszym zgłoszeniu, odbywają  
się w 7 lokalizacjach w Poznaniu. Dodatkowo w proces zostają włączeniu rodzice, 
organizowane są dla nich warsztaty oraz konsultacje poszerzające wiedzę i kompetencje  
w zakresie wspierania dzieci w nauce. Ponadto zadanie ma charakter integrujący pokolenia, 
korepetycji udzielają młodzi nauczyciele, ale również emerytowani, w tym wolontariusze. 
Miasto na zadanie w 2018 r. przeznaczyło kwotę 50 000,00 zł. 

5. Pomoc psychologiczna i terapeutyczna. 

Miasto Poznań zleciło zadania w zakresie: poradnictwa dla rodzin, w tym w szczególności  
dla rodzin wielodzietnych na kwotę 70 000,00 zł, wsparcia rodziców samodzielnie 
wychowujących dzieci na kwotę 70 000,00 zł . 

6. Wsparcie dla rodzin wieloraczków. 

a) Miasto zleciło realizację pilotażowego projektu organizacji: Fundacja Cali Mali, 
zakładającego realizację działań wspierających rodziców wieloraczków. Przygotowanie 
projektu poprzedzone było diagnozą potrzeb rodziców wieloraczków podczas spotkań  
z rodzicami, a następnie pogłębioną przez organizację przygotowującą pilotaż. Projekt zakładał 
m. in. wsparcie specjalistów w formie wizyt domowych (m. in. logopedy, fizjoterapeuty), 
zorganizowanie wsparcia w opiece nad dziećmi, czynnościach domowych realizowanego  
przez wolontariuszy, zorganizowanie sieci przyjaznego transportu, w tym przede wszystkim 
dostępności przejazdów taksówką (dostosowanie do potrzeb wieloraczków, m.in. umieszczenie 
fotelików), utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia, utworzenie grupy na facebooku głównie 
celem wymiany informacji. Pilotaż zakończył się raportem. Z raportu wynika, że nie wszystkie 
rodziny skorzystały z propozycji realizatora projektu, mimo wcześniej zgłaszanych potrzeb.  
W 2019 roku Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na kontynuację działań 
wspierających rodziny wieloraczków.  



 
 
 

300 

b) Pomoc finansowa dla rodzin wieloraczków. 

Rodziny wychowujące, co najmniej troje dzieci urodzonych podczas jednego porodu 
otrzymują jednorazowo 1000 zł na każde dziecko. Kwota ta jest wypłacana  
raz w roku aż do ukończenia przez dzieci 18 roku życia. Miasto zleca także realizację zadania 
polegającego w szczególności na terapeutycznym wsparciu wieloraczków. 

7. Centrum mediacji. 

Miasto Poznań zleciło realizację zadania polegającego na prowadzeniu centrum mediacji  
w tym organizacji mediacji rówieśniczych w szkołach. Działania mają na celu również 
zwiększenie powszechności korzystania z mediacji. Celem projektu jest także zwiększenie 
wiedzy i kompetencji kadry nauczycielskiej i wychowawczej. Kwota przeznaczona na zadanie 
w 2018 r. to 200 000,00 zł. Zadanie realizują dwie organizacje pozarządowe. 

8. Zajęcia warsztatowe. 

W Centrum Inicjatyw Rodzinnych realizowane są warsztaty dla przyszłych rodziców 
przygotowujących się do roli rodzica (w 2018 r. kwota 16 000,00 zł), warsztaty kompetencji 
wychowawczych (na kwotę 18 000,00 zł), spotkania grupy wsparcia dla rodziców  
(kwota 11 000,00 zł). 

9. Gala Rodzin. 

Odbyła się 14.12.2018 r. w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Podczas gali nagrodzono 
wyróżnionych partnerów karty dużej rodziny. Wyróżnieni partnerzy wybrani zostali  
na podstawie ankiety przeprowadzonej przez PCŚ wśród ponad 200 użytkowników  
Karty – poznańskich Rodzin wielodzietnych. Wręczono również nagrody laureatom konkursu 
plastycznego pt. „Rodzinna historia związana z Poznaniem”. Konkurs skierowany  
był do Poznańskich rodzin i uczniów szkół podstawowych. 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO 

1.  Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym z powodu niepełnosprawności  
i/lub długotrwałej choroby. 
 
a) Usługi opiekuńcze dla osób wymagających pomocy osób drugich w ich miejscu zamieszkania: 
 - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 3 092 osób ( 20 612 107,00 zł), 
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 64 osób  
(450 087,50zł), 
 - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
w miejscu zamieszkania dla 76 osób (683 518,00 zł). 
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b) Środowiskowe domy samopomocy – w 9 placówkach prowadzonych wyłącznie  
przez organizacje pozarządowe wsparcie uzyskało 399 osób niepełnosprawnych w ramach  
342 miejsc, dotacje ogółem – 6 362 052,00 zł.  
c) Dzienne domy pomocy – 420 miejsc w tym 70 miejsc w Dziennym Domu prowadzonym  
przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, wydatki Miasta – 2 847 051,00 zł. 
d) Dzienny Ośrodek Adaptacyjny – 38 uczestników (35 miejsc), budżet 1 601 172,87 zł. 
e) Domy Pomocy Społecznej -  716 miejsc w 7 placówkach w tym 3 prowadzone  
przez Zgromadzenia, liczba mieszkańców w 2018 r. – 829; (wydatki Miasta  
ogółem 28 401 839,00 zł). 

2. Działania na rzecz wychodzenia z kryzysu bezdomności.  
W 2018 r. oferta Miasta została rozszerzona o możliwość: 

• korzystania z zabiegów higienicznych w ramach projektu „Łaźnia miejska i strefa 
pomocy doraźnej”. Projekt zrealizowała Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Usługi łaźni 
były dostępne przez 5 dni w tygodniu przez 5 godzin dziennie w miesiącach kwiecień, 
maj, październik, listopad i grudzień 2018 r. Zapewniono zabiegi higieniczne i pomoc 
przedmedyczną 770 osobom (1 982 przyjęcia) (dotacja z budżetu Miasta -154 732,00 zł); 
realizacji projektów służących przełamywaniu stereotypów na temat osób bezdomnych: 

Zrealizowano następujące projekty dot.: 

• obchodów „2 Światowego Dnia Ubogich” – realizator Caritas Archidiecezji Poznańskiej, 

• wystawy fotografii pt. „Kątem u siebie” zorganizowanej przez Fundację Signum Caritatis 
, która była poświęcona codziennemu życiu osób bezdomnych, 

• reintegracji osób bezdomnych poprzez narzędzia edukacji kulturalnej i teatralnej 
prowadzonej przez Fundację na Marginesie w ramach projektu pt. „Wikingowie  
w Bratysławie” i „Wikingowie – warsztaty scenograficzne”. 

Kontynuowana była również realizacja poniższych zadań na rzecz osób bezdomnych  
na podstawie umów z organizacjami pozarządowymi: 

• mobilny punkt pomocy dla osób bezdomnych przebywających w tzw. miejscach 
niemieszkalnych (m.in. dworce, ulice, działki, koczowiska, klatki schodowe, pustostany). 
Pomoc 350 osobom bezdomnym zapewniały 2 Stowarzyszenia tj. Pogotowie Społeczne  
i Dom Pomocna Dłoń. Podczas jednego kursu autobusu pomoc uzyskało ponad 100 osób. 
W 2018 r. wydano na ten cel 128 100,00 zł. 

• zapewnienie wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom i rodzinom przebywającym  
w schronisku lub noclegowni i nieposiadającym prawa do lokalu socjalnego (liczba 
uczestników - 7 w tym 4 dzieci; dotacja – 35 000,00 zł, 

• prowadzenie Ogrzewalni przy ul. Krańcowej 10 - w okresie sprawozdawczym placówka  
dokonała 10 635 przyjęć, a z pomocy skorzystało 412 osób (dotacja 360 900,00 zł), 

• streetworking - pomocą objęto 146 osób (dotacja 100.000,00 zł), 

• zapewnienie bezpłatnych posiłków wydawanych przez 1 organizację pozarządową  
i 3 zgromadzenia zakonne; skorzystało około 658 osób dziennie (dotacja 80.000,00 zł), 
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• codziennie zapewniono 340 miejsc w noclegowniach i schroniskach dla osób 
bezdomnych. W noclegowaniach z pomocy skorzystało 980 osób i w schroniskach  
406 osób (dotacje ogółem 3 234 700,00 zł), 

• Caritas Poznańska i Fundacja Miłosierdzie na MTP zorganizowały po raz kolejny  
Wigili ę, w której uczestniczyło około 1 200 osób. 

Na powyższe zadania realizowane przez organizacje pozarządowe tj. Stowarzyszenie MONAR, 
Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń”, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot”, 
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Towarzystwo im. Św. Brata Alberta, Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej, Caritas Poznańska, Fundacja Miłosierdzie, Zgromadzenie Sióstr Urszulanek, 
Zgromadzenie Sióstr Albertynek, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek , wydano 4 113 432,00 zł. 

Ponadto miejski Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo 68 zapewnił w 2018 r. wsparcie 
289 mężczyznom (liczba miejsc – 95, okres zimowy do 115, wydatki – 908 299,00 zł (rozdział 
85203) oraz 419 172,72 zł (rozdział 85154). 

3. Mieszkalnictwo chronione, lokale socjalne ze wsparciem treningowym.  
Mieszkania chronione prowadzone były w 2018 r. przez 4 organizacje pozarządowe: 
Stowarzyszenie Dom Pomocna Dłoń, MONAR, Pogotowie Społeczne oraz Stowarzyszenie Osób 
i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc", Organizacje dysponowały  
7 mieszkaniami chronionym w tym 4 na terenie Miasta. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 
66 osób. Miasto przekazało dotacje w wysokości ogółem 300 538,00 zł. 
Pilotaż programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym od stycznia do grudnia 2018 r. 
realizowano w 132 lokalach socjalnych w 41 mieszkaniach o powierzchni powyżej 80 m2. 
Program realizowało 7 podmiotów w tym 5 stowarzyszeń, fundacja oraz spółka non-profit. 
Wysokość dotacji w 2018 na ww. zadanie wyniosła ogółem w 2018 r. – 819 723,00 zł.  

4. Rozwój oferty dla osób starszych w oparciu o współpracę finansową z organizacjami  
pozarządowymi: 
a) Taksówka dla Seniora  (seniorzy 70+) – opisano wyżej, 
b) Złota Rączka dla Seniora 2018 r. (seniorzy 65+) – opisano wyżej,  
c) Mobilne usługi kosmetyczne - podologiczne (seniorzy 80+) – opisano wyżej, 
d) Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób starszych w senioralnym domu krótkiego pobytu. 

Od października 2018 r. w Poznaniu funkcjonuje Dom Krótkiego Pobytu PETRA. Dom wspierał 
seniorów i ich rodziny w zapewnieniu opieki nad osobami niesamodzielnymi w sytuacjach 
kryzysowych oraz planowanych związanych np. koniecznością załatwiania spraw urzędowych, 
pełnienia obowiązków zawodowych i innych. Opiekę świadczono w godzinach od 7:00 do 18:00 
od poniedziałku do piątku. Podczas pobytu zapewniono seniorom bezpieczne miejsce pobytu, 
profesjonalne wsparcie personelu przygotowanego do pracy z osobami starszymi, posiłek, 
różnorodne zajęcia usprawniające poznawczo i ruchowo. Oferta Domu dla seniorów  
i ich opiekunów była bezpłatna. Wsparcie otrzymało 89 osób w tym 41 seniorów i 41 opiekunów. 
Miasto przekazało na ten cel 96 706,00 zł (X-XII 2018r.). 
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e) Pozostałe przedsięwzięcia realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi działającymi 
na rzecz seniorów to: 

- prowadzenie 9 placówek - kubów seniora - dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów  
   - skorzystało 627 seniorów; dotacje ogółem 555 000,00 zł; 

- działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów poprzez warsztaty, 
grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające  
i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku, liczba uczestników  
- 7 037 osób starszych, dotacje ogółem 769 348 zł. 

f) Partnerzy, którzy realizowali na zlecenie Miasta zadania na rzecz seniorów to:  

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”, 
Fundacja Pomocy Ludziom „Jest Nadzieja”, Stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski, 
Stowarzyszenie Medycyna Polska, Caritas Poznańska, Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, 
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”, Stowarzyszenie Aster, Poznańskie 
Towarzystwo „Amazonki”, Towarzystwo Osób Niesłyszących „TON”, Oddział Wielkopolski 
Polskiego Związku Głuchych, Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Stowarzyszenie Forma +, 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy, Stowarzyszenie na Rzecz 
Społeczności Lokalnej „Razem na Głównej Poznańskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury, 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, Fundacja Petra senior, Stowarzyszenie 
Sokole Gniazdo, Fundacja Wielspin-Reha, Bagdasarian Boxing Club Poznań, Fundacja Na Rzecz 
Ludzi Osamotnionych „Srebrne Lata”, Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych, 
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie „Aster”, Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Związek Inwalidów Wojennych, Stowarzyszenie 
Twórców i Sympatyków Kultury przy Komendzie Wojewódzkiej Policji, Stowarzyszenie 
Seniorów Ławica „Złote Marzenia”, Pogotowie Społeczne, Stowarzyszenie Kulturalne 
Winogrady, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Flandria, Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych i ich Rodzin Amikus, Stowarzyszenie na rzecz obiektu sportowo-
rekreacyjnego dla mieszkańców Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, Automobilklub 
Wielkopolski, Stowarzyszenie ETAP, Zgromadzenie Sióstr Albertynek, Stowarzyszenie Jeżyckie 
Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji 
Poznańskiej, Kompania Druha Stuligorsza, Stowarzyszenie MUA, PTTK,  
Parafie p.w.: Św. Wawrzyńca, Błogosławionej Piątki i Św. Trójcy.  

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCIAMI W ROKU 2018. 

I. Realizacja zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  
w roku 2018”. 

1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wsparcia 
i rehabilitacji społecznej. 
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Realizowano 15 umów dotyczących prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób 
z niepełnosprawnościami, w tym 4 całodobowe ośrodki opiekuńczo rehabilitacyjne. 

W ośrodkach prowadzono spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin (logopeda, pedagog, 
psycholog, terapeuta itp.), podejmowano działania zmierzające do zwiększania samodzielności, 
poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości, pobudzania zainteresowań osób  
z niepełnosprawnością (warsztaty arteterapii, kulinarne). Wspierano również rodziny osób  
z niepełnosprawnościami. Wydatkowano kwotę 3 034 000 zł. 

2. Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych. 

Realizowano 14 umów dot. prowadzenia różnorodnych form działań opiekuńczych, 
usprawniających (hydroterapia, joga, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia ruchowe z elementami 
gimnastyki korekcyjnej), terapeutycznych (dogoterapia, hydroterapia, kinezyterapia), 
psychoedukacyjnych i pedagogicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zwiększano 
świadomość społeczeństwa na temat niepełnosprawności poprzez spotkania edukacyjne  
i integracyjne oraz prowadzono spotkania w grupach wsparcia. Wydatkowano środki  
w wysokości 463 600 zł.  

3. Rozwój zawodowy oraz integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  

Realizowano 3 umowy, w ramach których promowano działania zmierzające  
do usamodzielnienia osób z niepełnosprawnościami w wielu dziedzinach życia codziennego  
oraz aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami poprzez doradztwo zawodowe, 
psychologiczne, pomoc Asystenta Pracy w Poznańskim Centrum Wspierania Rozwoju Osób 
Niepełnosprawnych. Wydatkowano środki w wysokości 190 000 zł. 

4. Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  

Realizowano 3 umowy dotyczące prowadzenia punktów doradztwa i poradnictwa w zakresie 
problemów, uprawnień i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Wydatkowano środki  
w wysokości 80 000 zł.  

II. Realizacja zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”  
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego – małe granty. 

1. W ramach realizacji tzw. małych grantów realizowane były następujące działania: 

− organizacja wycieczki krajoznawczej dla osób z niepełnosprawnościami, 

− prowadzenie cyklu zajęć dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, 

− dowóz podopiecznych na rehabilitacje, 
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− zajęcia z dogoterapii, 

− promocja i upowszechnianie kultury osób z dysfunkcją narządu słuchu, 

− organizacja wyjazdów integracyjno-terapeutycznych w tym dla osób cierpiących  
na afazję, 

− organizacja wyjazdu rehabilitacyjnego, 

− organizacja spotkania integracyjnego dla osób z niepełnosprawnościami z terenu 
Chartowa, 

− organizacja warsztatów ceramicznych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Liczba umów: 13 (w tym 9 Rady Osiedla). 

Koszt łączny wszystkich małych grantów: 67 653 zł. 

2. Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych „Asystent osoby z niepełnosprawnością – pilotaż”. 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęła 1 oferta, z terminem realizacji od 15 października 2018 roku 
do 31 grudnia 2018 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie kwotę 93 749,40 zł. 

3. Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2019.  

Tytuł konkursu: „Asystent osoby z niepełnosprawnością w tym również w ramach zachowania 
trwałości projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania”, który był realizowany  
w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  
2014-2020”. 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 oferty, z terminem realizacji od 1 stycznia 2019 roku  
do 30 czerwca 2019 roku. Oba projekty otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 150 000 zł. 

4. Otwarty konkurs na realizację zadań, w obszarze działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, w tym: prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej poprawa 
stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych; rozwój zawodowy i integracja osób 
niepełnosprawnych oraz poradnictwo dla osób niepełnosprawnych w roku 2019. 
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W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 57 ofert, z czego dofinansowanie otrzymało 37 projektów  
z terminem realizacji od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na łączną kwotę  
3 795 000,00 zł. 

Podpisano umowy na realizację projektów w następujących obszarach:  

− prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej – 16 projektów w łącznej 
kwocie 3 034 000 zł, 

− poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych - 14 projektów 
w łącznej kwocie 491 000,00 zł, 

− rozwój zawodowy i integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin - 4 projekty w łącznej 
kwocie 190 000,00 zł, 

− poradnictwo dla osób niepełnosprawnych - 3 projekty w łącznej kwocie 80 000,00 zł. 

III. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, finansowanych przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

1. W ramach środków przeznaczonych na rehabilitację zawodową zrealizowano następujące 
zadania: 

− utworzono 12 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Na zadanie 
wydatkowano 454 230 zł, 

− zrefundowano koszty zatrudnienia 24 pracowników pomagających pracownikowi 
niepełnosprawnemu w pracy. Na zadanie wydatkowano 41 044 zł, 

− udzielono 8 osobom niepełnosprawnym jednorazowych dofinansowań do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej. Na zadanie wydatkowano 298 733 zł, 

− sfinansowano szkolenia oraz instrumenty i usługi rynku pracy dla 23 osób 
z niepełnosprawnościami. Na zadanie wydatkowano 23 963 zł. 

Łącznie na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej wydatkowano 817 970 zł.  

2. Miasto Poznań realizowało „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami” 
finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Na podstawie umowy zawartej z PFRON udzielono czterem osobom z niepełnosprawnościami 
dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzono 2 nowe stanowiska pracy 
dla osób niepełnosprawnych. 



 
 
 

307 

W ramach ww. programu wydatkowano 213 000 zł. 

IV. Inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

1. Zainicjowanie i realizowanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej wraz z wypracowaniem 
standardów tych usług, adekwatnych do potrzeb i możliwości osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności. 

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu partycypacji i aktywności społecznej osób  
z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie zjawiska izolacji i bierności. Cel realizowany  
jest poprzez zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami w naturalnym środowisku 
społecznym warunków dla ich rozwoju, nauki, pracy, uczestnictwa w kulturze, w działalności 
społecznej i politycznej. Beneficjentami projektu i odbiorcami usług są pełnoletnie osoby  
z niepełnosprawnością zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności 
zamieszkujące w Poznaniu (projekt obejmuje wszystkie rodzaje niepełnosprawności osoby 
głuche, niewidome, niepełnosprawne ruchowo i inne, o zakwalifikowaniu do projektu decyduje 
się  na podstawie orzeczenia). 

W ramach realizowanej usługi jest asystowanie, wspieranie osoby z niepełnosprawnością 

w codziennych czynnościach takich jak np.: przemieszczaniu się po za domem, w tym środkami 
komunikacji publicznej, wizyta w urzędzie, u lekarza, w sklepie, kinie, na basenie. Asystent 
pomaga w zrobieniu zakupów - przy założeniu, że osoba niepełnosprawna będzie również 
czynnie w nich uczestniczyć, pomoże w drobnych pracach, takich jak wymiana żarówki, 
przeczyta czasopisma lub książkę, pomoże napisać pismo do urzędu lub zapakować prezent. 

W trakcie realizacji projektu w 2018 roku: 

- z pomocy asystenta skorzystało: 175 osób, 

 - liczba godzin zrealizowanych usług: 756, 

- Dotacja dla NGO: 93 749,40 zł. 

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie stosowania Standardów Dostępności  
dla Miasta Poznania. 

Dokument ten stanowi zbiór wytycznych, które mają znaleźć zastosowanie zarówno  
w projektowaniu, planowaniu oraz realizowaniu nowych inwestycji lub usług, jak i modernizacji, 
przebudowy czy remontów obiektów już istniejących, tak by były one dostępne  
na każdej płaszczyźnie: architektonicznej, komunikacyjnej i informacyjnej. 
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Standardy opracowywane są w oparciu o zasady uniwersalnego projektowania,  
które uwzględniają potrzeby różnych grup społecznych: osób z niepełnosprawnościami  
(w tym z niepełnosprawnością narządu ruchu czy niepełnosprawnościami sensoryczno  
- poznawczymi, osób starszych, osób przemieszczających się z dziećmi, z ciężkim bagażem,  
czy rowerzystów. 

Standardy obowiązują wszystkie wydziały Urzędu Miasta Poznania, miejskie jednostki 
organizacyjne oraz podmioty działające na ich zlecenie przy opracowywaniu oraz wdrażaniu 
projektów realizowanych na terenie miasta Poznania. Stosowanie Standardów jest wskazane  
przy projektowaniu oraz realizowaniu zadań związanych z budową, przebudową, remontem  
i utrzymaniem infrastruktury miejskiej. Wdrażanie Standardów zapewnia się poprzez stosowne 
postanowienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (S.I.W.Z.) oraz umowie 
zawieranej z wykonawcą zlecanego zadania. Wdrożenie i stosowanie Standardów Dostępności 
przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców mających trudności z poruszaniem  
się w przestrzeni miejskiej Poznania. 

3. Projekt: „Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną  
z terenu miasta Poznania”. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie Stowarzyszenia Na tak z Miastem Poznań. 
Stowarzyszenie Na Tak jest liderem projektu. Do dyspozycji beneficjentów  
(osób z niepełnosprawnością intelektualną) oddano 4 lokale mieszkaniowe dostosowane  
do ich potrzeb.  

Na koniec 2018 roku przez treningi przeszło blisko 170 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 519 975,45 zł w tym wkład 
własny w kwocie 125 998,78 zł ze środków Miasta Poznania. 

4. Projekt „Dorośli – niezależni – w praktyce. Wdrożenie modelu wsparcia dorosłych osób  
z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku życia”. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych na rzecz dorosłych 
osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin poprzez przetestowanie kompleksowego 
środowiskowego modelu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt 
jest realizowany na terenie Poznania i powiatu poznańskiego. Model zostanie przetestowany 
wśród 250 osób z niepełnosprawnością intelektualną i 250 opiekunów faktycznych.   

Miasto Poznań w projekcie jest Partnerem, do którego należy: 
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- przeszkolenie specjalistów współpracujących z Centrum Usług i Doradztwa  
(CUD) i przeprowadzenie szkoleń przez Urząd Miasta i jednostek mu podległych w zakresie 
wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

- zainicjowanie i koordynowanie współpracy CUD z jednostkami miejskimi m.in.: Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Poznańskim Centrum Świadczeń, Biurem Spraw Lokalowych, 

- przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących usług społecznych i zdrowotnych  
dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

Partner – Miasto Poznań realizuje swoje zadania bez kosztowo, nie wnosi również wkładu 
finansowego do ww. projektu. 

5. Rozwój i dostosowywanie systemu informacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zrealizowano 7 filmów z tłumaczeniem na język migowy, o tematyce: 

− Poznańskie Centrum Świadczeń,  

− Jak dostać zasiłek rodzinny z dodatkami w Poznańskim Centrum Świadczeń,  

− Co to jest dodatek mieszkaniowy, 

− Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące,  

− Wydawanie dowodu osobistego, 

− Biuro POZnan Kontakt. 

Zrealizowano 6 tekstów łatwych, o tematyce: 

− Ogólna informacja o Poznańskim Centrum Świadczeń, 

− Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, 

− Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

− Dodatek mieszkaniowy, 

− Dowód osobisty, 

− Zameldowanie. 
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Teksty łatwe do czytania są uproszczoną wersją tekstów o skomplikowanej treści, co umożliwia 
ich lepsze zrozumienie. 

6. Opiniowanie projektów architektonicznych inwestycji drogowo-komunikacyjnych  
z uwzględnieniem potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Łącznie 
zaopiniowano 71 projektów. 

Rekomendacje dotyczyły m.in.: przebudowy Pętli Wilczak, Ronda Śródka, ul. Kurlandzkiej,  
ul. Jarochowskiego, ul. Naramowice, drogi rowerowej wzdłuż ul. Strzeleckiej, 
Rynku Łazarskiego.  

7. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Standardów Dostępności.  

Przedmiotem szkoleń było omówienie wytycznych, które znajdują zastosowanie w planowaniu, 
projektowaniu i realizowaniu nowych inwestycji oraz przebudowy obiektów w przestrzeni 
publicznej - stanowiących ważny krok w procesie tworzenia miasta przyjaznego dla osób  
z ograniczoną sprawnością. W szkoleniach uczestniczyło łącznie 110 osób, w tym projektanci  
i wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych oraz pracownicy Urzędu Miasta i miejskich 
jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia budowlane mające na celu poprawę 
dostępności obiektów i infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami. 

8. Miasto Poznań zostało laureatem tegorocznego ogólnopolskiego Konkursu  
Architektoniczno-Urbanistycznego pn. „Lider Dostępności” w kategorii -  Samorząd. 

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo 
Urbanistów Polskich. Objęty jest honorowym patronatem Prezydenta RP. Nagroda w kategorii 
Samorząd jest przyznawana dla jednostki samorządu terytorialnego, która wyróżnia  
się w prowadzeniu konsekwentnej polityki na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością. 

DZIAŁANIA NA RZECZ ZDROWIA PUBLICZNEGO 

1. Kontynuacja programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego  
dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020”. 

Program rozpoczął się w sierpniu 2017 r. Realizatorami programu są 3 podmioty lecznicze  
z terenu Poznania, wybrane w drodze konkursu ofert. Głównym celem programu jest osiągnięcie 
korzystnych trendów demograficznych w populacji poznańskiej w wyniku ograniczenia zjawiska 
niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców Poznania w trakcie trwania programu,  
poprzez zapewnienie leczenia niepłodności metodami wspomaganego rozrodu parom 
zamieszkałym na terenie Poznania. Do programu kwalifikowane są pary niemogące zrealizować 
planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria: 

- wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata w/g rocznika urodzenia, 
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- spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach 
dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa 
zarodka,  

- są mieszkańcami Poznania.  

Potencjalną populację docelową programu oszacowano na 367 par rocznie.  

W 2018 r. do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wpłynęło 411 wniosków kierujących  
do programu, a ostatecznie zakwalifikowano 369 par. Na dzień 31.12.2018 r. odnotowano  
169 ciąż, w tym 23 ciąże wielopłodowe. Od początku trwania programu do końca 2018 r. 
urodziło się 77 dzieci. Kwota zaplanowana na realizację procedur in vitro w ramach całego 
programu to 7 340 000,00 zł brutto, po 1 835 000,00 zł rocznie.  W 2018 roku rzeczywisty koszt 
programu wyniósł 1 688 272 zł. 

2. "Wielka Kontra Tycia" - druga edycja projektu pn. „Tworzenie grup wsparcia dla osób  
z otyłością.”  

W 2018 r. Miasto po raz drugi otrzymało środki finansowe z Ministerstwa Zdrowia na realizację 
autorskiego projektu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością", zgłoszonego do konkursu 
ogłoszonego przez MZ na zadanie z zakresu zdrowia publicznego pod tym samym tytułem  
w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.  

Projektem objęto 30 Poznaniaków w wieku 18-67 lat i potwierdzoną przez lekarza diagnozą 
otyłości (BMI 30 i powyżej). W ramach zadania odbywały się spotkania ze specjalistami: 
lekarzem, dietetykiem, psychologiem i trenerem aktywności fizycznej/fizjoterapeutą. Zajęcia 
były urozmaicone i dostosowane do potrzeb uczestników grup wsparcia. Podczas warsztatów 
kulinarnych uczestnicy mieli możliwość nauczenia się jak prawidłowo przygotować zdrowe  
i dobrze zbilansowane posiłki.  Na zakończenie programu opracowali we współpracy  
z dietetykiem przepisy do książki kucharskiej, która została wydana w wersji elektronicznej. 
Koszt zadania to 57 356,73  zł. 

3. Kontynuacja programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców miasta 
Poznania na lata 2016-2018. 

Celem programu był wzrost świadomości poznaniaków na temat profilaktyki grypy, 
zapobieganie zachorowaniom poprzez bezpłatne szczepienia przeciwko grypie oraz zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań pogrypowych. Program skierowany był do podopiecznych 
i personelu wybranych miejskich jednostek i prowadzonych na zlecenie Miasta  
oraz mieszkańców Poznania w wieku od 60 roku życia. 

W 2018 r. ze środków z budżetu Miasta sfinansowano zakup i podanie 7 950 szczepionek, 
natomiast w latach 2016-2018 łącznie zaszczepiono 17 649 osób.  
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Realizacja programu w 2018 roku kosztowała Miasto ponad 285 tys. zł, natomiast koszt 
programu w latach 2016-2018 wyniósł ponad 606 tys. zł.  

12 września 2018 r., podczas X Dorocznej Debaty Ekspertów Flu Forum 2018, która odbyła  
się w Warszawie, Miastu Poznań – w uznaniu za działania podejmowane na rzecz mieszkańców 
w zakresie profilaktyki i zwalczania grypy – przyznano honorowy tytuł Eksperta 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.   

4. Kontynuacja programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego 
(HPV), w tym raka szyjki macicy, dla miasta Poznania na lata 2016-2018 

Program, którego głównym celem było zapobieganie zachorowaniom wśród Poznaniaków 
wywoływanych wirusem brodawczaka ludzkiego poprzez edukację i szczepienia ochronne, 
adresowany był głównie do 13-letnich dziewcząt i chłopców z miejskich placówek  
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzonych na zlecenie Miasta, a także młodzieży  
w tym samym wieku, zameldowanej na stałe lub czasowo w Poznaniu. Dodatkowo,  
w odpowiedzi na prośby zgłaszane przez mieszkańców, rozszerzono grupę beneficjentów 
programu o dziewczęta urodzone w latach wcześniejszych niż zakładana populacja docelowa, 
które z przyczyn zdrowotnych udokumentowanych medycznie nie mogły skorzystać  
z analogicznego programu realizowanego na zlecenie Miasta w 2015 r., oraz te, które wskutek 
wystąpienia choroby nowotworowej w rodzinie znalazły się w grupie ryzyka.  

W 2018 r. szczepionkę podano 1 060 osobom (łącznie podano 2 218 dawek szczepionki), 
natomiast w latach 2016-2018 z bezpłatnych szczepień oferowanych poznaniakom w ramach 
programu skorzystało ok. 2,6 tys. osób, którym podano ok. 5 tys. dawek. Koszt programu  
w 2018 r. to kwota ok. 112,5 tys. zł, natomiast całkowity koszt programu w latach 2016-2018 
wyniósł ok 583 tys. zł. 

5. „Rehabilitacja 65+” - zakup świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji 
ogólnoustrojowej   

Rehabilitacja 65+ to odpowiedź Miasta Poznania na potrzebę nieustannej poprawy jakości życia 
mieszkańców, których stan zdrowia wymaga wsparcia. Dlatego też Miasto Poznań  
po raz pierwszy postanowiło w 2018 r. sfinansować realizację w miejskim podmiocie leczniczym 
tj. Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej (ZOLiRM) świadczenia 
gwarantowane z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym, polegające 
na kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu z uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań 
ortopedycznych (po urazach, zabiegach operacyjnych) oraz w przypadkach schorzeń 
przewlekłych (neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych), na realizację  
których jest ponad roczny termin oczekiwania. Dzięki temu osoby zapisane w ww. Zakładzie  
w kolejce oczekujących na tego rodzaju świadczenia (opłacane przez NFZ), spełniające 
kryterium wieku i miejsca zamieszkania (wiek 65. lat i starsze, miejsce zamieszkania: Poznań), 
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od sierpnia ubiegłego roku miały możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych  
w ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu, za które zapłaciło Miasto. Dzięki środkom  
z budżetu Miasta w wys. 124 950 zł 95 Poznaniaków uzyskało świadczenia rehabilitacyjne  
w terminie krótszym niż wynikający z listy oczekujących na NFZ.   

6. Zabiegi usunięcia zaćmy - zakup świadczeń gwarantowanych z zakresu okulistyki   

W II półroczu 2018 r. Miasto zakupiło także po raz pierwszy zabiegi usunięcia zaćmy  
w warunkach szpitalnych, które były wykonywane mieszkańcom Poznania w wieku od 70. roku 
życia, zapisanym w kolejce oczekujących w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim  
im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Oprócz samych zabiegów usunięcia zaćmy 
Miasto sfinansowało także koszty specjalistycznej porady kontrolnej po zabiegu. Dzięki 
zakupowi przez Miasto tego rodzaju świadczeń 90. seniorów z kolejki oczekujących w Szpitalu 
Strusia miało wykonany zabieg w terminie krótszym niż wynikający z listy oczekujących  
na NFZ. Miasto przeznaczyło na to zadanie ponad 237 tys. zł.  

7. Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 

Pilotażowy projekt, który rozpoczął się 1 czerwca 2018 r.. Realizatorem projektu została wybrana 
w drodze konkursu ofert organizacja pozarządowa. W ramach programu  uruchomiona została 
miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, dzięki czemu. mieszkańcy Poznania,  
a zwłaszcza seniorzy w wieku 70+ (ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji 
finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), których stan zdrowia 
wymagał skorzystania ze specjalistycznego sprzętu, mogli bezpłatnie go wypożyczyć na okres  
3 miesięcy (w wyjątkowych sytuacjach z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy),  
czyli do czasu, kiedy osoba wypożyczająca załatwiła formalności związane z uzyskaniem 
dofinansowania do zakupu i dokonała zakupu potrzebnego sprzętu. W okresie trwania umowy  
tj. od czerwca do grudnia ub. roku z usług wypożyczalni skorzystało ponad 70 osób, natomiast 
zgłosiło się ponad 120. Na uruchomienie i działalność wypożyczalni w 2018 roku Miasto 
przeznaczyło dotację w wys. 79 280 tys. zł. 

8. Punkt Profilaktyki Intymnej –24 h 

To nowe zadanie publiczne Miasta Poznań, które po raz pierwszy było realizowane w 2018 roku 
przez organizacje pozarządową, wybraną w drodze konkursu ofert. Zadanie miało charakter 
pilotażowy. Okres jego realizacji trwał od 1. października do 31 grudnia  ub. roku.  

Cel zadania: realizacja działań o charakterze profilaktycznym i zdrowotnym w formie 
prowadzenia Punktu Profilaktyki Intymnej, dostępnego codziennie przez 24 godziny. 
Beneficjenci: osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz osoby niepełnoletnie pozostające  
pod opieką rodzica / opiekuna prawnego, zamieszkałe w Poznaniu (bez względu na pochodzenie, 
status społeczny, światopogląd, czy ubezpieczenie zdrowotne).  
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Rodzaje działań: 

- konsultacje lekarskie i poradnictwo w zakresie chorób zakaźnych przenoszonych drogą 
płciową, 

- konsultacje lekarskie i poradnictwo w zakresie higieny intymnej oraz antykoncepcji naturalnej, 
mechanicznej i farmakologicznej, 

- rozpoznanie i doraźna pomoc medyczna w przypadku urazów oraz stanów zapalnych narządów 
rodnych, 

- zapewnienie dostępności skierowania na badania diagnostyczne z zakresu chorób 
ginekologicznych (z wyłączeniem kobiet ciężarnych i kobiet w połogu) oraz zakaźnych 
przenoszonych drogą płciową, 

- zapewnienie dostępności do badań USG w przypadku wskazań lekarskich, 

- zapewnienie dostępności do przepisania leków w przypadku wskazań lekarskich. 

Podsumowanie działalności Punktu w 2018 r. 

- odbyło się łącznie 1179 konsultacji i porad, w tym 1165 dotyczyło kobiet, 7 mężczyzn,  
5 nieletnich, 47 obcokrajowców, głównie Ukraińców zamieszkałych w Poznaniu (porady  
przed i pooperacyjne, nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, kontrola po leczeniu, badania 
potwierdzające lub wykluczające ciąże, nieprawidłowości w przebiegu cyklu miesiączkowego, 
zaburzenia hormonalne, nieprawidłowości w obrębie gruczołu piersiowego i inne ), w tym:  

 - 390 dot. problemów związanych z infekcjami intymnymi (stany zapalne narządów rodnych),  

- 307 antykoncepcji awaryjnej,  

- 242 to porady w zakresie antykoncepcji, w tym antykoncepcji długoterminowej, 

- 326 to inne porady i konsultacje (przed i pooperacyjne, nieprawidłowe krwawienia z dróg 
rodnych - kontrola po leczeniu, badania potwierdzające lub wykluczające ciąże, 
nieprawidłowości w przebiegu cyklu miesiączkowego, zaburzenia hormonalne, nieprawidłowości 
dot. gruczołu piersiowego i inne ), 

- 95 to konsultacje wraz z badaniem cytologicznym. 

W trakcie działalności Punktu wykryto m. in. 55 przypadków torbieli i innych guzów jajnika, 
skierowanych do dalszej diagnostyki oraz 4 przypadki mięśniaków macicy. Skierowano  
do szpitala: w trybie nagłym: - 5 osób (1 podejrzenie ciąży pozamacicznej, 1 przypadek  
to poronienie w toku, 2 przypadki to bóle brzucha, 1 to ropień piersi), w trybie planowym  
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– 5 osób. Na realizację zadania, czyli na uruchomienie i działalność Punktu w 2018 r. Miasto 
przeznaczyło kwotę w wys. 500 tys. zł.  

9.  Poznańska opaska medyczna. 

Poznańska opaska medyczna to również pilotażowe zadanie wprowadzone do realizacji  
w II półroczu 2018 r., którego wdrożenie było odpowiedzią na lokalne potrzeby zarówno 
seniorów jak i służb ratowniczych, Jako grupę najbardziej potrzebujących opaski wybrano 
mieszkańców Poznania w wieku 70+. Jego przedmiotem było wyprodukowanie dla seniorów, 
którzy zgłosili się do projektu, opasek zakładanych na rękę, wykonanych z trwałego 
nieuczulającego tworzywa i zawierających spersonalizowane, niezbędne w nagłych przypadkach 
informacje takie jak: imię seniora, telefon do osoby bliskiej lub opiekuna, przyjmowane leki, 
uczulenia, poważne schorzenia (np. cukrzyca, hemofilia, epilepsja). Dzięki takiej opasce,  
w razie nagłego wypadku, który będzie miał miejsce w przestrzeni publicznej, ratownicy 
medyczni uzyskają wiedzę i będą mogli szybciej zareagować i pomóc właścicielowi opaski.  
W 2018 r. wyprodukowano ok. 700 takich spersonalizowanych opasek medycznych,  
co kosztowało Miasto ponad 18 tys. zł. 

Opaska to kolejna usługa z pakietu Poznań Viva Senior, realizowanego przez Miasto na rzecz 
starszych poznaniaków, którego wdrożenie miało na celu ułatwienie życia starszym osobom. 
Opaska to uzupełnienie wcześniej podjętych działań o podobnym charakterze, dotyczących 
zaopatrzenia seniorów w tzw. „Pudełko życia”.   

10.  Mobilny punkt pomocy medycznej. 

Zadanie wdrożone po raz pierwszy w 2017 r. i kontynuowane w 2018 r., realizowane  
w formie cotygodniowych kilkugodzinnych dyżurów ambulansu medycznego  
na rzecz mieszkańców Poznania, w szczególności doświadczających skutków wykluczenia 
społecznego z powodu ubóstwa i/lub małej życiowej zaradności (bezdomni, samotne osoby 
starsze), wymagających podstawowej opieki medycznej. W 2018 r. z tej formy pomocy 
skorzystało ponad 300 osób. Realizatorem zadania była organizacja pozarządowa wybrana  
w drodze konkursu, która dostała od Miasta dotację na ten cel w wys. 100 tys. zł.  

11. Cykl wydarzeń o charakterze prozdrowotnym pn. „Lato zdrowe i międzypokoleniowe”.  

To uzupełnienie oferty wydarzeń o charakterze prozdrowotnym, współorganizowanych  
każdego roku przez Miasto we współpracy i w partnerstwie z innymi podmiotami. W ubiegłym 
roku Miasto postanowiło połączyć letni wypoczynek z działaniami promującymi zdrowie  
i wspierającymi zdrowy styl życia oraz profilaktycznymi. W okresie lipiec/sierpień odbyło  
się 6 wydarzeń, podczas których w godzinach 12:00–18:00 na terenie MTP czynna była strefa 
„Lato zdrowe i międzypokoleniowe”, gdzie kilkudziesięciu wystawców, którzy zgłosili  
swój udział, w ramach swojej działalności, proponowali odwiedzającym bezpłatne porady 
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lekarskie, konsultacje, pomiary i badania profilaktyczne, różnego rodzaju warsztaty 
prozdrowotne i rekreacyjne oraz działania edukacyjne. Oferta była przygotowana tak, aby mogły 
z niej skorzystać zarówno dzieci, jak i ich rodzice i dziadkowie.  

DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALE ŻNIENIOM. 

1. W 2018 roku na realizację miejskich programów przeciwdziałania i rozwiązywania 
problemów uzależnień Miasto przeznaczyło środki finansowe w kwocie 17 340 159,00 zł,  
w tym na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych - 16 310 159,00 zł oraz na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii - 1 030 000,00 zł. Zadania realizowały jednostki miejskie (oświatowe, sportowe, 
pomocy społecznej, szpitale, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska), organizacje pozarządowe 
wybierane w trybie konkursów oraz rozgłośnie radiowe. Podmiotom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych przekazano środki w kwocie 6 144 202,00 zł, z tego 1 500 000,00 zł  
na prowadzenie całodobowego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. Realizowane zadania dotyczyły 
m.in. socjoterapii dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałania i eliminowania skutków przemocy, 
udzielania wsparcia środowiskom abstynenckim, postterapii oraz działalności na rzecz integracji  
i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania był organizatorem Projektu 
profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pn. „Poznań uzależniony od profilaktyki”, 
adresowanego do uczniów poznańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych, w wieku 13-19 lat. Głównym celem projektu było propagowanie 
świadomości konsekwencji nadużywania alkoholu, dopalaczy oraz narkotyków. Ideą projektu 
było zwiększenie wśród młodzieży zainteresowania sposobami blokowania  
chęci eksperymentowania z alkoholem i ze środkami psychoaktywnymi poprzez wskazywanie 
alternatywnych sposobów na bodźce pozytywne np. taniec. Projekt składał się z kilku, wzajemnie 
ze sobą powiązanych etapów. Pierwszym etap - uczestnictwo w spektaklu teatralnym. W okresie 
od 24 kwietnia do 21 maja 2018 r. około 2500 uczniów obejrzało przedstawienia wystawiane  
w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Szkoły miały do wyboru musical „Footloose” Teatru 
Muzycznego lub spektakl „Dopalacze. Siedem stopni donikąd” Teatru Kamienica z Warszawy. 
Kolejnymi etapami były lekcje i spotkania, które odbywały się w szkołach w 2018 r.  
Należą do nich: lekcja terapeutyczno-profilaktyczna, lekcja tańca, spotkanie uczniów 
z przedstawicielami Straży Miejskiej oraz Policji, a także podsumowująca dotychczasowe 
działania lekcja wychowawcza. Dodatkowym działaniem towarzyszącym Projektowi był konkurs 
organizowany przez Teatr Muzyczny w Poznaniu adresowany do klas biorących udział  
w Projekcie. Do Projektu zgłosiły się 43 poznańskie szkoły, zgłaszając ponad 2700 uczniów. 

3. W ramach realizacji MPPiRPA zarządzeniem nr 565/2018/P Prezydenta Miasta Poznania  
z dnia 6 sierpnia 2018 r. został powołany Zespół ds. Profilaktyki Uzależnień. W skład zespołu 
wchodzą przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Miejskiej Komisji 
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu, Wydziału Oświaty, Wydziału Sportu, 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz Straży Miejskiej Miasta Poznania  
i Komendy Miejskiej Policji. Celem powołania zespołu jest opracowanie i przygotowanie 
standardów dotyczących zadań przekazanych do realizacji podmiotom uwzględnionym  
w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim 
Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych projektach dotyczących uzależnień 
realizowanych na terenie miasta Poznania. Zadania wskazane ww. programach realizowane  
są przez wydziały Urzędu Miasta Poznania, wiele jednostek miejskich, a także innych 
podmiotów na terenie miasta. Koordynacja tych działań w celu zapewnienia większej 
efektywności, spójności oraz wzajemnej pomocy ma służyć skuteczniejszemu rozwiązywaniu 
problemów w dziedzinie uzależnień. 

DZIAŁANIA NA RZECZ WSPIERANIA INICJATYW 

Plebiscyt Równe Babki- Poznanianka Roku i Poznanianka Stulecia. 

Przypadającą w 2018 roku setną rocznicę uzyskania przez kobiety równych praw wyborczych 
Miasto Poznań postanowiło uczcić organizacją plebiscytu, który wyłonił Poznaniankę Stulecia  
i Poznaniankę Roku 2018. O doborze finalistek decydowała Kapituła, na której rekomendowano 
kilkadziesiąt kobiet do nagrodzenia tytułami. O pierwszy tytuł walczyło dziewięć, a o drugi 
dziesięć kobiet. Wybór zwyciężczyń odbywał się w terminie od 22 listopada do 6 grudnia  
na drodze głosowania SMS-owego i telefonicznego. Wziąć w nim udział mógł każdy pełnoletni 
mieszkaniec Miasta. W ramach promocji przedsięwzięcia Miasto zrealizowało kampanię 
outdoorową oraz przeprowadziło szereg działań w mediach społecznościowych komunikujących 
o plebiscycie. Na uroczystej gali, która odbyła się 17 grudnia 2019 r. w Centrum Kultury Zamek, 
okazało się, że wolą mieszkańców Poznanianką Stulecia została doktor Wanda Błeńska,  
a Poznanianką Roku 2018 siostra Barbara Cecylia Belchnerowska. 

DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW 

1. WZiSS w ramach Otwartego konkursu ofert przekazał środki Fundacji Centrum Badań 
Migracyjnych, która prowadzi Migrant Info Point, punkt wsparcia dla cudzoziemców. W ramach 
działalności punktu w 2018 r. były zrealizowane następujące działania: 

- doradztwo w sprawach urzędowych m.in. w kwestii legalizacji pobytu, wypełniania formularzy, 
wniosków itp., 

- porady prawne, 

- porady dot. rynku pracy, założenia działalności gospodarczej, 

- odbyło się 7 kursów języka polskiego: cztery na poziomie A1, dwa na poziomie A2 i jeden  
na poziomie A2/B1, 
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- w okresie czterech miesięcy, w Migrant Info Point działała grupa wsparcia dla cudzoziemców 
rosyjskojęzycznych, prowadzona przez terapeutę, 

- zajęcia językowe dla dzieci rosyjsko- i polskojęzycznych, 

- pikniki międzykulturowe.  

2. W ramach tzw. "małego grantu" Stowarzyszenie Polska - Ukraina przeprowadziło mapowanie 
problemów i potrzeb imigrantów ukraińskich w Poznaniu i okolicach. Dzięki działaniom  
w projekcie udało się zidentyfikować miejsca przebywania lub pracy imigrantów z Ukrainy  
oraz zdiagnozować ich problemy i potrzeby pobytowe. 

DZIAŁANA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI. 

1. Wypracowanie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok oraz przygotowanie 
sprawozdania z realizacji programu za 2017 rok. 

Realizując zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opracowano 
sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Miasta Poznania z organizacjami 
pozarządowymi za 2017 rok.  

Dokument zawiera podsumowanie współpracy finansowej, np.:  

- w 2017 roku zostało ogłoszonych 66 konkursów w 19 obszarach działalności pożytku 
publicznego, na łączna kwotę 84.769.746,73 zł.; 

- podpisano umowy na realizację 297 tzw. „małych grantów” (dotacje na zadania 
realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni, na kwotę nie większa niż 10.000,00 zł); 
łącznie na ten cel przeznaczono 1.894.245,66 zł. 

W sprawozdaniu przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące współpracy pozafinansowej  
i finansowej organizacji pozarządowych z Miastem Poznań w 2017 roku. Dokument został 
przedstawiony Radzie Miasta Poznania podczas sesji 22 maja 2018 r. Pełna treść sprawozdania 
znajduje się na stronie: http://www.poznan.pl/mim/ngo/sprawozdania,p,16057,16060.html. 

16 października 2018 roku Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę nr LXXIV/1409/VII/2018  
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

Organizacje pozarządowe działające na rzecz Poznania zostały zaproszone do współtworzenia 
Rocznego Programu Współpracy na 2019 rok w formie warsztatów tematycznych, podczas 
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których zgłaszano propozycje zapisów dotyczących priorytetowych zadań publicznych,  
a także planowanych form współpracy. Prace nad dokumentem prowadzone były również  
w ramach posiedzeń komisji dialogu obywatelskiego. Przedstawiciele trzeciego sektora  
mieli również możliwość zgłaszania propozycji priorytetowych zadań publicznych w formie 
pisemnej. 

Od 5 do 20 września 2018 roku trwały konsultacje projektu programu, w ramach  
których zgłoszono 41 uwag, z czego 30 uwag uwzględniono w całości lub w części.  

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Poznańską Radę Działalności Pożytku 
Publicznego, która zgłosiła 2 rekomendacje. 

2. Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa V kadencję jako organ konsultacyjny  
i opiniodawczy. Została powołana na lata 2016-2019. 

W skład PRDPP weszło: 

• 4 przedstawicieli Rady Miasta Poznania, 
• 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta Poznania, 
• 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych (5 wybranych w wyborach i 5 wskazanych 

przez komisje dialogu obywatelskiego). 

W 2019 roku Rada spotkała się 9 razy, a jej główne działania to: 

• udział w konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z organizacjami 
pozarządowymi; 

• praca nad polityką lokalową miasta dla organizacji pozarządowych; 
• wydanie rekomendacji w sprawie otwartego konkursu ofert na rok 2019, na prowadzenie 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu; 

• przyjęcie uchwały w sprawie rekomendacji odpłatności za pracę w komisjach oceny 
wniosków; 

• przyjęcie uchwały w sprawie  konsultowania projektów aktów prawa miejscowego  
z organizacjami pozarządowymi, zespołami doradczo-inicjatywnymi (w tym komisjami 
dialogu obywatelskiego) i Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego; 

• przyjęcie uchwały w  sprawie rekomendacji  Utworzenia Funduszu Wkładów Własnych.  

Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego wskazała również harmonogram wyborów 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do PRDPP kolejnej, szóstej kadencji. 

3. Komisje dialogu obywatelskiego. 

Poznań jest jednym z nielicznych miast, które wypracowały własną formułę ciał dialogu 
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, które nazwane zostały komisjami 
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dialogu obywatelskiego. Mogą one powstawać z inicjatywy 10 organizacji pozarządowych  
przy wydziałach, biurach lub pełnomocnikach funkcjonujących w Urzędzie Miasta Poznania. 

W 2018 roku, przy Urzędzie Miasta Poznania, funkcjonowało 6 Komisji Dialogu 
Obywatelskiego przy Wydziałach: Kultury, Oświaty, Środowiska, Zdrowia i Spraw Społecznych 
oraz przy Pełnomocnikach: ds. Przeciwdziałania Wykluczeniom i ds. Osób  
z Niepełnosprawnościami. Jako ciała inicjatywno-doradcze zaopiniowały szereg projektów 
związanych z ich obszarem działań (w tym Roczny Program Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi), a także zapewniały ciągły kontakt pomiędzy miastem a organizacjami 
pozarządowymi. W rozmowach, poza członkami poszczególnych KDO, mogli wziąć czynny 
udział wszyscy zainteresowani, co pozwoliło spojrzeć na wiele omawianych kwestii z różnych 
punktów widzenia i odkryć nowe inicjatywy. W rezultacie obie strony dialogu poczyniły krok  
ku lepszemu zrozumieniu wzajemnych relacji, co pozytywnie wpłynęło na współpracę pomiędzy 
pierwszym a trzecim sektorem. 

4. VIII Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych. 

15 września, na Placu Wolności, odbyła się kolejna edycja Poznańskiego Dnia Organizacji 
Pozarządowych.  W 2018 roku, oprócz organizacji pozarządowych, zaprezentowali się również 
innowatorzy społeczni.  

W trakcie wydarzenia na mieszkańców Poznania czekała moc atrakcji. Przestrzeń Placu 
Wolności została podzielona na strefy tematyczne, w których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Organizacje zaprosiły do: 

• Strefy Dziecka, która pozwoliła najmłodszym spędzić czas na zabawach, warsztatach, 
konkurencjach sportowych i pokazach naukowych; 

• Strefy Edukacji Obywatelskiej, która była miejscem dyskusji i zdobywania wiedzy  
o aktywności społecznej, III sektorze, angażowaniu się w działania lokalne; 

• Strefy Ekologii i Turystyki, w której można było grać w gry, budować karmniki, zyskać 
wiedzę o pomaganiu ptakom w mieście oraz poznać historię naszego miasta; 

• Strefy Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, w której pojawiły  
się symulatory wad wzroku i słuchu, informacje o Alfabecie Lorma (posługują się nim osoby 
głuchoniewidome) oraz można było wysłuchać ogrodowego koncertu na instrumentach  
z roślin; 

• Strefy Kreatywności, w której odbyły się: otwarta sesja muzyki i zajęcia artystyczne; 

• Strefy Wolontariatu, w której wolontariusze dzielili się swoimi doświadczeniami,  
a każdy odwiedzający mógł włączyć się w działania wolontariackie; 
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• Strefy Zdrowia i Bezpieczeństwa, w której zapoznawano z  zasadami pierwszej pomocy, 
pokazywano działania defibrylatora i nauczano pomagania innym w sytuacjach nagłego 
wypadku; 

• Strefa Innowacji Społecznych, w której pojawiły się ciekawe, nowatorskie pomysły  
oraz rozwiązania, działania skierowane do mieszkańców Poznania. 

Mieszkańcy mogli również odpocząć w Strefie Relaksu, gdzie czekały wygodne leżaki, chłodna 
woda i soczyste jabłka. Tegoroczne hasło imprezy brzmiało "Zwiąż się z nami". 

5. III edycja konkursu na Najlepszą Poznańską Inicjatywę Pozarządową INICJATORY. 

 

Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych inicjatyw realizowanych na rzecz Miasta Poznania 
i jego mieszkańców w roku ubiegłbym. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursowa 
wybrała i przyznała tytuł Inicjatora Roku w każdej z pięciu kategorii: edukacja, kultura, sport, 
środowisko, zdrowie. Dodatkową nagrodę, niezależnie od decyzji Kapituły Konkursu, przyznali 
mieszkańcy Poznania w internetowym głosowaniu. 

Statuetki Inicjatorów wręczone zostały podczas gali, która odbyła się 7 czerwca 2018 roku  
w Teatrze Muzycznym. Dodatkowym podziękowaniem dla wszystkich laureatów i przybyłych 
gości był spektakl „Footloos”. 
6. Elektroniczna platforma obsługi dotacji witkac.pl. 
Elektroniczna platforma obsługi dotacji www.witkac.pl wprowadzona została przez Miasto 
Poznań pod koniec 2016 roku. Jest to narzędzie ułatwiające współpracę finansową na linii  
JST – organizacje pozarządowe w obszarze udzielania i rozliczania dotacji na realizację zadań 
zlecanych przez Miasto. W 2018 roku funkcjonalność systemu była poszerzana i rozwijana, 
oddział wspierał również użytkowników systemu.  

DZIAŁANIA WSPIERAJ ĄCE I PROMUJĄCE WOLONTARIAT POZNA ŃSKI 

1. XIX edycja konkursu Poznański Wolontariusz Roku. 
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12 grudnia, podczas uroczystej gali, odbyło się podsumowanie XIX edycji Konkursu Poznański 
Wolontariusz Roku. Kolejna odsłona konkursu, odbyła się pod hasłem "Ludzie z sercem  
na dłoni". Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursu wyłoniła laureatów w sześciu 
kategoriach: 

• Indywidualnej, 

• Zespołowej, 

• Szkolnej, 
• Młodzieżowej, 

• Senioralnej, 

• Wolontariat pracowniczy, 

Dodatkowo Srebrną Pieczęcią Prezydenta Miasta Poznania uhonorowano wieloletnią poznańską 
działaczkę na rzecz osób z niepełnosprawnościami, Halinę Grzymisławską-Słowińską.  
Wyrazem podziękowania wszystkim wolontariuszom zebranym w Sali Ziemi MTP był koncert 
Kamila Bednarka. Gala była podsumowaniem dwóch konkursów, ogłoszeni zostali  
również laureaci "Barw Wolontariatu". 

2. Pomocni Poznań. 

W ramach kampanii wspierającej i promującej wolontariat poznański opracowano nowy motyw 
przewodni i hasło identyfikujące poznańskich wolontariuszy – „Pomocni Poznań”. Wybrano 
projekt graficzny służący ujednoliceniu i promowaniu poznaniaków realizujących  
się w działaniach wolontariackich. 
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Pod adresem pomocni-poznan.pl uruchomiona została platforma pośrednictwa wolontariatu, 
której celem jest ułatwienie kontaktów pomiędzy wolontariuszami i poszukującymi  
ich organizacjami lub instytucjami. Platforma jest również bazą informacji dotyczących 
wolontariatu takich jak: przepisy prawne czy aktualnie realizowane przez wolontariuszy 
działania. 

DZIAŁANIA NA RZECZ WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIE CZY 
ZASTĘPCZEJ 

1. W obszarze Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zrealizowano następujące 
działania, na które przeznaczono 1 002 781,60 zł: 

1) Pomoc na rzecz rodzin i dzieci miedzy innymi poprzez działania wolontaryjne w poznańskich 
rodzinach, rozwój, edukację małego dziecka. (Zawarto 4 umowy na realizację zadania). 

2) Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności 
w wypełnianiu swoich zadań. (Zawarto 5 umów na realizację zadania). 

3) Pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci (Zawarto 4 umowy na realizacje zadania). 

4) Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego prowadzonych  
w formie pracy podwórkowej poprzez wychowawcę, w tym między innymi działania w zakresie 
streetworkingu.(Zawarto 2 umowy na realizacje zadania). 

5) Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach wsparcia dziennego prowadzonych w formie 
opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych  
(Zawarto 5 umów realizacje zadania). 

2. Ponadto zawartych zostało 16 umów z organizacjami pozarządowymi rekomendowanymi 
przez Rady Osiedla na realizację zadań w obszarze Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej, m.in. na następujące zadania: 

- zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji 
życiowej przez organizowanie wypoczynku letniego, 

- festyn integracyjny dla mieszkańców, 
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- organizacja zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci, 

- organizowanie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży.  

3. Zrealizowano również zadania związanych ze wzmocnieniem funkcjonowania placówek 
opiekuńczo wychowawczych, na które przeznaczono 4 174 140,00 zł. 

- placówka opiekuńczo wychowawcza Dom Młodzieży im bł. Laury Vicuni, 

- placówka opiekuńczo wychowawcza im. św. Dominika Savio, 

- placówka opiekuńczo wychowawcza Dom Opiekuńczo Wychowawczy dla Dziewcząt  
im. bł. Marii Karłowskiej, 

- placówka opiekuńczo wychowawcza Ochronka Jurek. 

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ WZISS 

1. Kontrole w jednostkach nadzorowanych przez Wydział:  

− 13 kontroli planowych,  

− 2 kontrole doraźne. 

2. Kontrole realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom: 

− 20 kontroli  planowych, 

− 8 kontroli doraźnych. 

3. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach 
niepublicznych, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów: 

− kontrole planowe: 22 kontrole w żłobkach niepublicznych, 3 kontrole w klubach 
dziecięcych  i 34 kontrole u dziennych opiekunów, 

− 12 kontroli doraźnych w żłobkach niepublicznych. 

 

28. W zakresie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: 

1. Przeprowadzono 35 konsultacji społecznych dotyczących następujących projektów 
mpzp: 
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•••• 18.01.2018 r. mpzp "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu  
– I etap; 

•••• 25.01.2018 r. mpzp "Rejon ulicy T. Mateckiego" - część A w Poznaniu – II etap; 

•••• 25.01.2018 r. mpzp "Rejon ulicy T. Mateckiego" - część B w Poznaniu – II etap; 

•••• 28.02.2018 r. mpzp "W rejonie ulic Solna - Działowa" w Poznaniu – II etap; 

•••• 01.03.2018 r. mpzp "Osiedle Powstań Narodowych" – II etap; 

•••• 22.03.2018 r. mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” rejon ulicy 
Lewandowskiego część A w Poznaniu – II etap; 

•••• 26.03.2018 r. mpzp "Jeżyce - Północ " część E w Poznaniu – II etap; 

•••• 26.03.2018 r. mpzp "Jeżyce - Północ " część F w Poznaniu – II etap; 

•••• 19.04.2018 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, 
Żmigrodzkiej -część A w Poznaniu – II etap; 

•••• 24.04.2018 r. mpzp "Rejon ulicy Mieleszyńskiej" w Poznaniu – II etap; 

•••• 09.05.2018 r. mpzp  "W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie" w Poznaniu – II etap; 

•••• 10.05.2018 r.  mpzp "Park im. J.H. Dąbrowskiego" w Poznaniu – I etap; 

•••• 16.05.2018 r. mpzp "Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej" w Poznaniu – I etap; 

•••• 18.05.2018 r. mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna" B w Poznaniu  
– II etap; 

•••• 07.06.2018 r. mpzp "W rejonie ulicy Przygranicznej" w Poznaniu – I etap; 

•••• 12.06.2018 r. mpzp dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu – I etap; 

•••• 14.06.2018 r. mpzp "Rejon ulicy Gościnnej" w Poznaniu – II etap; 

•••• 18.06.2018 r. mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego- część południowa" w Poznaniu  
– I etap; 

•••• 02.08.2018 r. i 21.08.2018 r.  mpzp "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu  
– II etap; 
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•••• 06.08.2018 r. i 27.08.2018 r. mpzp „Świerczewo – część D” w Poznaniu – II etap; 

•••• 26.09.2018 r. konsultacje społeczne dotyczące wizji zagospodarowania terenów 
objętych mpzp "Wolne Tory" w Poznaniu; 

•••• 18.10.2018 r. mpzp "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu  
– II etap; 

•••• 23.10.2018 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej  
w Poznaniu – I etap; 

•••• 29.10.2018 r. mpzp "Rejon ulic Maszewskiej i Myśliborskiej" w Poznaniu – II etap; 

•••• 30.10.2018 r. mpzp "Międzynarodowe Targi Poznańskie" w Poznaniu – II etap; 

•••• 06.11.2018 r. mpzp "Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu – II etap; 

•••• 08.11.2018 r. mpzp dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu  
– I etap; 

•••• 19.11.2018 r. mpzp "Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak" w Poznaniu – II etap; 

•••• 20.11.2018 r. mpzp "Osiedle Polan" w Poznaniu – I etap; 

•••• 27.11.2018 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej" w Poznaniu  
– I etap; 

•••• 29.11.2018 r. mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo”  klin zieleni w rejonie 
ul. F. Jaśkowiaka w Poznaniu – II etap; 

•••• 29.11.2018 r. mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo”  Radojewo Zachód 
część C w Poznaniu – II etap; 

•••• 03.12.2018 r. mpzp "W rejonie ulicy Dobromiły" w Poznaniu – II etap; 

•••• 13.12.2018 r. konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania terenów 
objętych mpzp "W rejonie placu Bernardyńskiego" w Poznaniu, 

•••• 17.12.2018 r. mpzp „Łacina – Południe – część B" w Poznaniu – II etap. 

2. Wyłożono do publicznego wglądu 30 projektów mpzp:  

• od 15.12.2017 r. do 19.01.2018 r. mpzp w rejonie ulicy S. Jachowicza w Poznaniu; 
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• od 27.12.2017 r. do 25.01.2018 r. mpzp dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, 
Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu; 

• od 06.02.2018 r. do 06.03.2018 r. mpzp "Tereny przemysłowe w rejonie ul. Wrzesińskiej" 
w Poznaniu; 

• od 06.02.2018 r. do 06.03.2018 r. mpzp "Osiedle Armii Krajowej" w Poznaniu; 

• od 21.02. do 22.03.2018 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Morasko, F.Jaśkowiaka  
i Glinienko w Poznaniu; 

• od 23.02. do 23.03.2018 r. mpzp "Rejon dawnego folwarku Głuszyna" w Poznaniu; 

• od 01.03. do 29.03.2018 r. mpzp "Jeżyce - Północ " część C w Poznaniu; 

• od 07.03. do 06.04.2018 r. mpzp rejonu Minikowa w Poznaniu część A1; 

• od 07.03. do 06.04.2018 r. mpzp "Osiedle Lecha" część B w Poznaniu; 

• od 15.03. do 13.04.2018 r. mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna"  
A w Poznaniu; 

• od 21.03. do 19.04.2018 r. mpzp: "W rejonie ulicy Gołębiej" w Poznaniu; 

• od 22.03. do 20.04.2018 r. mpzp dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu; 

• od 03.04. do 02.05.2018 r. mpzp "W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty"  
w Poznaniu; 

• od 04.04. do 04.05.2018 r. mpzp "W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej  
i Kolejowej" w Poznaniu; 

• od 13.04. do 15. 05.2018 r. mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” klin zieleni  
w rejonie ul. Huby Moraskie w Poznaniu; 

• od 13.04. do 15.05.2018 r. mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” klin zieleni  
w rejonie ul. Umultowskiej w Poznaniu; 

• od 24.04. do 24.05.2018 r. mpzp "W rejonie ulicy Droga Dębińska" w Poznaniu; 

• od 17.05. do 15.06.2018 r. mpzp dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu; 

• od 04.06. do 02.07.2018 r. mpzp "Rejon dawnego folwarku Głuszyna" w Poznaniu; 
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• od 22.06. do 20.07.2018 r. mpzp "Jeżyce - Północ " część C w Poznaniu; 

• od 28.06. do 27.07.2018 r. mpzp "Osiedle Powstań Narodowych" w Poznaniu; 

• od 28.06. do 26.07.2018 r. mpzp "Dolina Krzyżanki" pomiędzy ul. Słupską  
i Sianowską w Poznaniu; 

• od 23.07. do 21.08.2018 r. mpzp "W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty"  
w Poznaniu; 

• od 27.09. do 25.10.2018 r. mpzp dla obszaru w rejonie ul. Unii Lubelskiej  
w Poznaniu; 

• od 04.10. do 02.11.2018 r. mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” rejon  
ul. Lewandowskiego część A w Poznaniu; 

• od 04.10. do 02.11.2018 r. mpzp dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej  
w Poznaniu; 

• od 11.10. do 09.11.2018 r. mpzp dla terenu przy ul. Wieruszowskiej w Poznaniu; 

• od 24.10. do 06.12.2018 r. mpzp "Jeżyce - Północ " część C w Poznaniu; 

• od 13.12.2018 r. do 18.01.2019 r. mpzp dla obszaru w rejonie ul. Unii Lubelskiej   
w Poznaniu; 

• od 14.12.2018 r. do 17.01.2019 r. mpzp "Rejon ulicy Gościnnej" w Poznaniu. 

3. Przeprowadzono 29 dyskusji publicznych nad rozwiązaniami przyjętymi  
w projektach mpzp: 

• 08.01.2018 r. mpzp w rejonie ulicy S. Jachowicza w Poznaniu; 

• 10.01.2018 r. mpzp dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej  
w Poznaniu; 

• 07.02.2018 r. mpzp "Tereny przemysłowe w rejonie ul. Wrzesińskiej" w Poznaniu; 

• 08.02.2018 r. mpzp "Osiedle Armii Krajowej" w Poznaniu; 

• 07.03.2018 r. mpzp "Rejon dawnego folwarku Głuszyna" w Poznaniu; 

• 08.03.2018 r. mpzp "Jeżyce - Północ " część C w Poznaniu; 
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• 12.03.2018 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Morasko, F.Jaśkowiaka i Glinienko  
w Poznaniu; 

• 15.03.2018 r. mpzp "Osielde Lecha" część B w Poznaniu; 

• 28.03.2018 r. mpzp rejonu Minikowa w Poznaniu część A1; 

• 04.04.2018 r. mpzp dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu; 

• 05.04.2018 r. mpzp "W rejonie ulicy Gołębiej" w Poznaniu; 

• 10.04.2018 r. mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna" A w Poznaniu; 

• 12.04.2018 r. mpzp "W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu; 

• 16.04.2018 r. mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” klin zieleni w rejonie  
ul. Huby Moraskie w Poznaniu; 

• 16.04.2018 r. mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” klin zieleni w rejonie  
ul. Umultowskiej w Poznaniu; 

• 18.04.2018 r. mpzp "W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej  
i Kolejowej" w Poznaniu; 

• 14.05.2018 r. mpzp "W rejonie ulicy Droga Dębińska" w Poznaniu; 

• 23.05.2018 r. mpzp dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu; 

• 25.06.2018 r. mpzp "Jeżyce - Północ " część C w Poznaniu; 

• 27.06.2018 r. mpzp "Rejon dawnego folwarku Głuszyna" w Poznaniu; 

• 28.06.2018 r. mpzp "Dolina Krzyżanki" pomiędzy ul. Słupską i Sianowską  
w Poznaniu; 

• 03.07.2018 r. mpzp "Osiedle Powstań Narodowych" w Poznaniu; 

• 30.07.2018 r. mpzp "W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu; 

• 08.10.2018 r. mpzp dla obszaru w rejonie ul. Unii Lubelskiej  w Poznaniu; 

• 15.10.2018 r. mpzp dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej w Poznaniu; 
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• 17.10.2018 r. mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” rejon ul. Lewandowskiego 
część A w Poznaniu; 

• 25.10.2018 r. mpzp dla terenu przy ul. Wieruszowskiej w Poznaniu; 

• 22.11.2018 r. mpzp "Jeżyce - Północ " część C w Poznaniu; 

• 18.12.2018 r. mpzp "Rejon ulicy Gościnnej" w Poznaniu. 

4. Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 23 uchwalone 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

• mpzp dla obszaru "Fort IX" (Rocznik 2018, poz. 1448 z dnia 13.02.2018 r.); 

• mpzp dla obszaru "Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte" (Rocznik 2018, poz. 1444  
z dnia 13.02.2018 r.); 

• mpzp "W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej" w Poznaniu (Rocznik 2018,  
poz. 1434 z dnia 13.02.2018 r.); 

• mpzp "Bałtycka - Gnieźnieńska" (Rocznik 2018, poz. 1449 z dnia 13.02.2018 r.); 

• mpzp w rejonie ulicy S. Jachowicza w Poznaniu (Rocznik 2018, poz. 2937 z dnia 
04.04.2018 r.); 

• mpzp "Osiedle Armii Krajowej" w Poznaniu (Rocznik 2018, poz. 4427 z dnia 01.06.2018 
r.); 

• mpzp "Tereny przemysłowe w rejonie ul. Wrzesińskiej" w Poznaniu (Rocznik 2018,  
poz. 4428 z dnia 01.06.2018 r.); 

• mpzp "Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo - część B" w Poznaniu (Rocznik 2018, 
poz. 4837 z dnia 13.06.2018 r.); 

• mpzp dla terenów w rejonie ulic Morasko, F.Jaśkowiaka i Glinienko w Poznaniu 
(Rocznik 2018, Poz. 4836 z dnia 13.06.2018 r.); 

• mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna" A w Poznaniu (Rocznik 2018  
poz. 5499 z dnia 04.07.2018 r.); 

• mpzp dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu (Rocznik 2018 poz. 5500 z dnia 
04.07.2018 r.); 
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• mpzp "W rejonie ulicy Gołębiej" w Poznaniu (Rocznik 2018, poz. 6047 z dnia 23.07.2018 
r. ); 

• mpzp rejonu Minikowa w Poznaniu część A1 (Rocznik 2018, poz. 6048 z dnia 
23.07.2018 r.); 

• mpzp "W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej"  
w Poznaniu (Rocznik 2018, poz. 6049 z dnia 23.07.2018 r.); 

• mpzp "Osiedle Lecha" część B w Poznaniu (Rocznik 2018, poz. 6050 z dnia 23.07.2018 
r.); 

• mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo"  klin zieleni w rejonie ul. Huby 
Moraskie w Poznaniu (Rocznik 2018, poz. 6051 z dnia 23.07.2018 r.) 

• mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" klin zieleni w rejonie  
ul. Umultowskiej w Poznaniu (Rocznik 2018, poz. 6052 z dnia 23.07.2018 r.); 

• mpzp dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu (Rocznik 2018, poz. 6930  
z dnia 11.09.2018 r.); 

• mpzp "Rejon dawnego folwarku Głuszyna" w Poznaniu (Rocznik 2018, poz. 6931  
z dnia 11.09.2018 r.); 

• mpzp "Osiedle Powstań Narodowych" w Poznaniu (Rocznik 2018, poz. 7565 z dnia  
4 października 2018 r.); 

• mpzp "W rejonie ulicy Droga Dębińska" w Poznaniu (Rocznik 2018, poz. 7490 z dnia  
4 października 2018 r.); 

• mpzp "Dolina Krzyżanki" pomiędzy ul. Słupską i Sianowską w Poznaniu (Rocznik 2018, 
poz. 7620 z dnia 5 października 2018 r.); 

• mpzp "W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu (Rocznik 2018, 
poz. 8255 z dnia 25.10.2018 r.). 

5. 27.06.2018 r. odbyły się w Pracowni warsztaty uczestników projektu  
„On the way towards a low-carbon society – Increasing professionalism in land  
use and landscape management within climate change”, który jest organizowany  
w ramach współpracy pomiędzy MPU, reprezentowaną przez Pana Dyrektora  
J. Pudliszaka, a Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, University  
of Eastern Finland (Finlandia) oraz Girona University (Hiszpania). 
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6. W dniach 8-9 września 2018 r. na Targach Domów i Mieszkań w Poznaniu Miejska 
Pracownia Urbanistyczna przedstawiła prezentacje dotyczące wizji rozwoju Poznania 
na przykładzie czterech ważnych obszarów miasta tj.: Wolnych Torów, Nowych Jeżyc, 
terenów dawnej Elektrociepłowni Garbary na Ostrowie Tumskim oraz terenów 
mieszkaniowych wraz z nową linią tramwajową w rejonie ul. Unii Lubelskiej  
w Poznaniu. 

7. 27.11.2018 r. Pan Tomasz Załecki na Seminarium Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU  
we Wrocławiu zaprezentował wykład pt. „Gospodarowanie przestrzenią a wartość 
nieruchomości – studium przypadku”. 

8. 12.12.2018 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna zreorganizowała warsztaty „Mały 
Urbanista”  dla dzieci klasy III Szkoły Podstawowej nr 61 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Poznaniu. Warsztaty miały na celu przybliżenie zagadnień związanych  
z planowaniem przestrzennym. 

 

29. W zakresie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: 

W 2018 roku z różnych form świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej  
w ramach zadań własnych i zleconych skorzystało 21 132 osób z 13 095 rodzin - 4,3% 
mieszkańców Poznania korzystało z pomocy MOPR w 2018 roku. Liczba rodzin korzystających 
z pomocy MOPR zmniejszyła się o 401 rodzin, tj. ok. 3%, natomiast liczba osób objętych 
wsparciem zmniejszyła się o 1 248 osób. Odsetek klientów korzystających z pomocy MOPR  
w odniesieniu do liczby mieszkańców Poznania zmniejszył się o 0,2%. 

Dominującym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej były cztery przesłanki:  

- długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie oraz ubóstwo., rozumiane  
jako uzyskiwanie dochodów poniżej „minimum egzystencji” . 

Największą grupę rodzin, którym udzielono wsparcia w 2018 roku, stanowiły rodziny osób 
długotrwale lub ciężko chorych - 7 786 rodzin, tj. ok. 59% ogółu rodzin. Kolejną dużą grupę 
stanowiły: rodziny osób dotkniętych ubóstwem – 4 619 rodzin, tj. ok. 35% ogółu rodzin, rodziny 
osób z niepełnosprawnościami - 3 785 rodzin, tj. ok. 29% ogółu rodzin, rodziny osób dotkniętych 
bezrobociem – 1 583, tj. 12% ogółu rodzin.  Wśród rodzin klientów korzystających ze wsparcia 
Ośrodka w poszczególnych miesiącach w 2018 roku (średnio 7 991 środowisk), ok. 3% 
stanowiły nowe rodziny, czyli takie, które nie figurowały w rejestrach klientów od 01.01.2017 
roku. Średnio w miesiącu przybywało ok. 227 środowisk. Wśród 1 990 rodzin, które w 2018 roku 
opuściły system pomocy społecznej (jako podstawę kwalifikacji przyjęto nie korzystanie  
z pomocy przez sześć kolejnych miesięcy) ok. 22% stanowiły rodziny, których ogólna sytuacja 
materialna uległa poprawie, a 12% rodziny, których członkowie podjęli zatrudnienie.  
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W odniesieniu do 29% rodzin, które odeszły z systemu powodem był zgon klienta.  
W porównaniu z 2017 rokiem więcej środowisk rezygnowało z pomocy z powodu odmowy 
współpracy – w 2017 roku grupę tę stanowiło 2,6%, a w 2018 roku ok. 8% środowisk. 

Koszt zadań własnych gminy realizowanych przez MOPR w 2018 roku wyniósł ogółem  
60 429 768 . Na zadania zlecone gminy wydatkowano ogółem 792 826 zł. Dotyczyły  
one głównie wydatków na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi.  

W 2018 roku pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych  
na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego objęto 76 osób, na co wydatkowano 
683 519 zł. 

W 2018 r. pracę socjalną zgodnie z przyjętymi „Standardami metodycznej pracy socjalnej” 
rejonowi pracownicy socjalni realizowali na rzecz 133 środowisk (315 osób w rodzinach), 
którym udzielono 1 908 porad specjalistycznych oraz 1 490 konsultacji. 

W ramach Działu Wsparcia Specjalistycznego w 2018 roku realizowano usługę asystenta 
rodziny. W 2018 roku asystenci pracowali z 348 rodzinami, w których łączna liczba osób 
wyniosła 1 191, w tym: 531 dorosłych i 660 dzieci. Pomoc specjalistyczna realizowana  
przez MOPR , to także  poradnictwo prawne, pedagogiczne, psychologiczne, terapia, mediacje 
rodzinne, konsultacje, działania interwencyjne.  1 926 osób objęto specjalistyczną pracą, z rodzin, 
w których istniało podejrzenie stosowania przemocy. W 2018 r. w ramach prac Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie łącznie działania podejmowano 
w kontekście 1 496 procedur: wszczęto 918 procedur „Niebieskie Karty”, z lat poprzednich 
kontynuowano 578 procedur. 

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGRO ŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 
(w tym z powodu pozostawania bez pracy i bezdomności) 

- 1 441 osób bezdomnych było objętych świadczeniami i pomocą MOPR, WSPÓŁPRACA  
Z CENTRAMI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - W 2018 r. z usług Centrów Integracji 
Społecznej skorzystały 399 osoby,  ORGANIZOWANIE PRAC SPOŁECZNIE 
UŻYTECZNYCH  20 osób wykonywało prace społecznie użyteczne. WSPÓŁPRACA  
ZE SPÓŁDZIELNI Ą SOCJALNĄ „POZNANIANKA”  zatrudnienie 13 osób w Spółdzielni  
na umowę o pracę oraz 9 na umowę zlecenie, MOBILNY PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ, 
MONITOROWANIE KOCZOWISK OSÓB BEZDOMNYCH, SPORZ ĄDZANIE  
I WERYFIKACJA LISTY MIEJSC PRZEBYWANIA OSÓB BEZDOMN YCH. Tworzenie 
wraz z partnerami „mapy bezdomności” w Poznaniu. 

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZY CH (w tym: osób 
z problemami psychicznymi)  
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W 2018 r. wydano 371 skierowań do domów pomocy społecznej, w tym do DPS na terenie 
Poznania – 238 osób, poza Poznaniem – 133 osoby, (na terenie Poznania funkcjonuje 7 domów 
pomocy społecznej z 716 miejscami). 31 grudnia 2018 r. w domach pomocy społecznej  
na terenie innych powiatów przebywało 668 mieszkańców Poznania, za których miasto ponosi 
odpłatność (skierowanych w latach 2004-2018). Dopłata do ich pobytu wyniosła w 2018 r.  
– 21 013 472,31 zł. Średnia dopłata do kosztu pobytu jednej osoby to 2 546,16 zł.  

ORGANIZOWANIE USŁUG OPIEKU ŃCZYCH, W TYM SPECJALISTYCZNYCH 
USŁUG OPIEKUŃCZYCH – w 2018r. 3 532 osoby były objęte usługami opiekuńczymi  
i 140 specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. 

KIEROWANIE DO O ŚRODKÓW WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI -  113 osób, KIEROWANIE DO O ŚRODKÓW WSPARCIA  
DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 73 osoby,  

PROGRAM „KLUCZ”  140 rodzin objęto pomocą pracownika socjalnego ds. wsparcia zdrowia 
psychicznego, udzielono: 1 492 konsultacje, 1 324 porady specjalistyczne oraz podjęto 17 działań 
o charakterze interwencyjnym w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, specjaliści ds. wsparcia 
zdrowia psychicznego uczestniczyli w 31 procedurach „Niebieskie Karty” ,zakończono pracę  
z 48 środowiskami,  

KIEROWANIE DO PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ WIFOON  - 13 osób,  

Zorganizowano CYKL SPOTKAŃ - SAMOTNOŚĆ POZNAŃSKIEGO SENIORA  
(5 spotkań dla 75 seniorów). 

DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWIJANIA ZAINTERESOWAN I WYRÓW NYWANIA 
SZANS EDUKACYJNYCH ORAZ ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU I IMPREZ 
OKOLICZNO ŚCIOWYCH DLA DZIECI.  

DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNO ŚCI LOKALNEJ  

Pisanka w Muzeum, ok. 600 uczestników, FESTYN RÓŻNORODNOŚCI, ok.400 dzieci, 
OGRODOWY ZAK ĄTEK SĄSIEDZKI, ok. 50 osób, OPOWIEŚCI NA ROWERZE ,  
10 przedstawień ok. 50 osób, 10 spektakli teatralnych wraz z warsztatami tematycznymi, DOM 
SĄSIEDZKI – wydarzenia, kiermasze, warsztaty. PRZECHADZKA SĄSIEDZKA - cykl 
spacerów miejskich (dla ok. 50 osób) po Dębcu, ARTYSTYCZNE SPOTKANIA 
SĄSIEDZKIE -  19 spotkań sąsiedzkich,  ŚWIĘTO ZIÓŁ, ok. 500 uczestników,  OGRÓDEK 
KWIATOWY – mieszkańcy bloku socjalnego, przy ul. Nadolnik 15, AKCJA 
PROEKOLOGICZNA - WIOSENNE PORZ ĄDKI I SPRZĄTANIE ŚWIATA  
- oczyszczenie terenu byłych ogródków działkowych przy ul. Lechickiej, poprawienie jakości 
bytowania ludności romskiej zamieszkującej w/w teren, CHOINKA W MUZEUM,  
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ok. 450 uczestników, ZOSTAŃ ŚW. MIKOŁAJEM, zorganizowanie paczek świątecznych  
dla 75 jeżyckich seniorów, MAŁY UNIWERSYTET OSIEDLOWY – AKCJA 
CYKLICZNA, 8 otwartych wykładów dla mieszkańców osiedla GŁÓWNA, 8 spotkań  
o charakterze informacyjno-integracyjnym, 8 poczęstunków kawowych, 50 sztuk plakatów.  

DZIAŁANIA PROMOCYJNE MOPR I ZAANGA ŻOWANIE W PRZEDSI ĘWZI ĘCIA  
O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM - SZLACHETNA PACZKA, pomoc dla 66 rodzin, 
OGÓLNOPOLSKI TYDZIE Ń PRACY SOCJALNEJ, udzielanie informacji 30 osobom,  
II ŚWIATOWY DZIE Ń UBOGICH, pomoc 30 osobom.  

W 2018 roku MOPR zaangażowany był w realizację następujących PROJEKTÓW  
i PROGRAMÓW:  

PROJEKT „POPRAWA DOST ĘPU DO USŁUG WSPIERAJĄCYCH RODZIN Ę  
I RODZINN Ą PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NA TERENIE MOF POZNANIA” (ZIT), 
PROJEKT „AKADEMIA LIDERA KLASOWEGO”, PROGRAM „WOLON TARIAT  
Z MOPR W POZNAŃSKICH RODZINACH” PROJEKT „FENIKS”, PROJEKT 
„USŁUGI SPOŁECZNE DLA MIESZKANCÓW POZNANIA”.    

POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ:  

-Zwiększenie dostępności miejsc w domach pomocy społecznej  

- Prowadzenie systematycznej (corocznej) diagnozy poziomu wykluczenia społecznego 
mieszkańców Poznania, wraz z zabezpieczaniem środków finansowych niezbędnych  
do jej prowadzenia i wykorzystania jej wyników do wypracowania rozwiązań służących 
wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem oraz programów profilaktycznych zapobiegającym 
ww. zjawisku.  

- Rozwój środowiskowych form pracy socjalnej, w tym zabezpieczenie środków finansowych  
na zatrudnienie organizatorów społeczności lokalnych i objęcie lokalnymi programami 
aktywizacji kolejnych rewitalizowanych i zdegradowanych obszarów miasta.  

- Utworzenie programu wsparcia cudzoziemców.  

- Zwiększenie dostępności rodzin do usług prowadzonych w placówkach wsparcia dziennego.  

- Rozwój oferty wsparcia dla osób doświadczających trudności w samodzielnym funkcjonowaniu 
z uwzględnieniem działań z zakresu polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027 
przyjętej uchwałą Nr LVIII/1095/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r.  

-Rozwój i zwiększenie dostępności usług w zakresie opieki nad osobami przewlekle chorymi  
w miejscu ich zamieszkania  
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REALIZACJA ZADA Ń Z ZAKRESU SYSTEMU PIECZY ZAST ĘPCZEJ  

W 2018 roku w 476 rodzinach zastępczych przebywało 662 dzieci. W 2018r.  
dał się zaobserwować spadek liczby dzieci (o około 5%) umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej oraz rodzin zastępczych (o około 3%). Tym samym wskazać można kontynuację 
trendu spadkowego w zakresie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. W MOPR 
zatrudnionych było 25 (19 etatów) koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (finasowanie  
w części w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), którzy podjęli 
współpracę z 289 rodzinami zastępczymi i 53 pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych. 
W 2018 roku 117 dzieci przestało być wychowankami poznańskich rodzin zastępczych.  
Na pomoc dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek wydano 
kwotę 1 412 795 zł. W 2018 roku w 4 mieszkaniach chronionych funkcjonującym przy MOPR 
zamieszkiwało 21 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych  
i placówek opiekuńczo – wychowawczych, a na dzień 31 grudnia 2018 roku na miejsce  
w mieszkaniu chronionym oczekiwało 7 osób. Ponadto w 2018 roku pełnoletność osiągnęło  
63 wychowanków rodzin zastępczych, a instytucjonalne formy opieki opuściło 50 wychowanków 
z Poznania. W 2018 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych  
było 71 osób w Poznaniu, a 8 czekało na umieszczenie. W ramach realizacji rządowego 
programu "Dobry start” MOPR wypłacił dla 471 dzieci w pieczy zastępczej świadczenia  
na kwotę 141 300 zł. 

POTRZEBY W ZAKRESIE PIECZY ZAST ĘPCZEJ:  

- Promowanie rodzinnych form pieczy zastępczej w celu zwiększenia liczby funkcjonujących 
niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka,  
przy jednoczesnej redukcji liczby dzieci umieszczanych (również przebywających)  
w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej,  

- Przeniesienie siedzib placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

- Pozyskiwanie lokali i tworzenie mieszkań chronionych dla usamodzielniających  
się wychowanków rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej, 

-Zwiększenie dostępności rodzin zastępczych oraz osób prowadzących i pracujących  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do wsparcia psychologicznego, 
pedagogicznego i prawnego oraz specjalistycznego.  

REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 7 987 832 zł. 

Stwarzanie możliwości uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej - 9 warsztatów terapii 
zajęciowej, w których uczestniczyły 324 osoby - wydatkowano kwotę 5 372 932 zł 
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Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych  
- wydatkowano łącznie kwotę 280 532 zł. Z dofinansowania skorzystało 262 osoby,  
w tym 46 dzieci i młodzieży. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze - wydatkowano kwotę 964 049 zł, z pomocy skorzystało łącznie 671 osób,  
w tym 71 dzieci i młodzieży. 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  
–  w 2018 roku zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania nie przeznaczono środków na realizację 
tego zadania. 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu  
się - skorzystały łącznie 178 osób, a na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1 366 147 zł. 

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZ ĄD” -  na realizację tego zadania przeznaczono łącznie 
kwotę 1 615 011,27 zł. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym  
i dostępie do edukacji. Z programu skorzystało 466 osób z niepełnosprawnościami. 

PROGRAM „ZAJ ĘCIA KLUBOWE W WTZ” - W roku 2018 z tego wsparcia skorzystały 
dwa Stowarzyszenia prowadzące warsztaty terapii zajęciowej i otrzymały dofinansowanie  
w łącznej wysokości 25 500 zł dla 17 klubowiczów. 

MOPR W MEDIACH- Przedmiotem zainteresowania mediów w 2018 roku były następujące 
kwestie społeczne: pomocy ofiarom zdarzeń losowych, pomoc schorowanym seniorom, 
pozostającym w trudnej sytuacji mieszkaniowej,  usługi społeczne – teleopieka, pomoc 
cudzoziemcom, pomoc uchodźcom, pomoc osobom niepełnosprawnym – rola i zadania asystenta 
osoby niepełnosprawnej,  pomoc osobom niepełnosprawnym – realizacja zadań PFRON  
i programu Aktywny Samorząd, pomoc rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi: 
rola asystenta w rodzinie,  pomoc osobom bezdomnym, pomoc w spędzaniu wolnego czasu  
w wakacje dzieciom z rodzin, będących klientami MOPR, pomoc rodzinom społecznie 
niewydolnym i/lub skonfliktowanym i/lub uzależnionym od alkoholu, pomoc osobom  
z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawnością intelektualną,  pomoc krzywdzonym 
dzieciom – problemy przemocy i molestowania,  domy pomocy społecznej i rodzinne domy 
pomocy,  powrót dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych i związane z tym problemy, 
pomoc świadczona przez MOPR poznańskim Romom. 

W 2018 roku odnotowano blisko 110 kontaktów z mediami (prasa, radio, tv) – lokalnymi  
i ogólnokrajowymi oraz portalami internetowymi. W przeważającej mierze media 
zainteresowane były uzyskaniem informacji, rzadziej interweniowały w sprawach  
socjalno-bytowych, zdrowotnych i ekonomicznych mieszkańców Poznania. 
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 W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu zatrudniał – 456 pracowników,  
z czego:  

351 osób posiada wykształcenie wyższe, dodatkowo: 74 osoby  wykształcenie podyplomowe, 18 
osób specjalizację w zawodzie pracownika socjalnego, 2 osoby studia podyplomowe i 
specjalizację w zawodzie pracownika socjalnego; 105 osób posiada wykształcenie średnie, w tym 
39 osób specjalizację w zawodzie pracownika socjalnego (w tym 9 osób II°).  

W 2018 roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu brali udział 
w 122 różnych formach rozwojowych (47 szkolenia otwarte, 18 konferencje, 25 szkolenia 
zamknięte, 32 szkolenia wewnętrzne). Przeszkolonych zostało 309 pracowników,  
w tym zapewniono superwizje dla komórek merytorycznych oraz merytoryczne szkolenia.  

 

30. W zakresie Zarządu Dróg Miejskich:  

Zarząd Dróg Miejskich jest komunalną jednostką budżetową, przy pomocy której Prezydent Miasta 
Poznania wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg miejskich. 

Należy również dodać, że od 1 stycznia 2015 roku zadania organu zarządzającego ruchem wykonuje 
Miejski Inżynier Ruchu, a inwestycje drogowe o wartości powyżej 1000 000 złotych realizuje spółka 
Poznańskie Inwestycje Miejskie.  

Działalność podstawową Zarządu Dróg Miejskich w 2018 r. przedstawia poniższa tabela. 

Wyszczególnienie 2018 r. 

Liczba i długość ulic łącznie z drogami wewnętrznymi oraz bez 
kategorii i nazwy, w tym (szt/km): 

- krajowe 

- wojewódzkie 

- powiatowe 

- gminne  

- wewnętrzne (w miarę możliwości)  

2491/1193,78 

 

5/20 

28/44 

206/269 

1777/728 

475/132,78 

Długość ulic o nawierzchni twardej ogółem (km): 

- krajowe 

931 

20 
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Wyszczególnienie 2018 r. 

- wojewódzkie 

- powiatowe 

- gminne 

w tym o nawierzchni ulepszonej: 

- krajowe 

- wojewódzkie 

- powiatowe 

- gminne 

44 

267 

600 

927 

20 

44 

267 

596 

Długość infrastruktury rowerowej (km) 242,5 

Długość buspasów (km) 15,76 

Liczba przejść podziemnych 37 

Liczba mostów na drogach 21 

Liczba wiaduktów na drogach 74 

Liczba miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania 8633 

Liczba parkomatów 422 

Liczba i powierzchnia parkingów buforowych Liczba – 7 szt. 
powierzchnia 26372 m2 

Liczba miejsc postojowych strzeżonych (buforowych) 864 

Liczba sygnalizacji świetlnych 312 

Liczba punktów świetlnych ogółem (latarnie) 46.268 

Efekty inwestycji (km): 

- przyrost dróg 

 

2,5 km 
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Wyszczególnienie 2018 r. 

- przyrost chodników 

- przyrost kanalizacji deszczowej 

- punkty świetlne 

- sygnalizacja 

4,9 km 

4,8 km 

93 latarnie 

4 szt. 

Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg (MWh) 28.900 

Długość kanalizacji deszczowej (km) 615,1km 

Długość tras zimowego utrzymania (km): 

- stałego  

- doraźnego  

 

871,6 km 

1.582,2 km 

Powierzchnia oczyszczanych terenów ogółem (km2) 2,8 

Łączna długość dróg publicznych w kilometrach 1061 

Koszty bieżącego utrzymania dróg  14 111 387,57 

Koszty inwestycyjne – budowa nowych dróg, modernizacje 81 531 323,66 

 

Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich we współpracy ze Spółką Poznańskie 
Inwestycje Miejskie:  

Nr zadania Nazwa Zadania Zakres w roku 
2018 

Łączne 
nakłady 
finansowe    
(wg WPF) 

Plan 

2018 

Wydatkowanie 

2018 

ZDM/P/027 Program "Poznań 
Rataje-Franowo" 
- przebudowa 
obiektów 
inżynierskich  
nad ul. Inflancką 

Roboty 
Budowlane 
zostały 
zakończone  
w roku 2017.  
W roku 2018 

155 816 328,00 8 569 600,00 8 569 573,74 
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i ul. Chartowo nastąpiło 
rozliczenie 
zadania 

ZDM/P/046 budowa 
zintegrowanego 
węzła 
transportowego 
Grunwaldzka,  
w miejscu 
przejazdu przez 
linię kolejową 
E20 

Rozpoczęcie 
prac 
projektowych 
związanych  
z realizacją 
inwestycji. 
Zadanie  
w trakcie 
realizacji 

2 904 720,00 332 993,00 282 952,32 

ZDM/P/048 przebudowa 
przejścia 
podziemnego  
w  
ul. Milczańskiej 

W roku 2018 
rozpoczęto 
roboty 
budowlane, 
które są 
kontynuowane 
w roku 2019 

3 999 999,00 130 195,00 130 195,00 

ZDM/P/050 przebudowa 
obiektu nad PST 
– 
Szymanowskiego 

W rok 2018 
zakończono 
projektowanie  
i przystąpiono 
do realizacji 
robót 
budowlanych 

Zadanie  
w trakcie 
realizacji 

17 200 000,00 184 869,00 184 869,00 

ZDM/P/052 Budowa drogi 
rowerowej  
w ciągu 

ul. Grunwaldzkiej 

W roku 2018 
wykonana 
została 
dokumentacja. 
Na roku 2019 
planowana jest 
realizacja robót 

16 616 100,00 724 515,00 664 892,21 
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budowlanych 

ZDM/P/052 Projekt drogi 
rowerowej 
wzdłuż ulic 
Wyszyńskiego, 
Estkowskiego, 
Wolnica, Solna 

Trwa 
projektowanie 

1 270 000,00 8 610,00 8 610,00 

ZDM/P/069 budowa ronda na 
skrzyżowaniu 
Kurlandzkiej  
i Wiatracznej 

Trwa realizacja 
prac 
projektowych 

5 400 000,00 277 540,00 277 540,00 

ZDM/P/070 przebudowa 
wiaduktu w ciągu 
ul. Kurlandzkiej 

Trwa realizacja 
prac 
projektowych 

15 800 000,00 147 540,00 147 540,00 

ZDM/P/073 przebudowa 
układu 
komunikacyjnego 
w ciągu DK 92 - 
węzeł Wola  
i węzeł 
Koszalińska - 
prace 
koncepcyjne  
i projektowe 

W roku 2018 
wykonano 
wstępną 
koncepcję  
dla budowy 
wiaduktu  
w ciągu ul. 
Lutyckiej oraz 
przeprowadzono 
konsultacje 
społeczne.  
W trakcie 
konsultacji 
społecznych 
została 
wyartykułowana 
potrzeba 
przedstawienia 
rozwiązań  
dla budowy 
wiaduktu  
w ciągu  
ul Golęcińskiej, 

36 257 195,00 440 118,00 379 947,00 
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której koncepcja 
została 
przedstawiona 
na kolejnym 
spotkaniu  
z mieszkańcami 

ZDM/P/078 

 

Przebudowa 
Mostu Lecha 

 

Wykonano 
dokumentację 
projektową  
i rozpoczęto 
roboty 
budowlane 

64 200 000,00 12 000 000,00 11 999 996,11 

ZDM/P/083 Przebudowa 
schodów w ul. 
Chwiałkowskiego 

Zlecono 
aktualizację 
posiadanej 
dokumentacji 
projektowej. 
Kontynuacja  
w roku 2019 

4 500 000,00 100 000,00 13 900,00 

ZDM/P/076 przebudowa  
ul. Gdyńskiej 
(DW 196) od 
granicy miasta do 
zjazdu do 
Centralnej 
Oczyszczalni 
Ścieków 

Podpisano 
umowę  
na realizację 
inwestycji  
w trybie 
zaprojektuj  
i wybuduj 

45 636 200,00 11 750 515,00 110 000,00 

ZDM/P/086 Budowa węzła 
komunikacyjnego 
Nowa 
Naramowicka 

W roku 2018 
podpisano 
umowę  
na wykonanie 
prac w trybie 
zaprojektuj  
i wybuduj 

Zadanie 
kontynuowane 

95 489 276,00 180 000,00 170 195,10 
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w roku 2019 

ZDM/P/090 Przebudowa 
Ronda Śródka 

(Rondo Śródka - 
PIESI górą) 

W roku 2018 
trwały prace 
projektowe. 
Kontynuacja 
tych plac 
planowana jest 
na rok 2019 

5 436 781,00 125 000,00 74 373,17 

ZDM/P/099 Przebudowa 
wiaduktu w ciągu 
ul. Gołężyckiej 

W roku 2018 
została 
wykonana 
ekspertyza 
techniczna 
określająca 
możliwości 
przebudowy 

5 800 000,00 42 927,00 42 927,00 

ZDM/P/100 Przebudowa 

ul. Pokrzywno 

W roku 2018 
rozpoczęto  
prace projektowe, 
których 
kontynuacja 
przewidziana jest 
na rok 2019 

350 000,00 50 000,00 34 317,00 

 

Zadania realizowane przez ZDM (zadania poniżej 1 mln zł): 

• Budowa chodników (ZDM/P/051) m.in. zrealizowano: Sycowska, pl. Światowida, 
Żmigrodzka, Ziębicka, Kowalska, Piątkowska, Morwowa, Michałowo, Murawa, 
Widłakowa, Budziszyńska, Czarna Rola, 28 czerwca 1956r., Rolna, Głuszyna, schody  
i pochylnia w ul. Śliskiej - 3 417 032,85 zł. 

• Budowa dróg rowerowych (ZDM/P/052) m.in. zrealizowano: Zamenhofa, Lechicka, 
Bukowska, Dolna Wilda – 1 107 857,97 zł. 

• Przebudowa utwardzonych ulic gminnych (ZDM/P/056) m.in. zrealizowano: 
Tułodzieckiej, Murawa, Osinowa, Szamotulska, Malwowa, Smoluchowskiego 
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Krynicka, Raczyńskiego, Garaszewo, Inflancka, Piaśnicka, Sypniewo, Drewlańska, 
Owsiana, Rolna, Polanowska – 6 844 481,81 zł. 

• Budowa oświetlenia ulicznego (ZDM/P/053) m.in. zrealizowano: Sempołowskiej, 
Poligonowa, Bursztynowa, Agatowa, Cytrynowa, Migdałowa, Pomarańczowa, 
Podmokła, doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Droga Dębińska przy posesji 
27, Głuszyna przy posesji 194, Głuszyna przy posesji 273, Naramowicka 
(przy skrzyżowaniu z ul. Rumiankową), Krygowskiego (przy skrzyżowaniu 
z ul. Skałkowskiego),  Piłsudskiego, Fabianowo, Leszczyńska, Opolska, Promienista, 
Reymonta, Naramowicka, Radojewo – 969 657,56 zł. 

• Przebudowa ulic w granicach SPP (ZDM/P/065) m.in. zrealizowano: Cicha, 
Chełmońskiego, Szyperska, Kassyusza, Zwierzyniecka – 1 943 029,18 zł. 

• Podniesienie balustrad mostu Królowej Jadwigi str. pd w Poznaniu, zakres robót  
- podwyższenie balustrady do 1,20 m; wartość robót 75 239,10 zł. 

• Remont muru oporowego w ul. Chojnickiej, zakres robót - Rozbiórka starego, 
przekrzywionego muru i wybudowanie nowo zaprojektowanego; wartość robót 
- 148 973,17 zł. 

• Wykonanie przepustu w ul. Tomaszowskiej na rowie Gł-1a oraz wykonanie przepustu 
w  l. Borockiej, zakres robót - Rozbiórka starego i wybudowanie nowego; wartość 
robót - 153 211,60 zł + 154 639,91 zł. 

• Dostosowanie parametrów geometrycznych kapy chodnikowej do przebudowanej 
zatoki autobusowej na wiadukcie wzdłuż przy ul. Dąbrowskiego/Skalskiego, zakres 
robót - Rozkucie starej kapy chodnikowej, wykonanie nowej wraz podniesieniem 
balustrad; wartość robót - 129 151,51 zł. 

• Przebudowa schodów prowadzących do przejścia podziemnego przy zatoce 
autobusowej wzdłuż ul. Dąbrowskiego na wysokości ul. Skalskiego w Poznaniu, 
zakres robót - Przebudowa schodów wraz z wykonaniem pochylni dla wózków  
oraz wykonanie nowych balustrad; wartość robót -127 781,19 zł. 

• Awaryjne zabezpieczenie siatką gzymsów i konstrukcji płyty pomostowej mostu 
Chrobrego oraz wiaduktu Wojska Polskiego w Poznaniu, zakres robót - Zamocowanie 
siatki wzdłuż gzymsów; wartość robót - 59 728,80 zł. 

• Wykonanie nowej posadzki betonowo-żywicznej w przejściach podziemnych 
Tatrzańska i Pilotów pod ul. Dąbrowskiego oraz wykonanie żywicznej nawierzchni  
na kładce Słowiańska, zakres robót - Demontaż starej posadzki z płyt lastrikowych  
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i wykonanie nowej betonowej posadzki z wykończeniem żywicznym, na kładce 
usunięcie starej nawierzchni żywicznej oraz wykonanie nowej grubszej; wartość robót 
- 270 891,76 zł. 

• Wymiana pokładów drewnianych na stalowe kraty w spodzie płyty mostu Przemysła I, 
zakres robót - Demontaż starych drewnianych desek i wykonanie oraz montaż  
krat stalowych; wartość robót -152 372, 65 zł. 

• Prace utrzymaniowe na obiektach inżynierskich w Poznaniu, zakres robót - Naprawa 
balustrad, barier sprężystych, stopni skarpowych oraz w przejściach podziemnych, 
mycie balustrad, ekranów akustycznych oraz szyb w przejściach podziemnych, 
utrzymanie antygrafitti na odnowionych obiektach inżynierskich, naprawa nawierzchni 
jezdni, chodników, czyszczenie wpustów ściekowych itp.; wartość robót  
- 1 500 000 zł. 

• Modernizacja sygnalizacji Zamenhofa –Obrzyca robota budowlana +nadzór +remont 
nawierzchni -965 519,77 zł. 

• Nadzór inwestorski dla Budowy sygnalizacji na ul. Jugosłowiańskiej wyjazd  
z os. Kopernika – 21 568,11 zł. 

• Budowa sygnalizacji Kasprzaka –Chociszewskiego – budowa + nadzór  
- 644 566,75  zł. 

• Opracowanie projektu Głogowska Winklera -  25 001,66 zł. 

• Zmiana lokalizacji sterownika sygnalizacji Krakowska Półwiejska - 95 961,83 zł. 

• Zmiana organizacji ruchu Baraniaka –Chartowo - 60 204,13 zł. 

• Zmiana organizacji ruchu Bukowska –Prosta - 26 954,77 zł. 

• Projekt zmiany organizacji ruchu Wilczak ZDM - 8 504,10 zł. 

• Projekt zmiany organizacji ruchu Bałtycka wyjazd z Unilever - 9 708,83 zł. 

• Modernizacja sygnalizacji Baraniaka –Inflancka - 37 392,00 zł. 

• Budowa aktywnego oznakowania na ulicy Głównej nr 54 - 55 350,00 zł. 

• Budowa aktywnego oznakowania na ulicy Głównej  przy ul. Blacharskiej  
-69 495,00 zł. 
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Rowerowe inwestycje: 

• Analiza zasadności budowy sygnalizacji Hetmańska Jarochowskiego - 31 319,24 zł. 

• Projekt budowy sygnalizacji Hetmańska Jarochowskiego - 15 122,50 zł. 

• Zmiana organizacji ruchu Głogowska Sielska - 10 535,76 zł. 

Usprawnienia transportu publicznego: 

• Projekt buspasa Głogowska Ściegiennego - 19 900,80 zł. 

• Projekt buspasa Arciszewskiego Ściegiennego - 19 888,81 zł. 

• Projekt buspasa Przybyszewskiego – Bukowska - 11 014,65 zł. 

• Zmiana organizacji ruchu buspas Garbary po zmianach MIR - 78 455,17 zł. 

• Budowa śluz bus - Serbska Wilczak i Mieszka I Solidarności budowa +nadzór 
- 562 883,12 zł. 

• Zmiana organizacji ruchu Solna Niepodległości - 44 924,77 zł. 

• Zmiana organizacji ruchu Hetmańska –Dmowskiego - 85 396,32 zł. 

• Usprawnienia trasy linii 74 w związku z zakupem autobusów elektrycznych  
- 157 194,00 zł. 

• Zmiana organizacji ruchu - 166 692,31 zł. 

• Usprawnienia tramwajów ul. Winogrady: 32 964,00 zł. 

• Usprawnienia tramwajów rondo Śródka - 32 841,00 zł. 

• Usprawnienia tramwajów ul. Głogowska - 30 135,00 zł. 

Budowa sygnalizacji akustycznej: 

• Serbska –Naramowicka - 291 385,47 zł. 

• Niepodległości – Fredry - 98 337,76 zł. 

• Hetmańska – Arciszewskiego - 104345,14 zł. 
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• Inspektor nadzoru akustyka – 20 418,00 zł. 

W zakresie parkowania: 

• W trakcie pozyskiwania właściwa dokumentacja projektowa na rozbudowę parkingu 
na Chwaliszewie – II etap. Planowane prace budowlane na m-ce marzec i kwiecień 
2019. 

W zakresie zieleni przyulicznej: 

Zadanie: Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu – zadanie inwestycyjne nr ZDM/P/059 

W tym: 

A. Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu na terenie dzielnicy Jeżyce 

Nr zadania: ZDM/P/059/02 

1) Ulice objęte zadaniem: Kubiaka, Małopolska, Mazowiecka, Plac Orawski,  
Plac Pomorski, Plac Spiski, Szydłowska, Śląska, Urbanowska, Wołyńska,  
Nad Wierzbakiem, Wojska Polskiego, Gen. Maczka 

Kwota wydatkowana: 168 920,10 zł. 

W 2019 r. płatność pielęgnacji gwarancyjnej zieleni założonej w 2018 r. 

Kwota umowna na 2019 r.: 25 705,08 zł. 

B. Rewaloryzacja zieleni przyulicznej  

Nr zadania: ZDM/P/059/06 

1) Środki wydatkowano na rewaloryzację zieleni w pasach drogowych ulic: 
Głogowska, Nehringa, Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego 

Kwota wydatkowana: 428 138,82 zł. 

W 2019 r. płatność pielęgnacji gwarancyjnej zieleni założonej w 2018 r. 

Kwota umowna: 13 934,16 zł. 

2) Środki wydatkowano na przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie 
zagospodarowania zielenią pasów drogowych na ulicach: Prądzyńskiego, 
Marcelińska, Jarochowskiego, Polna, Galla, Szczepanowskiego, Estkowskiego 
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oraz skwerów przy ulicach: Bukowska/Grunwaldzka, Dąbrowskiego/Janickiego, 
Taczanowskiego/Jugosłowiańska, Kolejowa 

Kwota wydatkowana: 63 714,00 zł. 

3) Środki wydatkowano na pielęgnację gwarancyjną rewaloryzowanej zieleni  
w pasach drogowych na ulicach: 23 Lutego, Wrocławska, Dąbrowskiego, 
Hetmańska/Fabryczna  

Kwota wydatkowana: 18 749,23 zł. 

Inwestycje zakończone:  

Zadanie: Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu – zadanie inwestycyjne 
nr ZDM/P/091 

W tym: 

A. Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu 

Nr zadania: ZDM/P/091/01 

1) Ulice objęte zadaniem: Jastrowska, Wałecka, 28 czerwca 1956 r., Inflancka, 
Lubeckiego/Rycerska, Główna. 

Kwota wydatkowana: 365 669,77 zł. 

W 2019 r. płatność pielęgnacji gwarancyjnej zieleni założonej w 2018 r. 

Kwota umowna na 2019 r.: 50 052,26 zł. 

2) Środki wydatkowano na przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie 
zagospodarowania zielenią pasów drogowych na ulicach: Chociszewskiego, 
Promienista, Słoneczna, Rycerska, Stablewskiego. 

Kwota wydatkowana: 15 129,00 zł. 

B. Zagospodarowanie zielenią i mała architekturą skweru u zbiegu ulic Lubeckiego/Rycerska. 

Kwota wydatkowana: 9 613,00 zł. 

W 2019 r. płatność pielęgnacji gwarancyjnej zieleni założonej w 2018 r. 

Kwota umowna na 2019 r.: 3 858,84 zł. 
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C. Wykonanie projektu i budowa skwerów zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla 
Główna. 

Kwota wydatkowana: 20 000,00 zł. 

W 2019 r. płatność pielęgnacji gwarancyjnej zieleni założonej w 2018 r. 

Kwota umowna na 2019 r.: 5 259,60 zł. 

Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych pochodzących 
z powierzchni ulic 

Wydatkowano środki na: 

- wykonanie robót budowlanych, pełnienie obowiązku Inżyniera Kontraktu  
oraz wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o dla budowy 
kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi  
przy ul. św. Wawrzyńca (wlot A39) (2.221.371,48 zł); 

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej i analizę podłoża ulic pod kątem 
możliwości instalacji studni chłonnych w miejscach istniejących wpustów ulicznych 
podłączonych do kanalizacji sanitarnej na ulicach: Raciborskiej, Wiązowskiej, 
Pniewskiej, Tomaszowskiego, Zana (14.760,00 zł); 

- aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę zespołu urządzeń osadnik 
separator oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni 
przy ul. Śląskiej, (wylotA33), przy ul. Pomorskiej (wylot A35) i przy ul. Kaszubskiej 
(wylot A36) (3.690,00 zł); 

- nadzór autorski - odpowiedzi na zapytania oferentów do SIWZ na budowę zespołu 
urządzeń osadnik-separator oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji 
deszczowej z terenu zlewni przy ul. Śląskiej (wylot A33) (2.243,52zł). 
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W 2018 r Zarząd Dróg Miejskich nadzorował następujące projekty unijne: 
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Usprawnienie transportu publicznego 

Wydatkowano środki na: 

- budowę śluzy wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru na skrzyżowaniach: Serbska 
/Wilczak, Solidarności/Mieszka I (562.883,12 zł); 
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- zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniach: Hetmańska/Dmowskiego Solna /Niepodległości, 
Przybyszewskiego/Żeromskiego (297.013,40 zł); 

- usprawnienia na sygnalizacjach dla linii autobusowej "74" (157.194,00 zł); 

- usprawnienie transportu publicznego "Tramwaj zatrzymuje się tylko na przystanku" na ulicach: 
Winogrady, Głogowskiej i rondzie Śródka (95.940,00 zł); 

- aktualizację oznakowania na ulicach: Garbary oraz Droga Dębińska (78.445,17 zł); 

- opracowanie dokumentacji projektowej na wydzielenie bus pasa w ul. Ściegiennego, 
Głogowskiej przed wiaduktem oraz Przybyszewskiego - Bukowska (50.804,26 zł); 

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz montaż aktywnego przejścia na skrzyżowaniu 
Promienista/Rembertowska (49.753,50 zł); 

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na przejściu dla pieszych przez ul. Dolna Wilda 
przy ul. Krzyżowej (3.431,28 zł). 

Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Grunwald 

- opracowanie i weryfikację dokumentacji projektowej, projekt tymczasowej organizacji ruchu 
dla budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Stolarskiej do Ronda 
Jana Nowaka Jeziorańskiego wraz z wynagrodzeniem dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie 
sp. z o.o. (568.187,85 zł); 

- oznakowanie przejazdu rowerowego wraz z przedłużeniem pasów rowerowych  
do skrzyżowania Murawa/Lechicka oraz budowę chodnika i drogi dla rowerów łączącej przejazd 
z pasami rowerowymi wraz z oświetleniem (49.815,00 zł); 

- montażu okładziny lastrykowej na nowo wymurowanym murku o długości  
ok. 38 m pod ogrodzenie w ramach realizacji zadania „Przebudowa urządzeń sygnalizacji 
świetlnej w związku z budową drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Bukowskiej  
przed ul. Polną" (27.576,60 zł); 

- roboty wdrożeniowe na "Kontraruch rowerowy na Grunwaldzie" (294.677,29 zł); 

- aktualizację dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej 
na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu 
ulic: Grunwaldzkiej i Śniadeckich wraz z wynagrodzeniem dla spółki Poznańskie Inwestycje 
Miejskie sp. z o.o. ( 96.704,36 zł); 

Ponadto wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 
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- projekt " Kontraruch Rowerowy na Grunwaldzie" (87.532,00 zł); 

Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Jeżyce 

Wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: 

- opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Koszalińskiej (7.400,00 zł); 

Ponadto wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 

- rowerowy pakiet: Ogrody, Sołacz, Winiary i Wola: remont drogi rowerowej po zachodniej 
stronie Parku Sołackiego wzdłuż ul. Litewskiej (394.692,00 zł); 

Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto 

Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 

- budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Zamenhofa (323.494,65 zł); 

Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Stare Miasto 

Wydatkowano środki na: 

- budowę przejazdu rowerowego wraz z przedłużeniem pasów rowerowych do skrzyżowania 
Murawa/Lechicka oraz budowę chodnika i drogi dla rowerów łączącej przejazd z pasami 
rowerowymi wraz z oświetleniem (100.000,00 zł); 

- wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. za projekt drogi rowerowej 
wzdłuż ulic: Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnicy i Solnej (8.610,00 zł); 

- wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. za zadanie droga rowerowa 
wzdłuż ulic: Połabskiej, Umultowskiej, Łużyckiej, Stoińskiego i Wiechowicza (7.995,00 zł); 

- wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. za zadanie droga rowerowa 
wzdłuż PST na odcinku od ul. Szymanowskiego do Trójpole (3.690,00 zł); 

Budowa dróg rowerowych 

Wydatkowano środki na: 

- budowę dróg rowerowych oraz przebudowę urządzeń sygnalizacji świetlnej po północnej  
str. ul. Bukowskiej przed ul. Polną (184.300,69 zł); 

- wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu na ulicach: Serafitek, Kulasa, Dąbrowskiego oraz 
Hetmańskiej (158.629,59 zł); 



 
 
 

355 

- projekty stałej organizacji ruchu dla ulic: Warszawskiej, Zamenhofa, Pięknej, Szczęsnej, 
Cienistej i wzdłuż ul. Ks. Mieszka i Szeligowskiego w pobliżu przystanków PST  
oraz na skrzyżowaniu: Głogowska/Sielska (148.634,88 zł); 

- opracowanie koncepcji budowy drogi rowerowej łączącej most Królowej Jadwigi z ul. Garbary 
i Krakowską (43.900,00 zł); 

- wielowariantową koncepcję wprowadzenia infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Pułaskiego  
od skrzyżowania Armii Poznań z al. Wielkopolską (41.305,05 zł); 

- wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej dla przejazdu rowerowego  
przez ul. Solną w ciągu Kościuszki-Kulasa oraz dla rozbudowy ulic: Dolna Wilda i Górna Wilda 
o dwukierunkową drogę dla rowerów oraz rozbudowy ul. Koszalińskiej  (37.495 zł); 

- wykonanie pomiarów na 70 skrzyżowaniach oraz na Moście Rocha i Uniwersyteckim 
(24.850,00 zł); 

- wdrożenie zmian w sygnalizacji na skrzyżowaniach: Niegolewskich/Głogowska  
i Niegolewskich/Kasprzaka ze względu na kontraruch rowerowy na ul. Niegolewskich (22.789,30 
zł); 

- nadzór inwestorski przy przebudowie przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu 
Murawa/Lechicka (6.289,50 zł); 

- opracowanie tymczasowego regulaminu ruchu na obiekcie między ul. Starołęcką a Dolną Wildą 
(1.558,87 zł); 

Ponadto wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 

- projekt i analizę zasadności budowy sygnalizacji świetlnej z symulacją ruchu na skrzyżowaniu 
Hetmańska/Jarochowskiego (46.441,74 zł); 

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na: 

- drogę rowerową w ul. Dolna Wilda na odc. Półwiejska-Żelazka oraz Piastowska 
-Czechosłowacka; ul. Półwiejskiej na odc. Królowej Jadwigi-Krakowska w związku z brakiem 
zawarcia aneksu uwzględniającego dodatkowe prace projektowe (20.000,00 zł); 

Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań 

Wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli  
na budowę aktywnego przejścia na ul. Głównej i Blacharskiej. 

Dodatkowo wydatkowano środki na: 
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- projekt i rozbudowę sygnalizacji świetlnej wraz z nadzorem inwestorskim na skrzyżowaniu 
Zamenhofa/Obrzyca (875.519,77 zł); 

- budowę sygnalizacji wraz z nadzorem inwestorskim na skrzyżowaniu 
Kasprzaka/Chociszewskiego (600.000,00 zł); 

- modernizację sygnalizacji świetlnych i budowę sygnalizacji akustycznej na skrzyżowaniach: 
Baraniaka/Inflancka, Główna/Blacharska, Kasprzaka/Chociszewskiego Hetmańska/Arciszewskiego 
(138.330,12 zł); 

- rozbudowę sygnalizacji świetlnych w związku ze zmianą organizacji ruchu na ulicach Abpa 
Baraniaka, Bukowska - Prosta, Wilczak oraz projekt na ul. Bałtycką wyjazdu z Unilever 
(105.371,83 zł); 

- relokację sterownika zlokalizowanego na skrzyżowaniu Krakowska/Półwiejska (95.961,83 zł); 

- budowę aktywnego przejścia ul. Główna (50.000,00 zł); 

- projekt przejścia dla pieszych przez ul. Głogowską - na wysokości ul. Winklera (25.001,66 zł); 

- nadzór inwestorki dla budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Taczanowskiego  
z ul. Jugosłowiańską na wyjeździe z osiedla Kopernika (21.525,00 zł); 

Usprawnienie transportu publicznego 

Wydatkowano środki na: 

- budowę śluzy wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru na skrzyżowaniach: Serbska 
/Wilczak, Solidarności/Mieszka I (562.883,12 zł); 

- zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniach: Hetmańska/Dmowskiego Solna /Niepodległości, 
Przybyszewskiego/Żeromskiego (297.013,40 zł); 

- usprawnienia na sygnalizacjach dla linii autobusowej "74" (157.194,00 zł); 

- usprawnienie transportu publicznego "Tramwaj zatrzymuje się tylko na przystanku" na ulicach: 
Winogrady, Głogowskiej i rondzie Śródka (95.940,00 zł); 

- aktualizację oznakowania na ulicach: Garbary oraz Droga Dębińska (78.445,17 zł); 

- opracowanie dokumentacji projektowej na wydzielenie bus pasa w ul. Ściegiennego, 
Głogowskiej przed wiaduktem oraz Przybyszewskiego - Bukowska (50.804,26 zł); 
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- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz montaż aktywnego przejścia na skrzyżowaniu 
Promienista/Rembertowska (49.753,50 zł); 

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na przejściu dla pieszych przez ul. Dolna Wilda 
przy ul. Krzyżowej (3.431,28 zł). 

Strefa Płatnego Parkowania: 

W trakcie prac projektowych jest SPP na terenie dzielnicy Wilda i Łazarz. 

Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania. 

Wydatkowano środki na: 

- realizację robót budowlanych dla przebudowy ul. Rybaki wraz z nadzorem autorskim, 
archeologicznym i pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz wynagrodzeniem dla spółki 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. (3.249.489,67 zł); 

- wykonanie robót budowlanych na ulicach: Cichej, Chełmońskiego, Szyperskiej, Kassyusza  
i Zwierzynieckiej (1.943.029,18 zł). 

- opracowanie wizualizacji dla ul. Kwiatowej i Królowej Jadwigi w oparciu o wykonaną 
dokumentację projektową dla tych ulic (9.840,00 zł); 

System Informacji Miejskiej  

Wydatkowano środki na wykonanie informacji ulicowej na terenie osiedli: Marlewo, Krzesinki, 
Starołęka, Głuszyna i Garaszewo. (499 067,15 zł) 

Likwidacja barier architektonicznych 

Wydatkowano środki na: 

- dostosowanie krawężników dla osób niepełnosprawnych oraz roboty budowlane polegające  
na wymianie nawierzchni zatoki autobusowej w ul. Dąbrowskiego na wysokości ul. Skalskiego 
(217.910,39 zł); 

- budowę chodnika przy placu Światowida na odcinku od ul. Dziewińskiej strona północna 
(66.293,84 zł); 

- projekt budowlano - wykonawczy na podjazdy do Parku Marcinkowskiego od strony przejścia 
podziemnego pod ul. Matyi i Towarowej (3.800,00 zł); 
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31. W zakresie Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ: 

1. Uruchomiono e-usługi publiczne - 5 portali adresowanych  do: geodetów, rzeczoznawców 
majątkowych, komorników, projektantów oraz obywateli i przedsiębiorców, tj.: 

      •   Portal Klienta https://portal.geopoz.poznan.pl/klient i https://e-geopoz.pl 

• Portal Geodety - https://portal.geopoz.poznan.pl/geodeta 

• Portal Rzeczoznawcy - https://portal.geopoz.poznan.pl/rzeczoznawca 

• Portal Komornika - https://portal.geopoz.poznan.pl/komornik 

• Portal Projektanta - https://portal.geopoz.poznan.pl/projektant 

W ramach realizacji projektu „Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług” dofinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO - Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 uruchomiono e-usługi publiczne w zakresie sprzedaży  
przez internet danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  
a także obsługi komorników, rzeczoznawców, geodetów i narad koordynacyjnych. 

Profesjonaliści uzyskali m.in. możliwość elektronicznego: zgłaszania prac geodezyjnych, 
uzgadniania dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu czy też pozyskiwania 
informacji dotyczących cen i wartości nieruchomości oraz informacji niezbędnych  
dla prowadzenia postępowań komorniczych. Z kolei obywatele i przedsiębiorcy mogą 
zamówić w sposób elektroniczny m.in.: mapę zasadniczą do celów informacyjnych, mapę 
ewidencyjną, wypis z rejestru gruntów, szkice i zarysy pomiarowe. Uruchomiono obsługę 
klientów przez Internet, łącznie z usługą płatności elektronicznej. Klient jest obsługiwany  
bez konieczności osobistego stawiania się w urzędzie, co zwiększa dostępność i usuwa 
bariery w zakresie pozyskiwania danych z państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego. Dla mieszkańców Poznania oznacza to również oszczędności kosztów 
związanych z koniecznością dojazdu do GEOPOZu, korespondencji papierowej  
czy komunikacji telefonicznej.  

E-usługi świadczone są na 4 i 5 poziomie dojrzałości. Oznacza to możliwość dokonania 
wszystkich czynności niezbędnych do załatwienia danej sprawy całkowicie drogą 
elektroniczną, tzn. pełną elektroniczną obsługę sprawy, uzyskanie odpowiedzi  
z urzędu drogą elektroniczną uwzględniające wydanie decyzji oraz możliwość płatności  
za usługę online. Dodatkowo Portal geodety zapewnia personalizację obsługi,  
tzn. automatyczne dostarczenie konkretnych usług, spersonalizowanych dla użytkownika  
i przez niego nie inicjowanych. 
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2. Uruchomiono portal Trójwymiarowego Modelu Miasta Poznania - 3D, który  
jest dostępny pod adresami: https://sip.poznan.pl/model3d oraz https://sip.geopoz.pl 

Model 3D obejmuje cały obszar Poznania, czyli 262 km2 powierzchni miasta i blisko  
100 tys. budynków.   

To pionierski projekt w skali kraju. ZGiKM GEOPOZ jako pierwszy w Polsce dostrzegł 
potrzebę budowy modelu 3D miasta, zintegrowanego z wieloma bazami danych, dostępnego  
i podlegającego aktualizacji. Model trójwymiarowy odzwierciedla ludzką percepcję.  
Jest bardziej przyjazny odbiorcy niż opracowania dwuwymiarowe. Wizualizacja  
3D miejskich obiektów (istniejących i dopiero planowanych) pozwala lepiej projektować 
przestrzeń miejską, łatwiej planować zmiany i sprawniej zarządzać miastem. Podobne modele 
z powodzeniem funkcjonują w Berlinie, Rotterdamie czy Helsinkach. Pod względem 
organizacyjnym poznański model 3D jest integralną częścią Systemu Informacji 
Przestrzennej Miasta Poznania. 

Głównym powodem utworzenia modelu 3D była potrzeba doskonalenia procesów 
realizowanych przez Miasto Poznań. Model będzie wspierał działania miasta w zakresie: 
planowania i zagospodarowania przestrzennego, podejmowania decyzji dotyczących 
gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska czy bezpieczeństwa publicznego. 
Wizualizacja 3D wesprze procesy rewitalizacyjne, będzie doskonałym sposobem  
na wsparcie konsultacji społecznych związanych z gospodarką przestrzenną  i ochroną 
środowiska, wzbogaci oferty dla inwestorów planujących uruchomić inwestycje  
na terenie miasta, ułatwi tworzenie planów ewakuacji ludności czy symulacji skutków klęsk 
żywiołowych. W zakresie ochrony środowiska umożliwi prowadzenie analiz dotyczących 
rozprzestrzeniania się fal akustycznych, elektromagnetycznych oraz zanieczyszczeń 
powietrza. Właściwie każdy rejestr, zawierający dane przestrzenne  
o mieście, może stać się źródłem informacji wizualizowanej w modelu 3D – np. rejestr 
meldunkowy, rejestr zabytków, pomników, zieleni czy reklam. Model nie jest skierowany 
wyłącznie dla urzędników, bardzo ważną grupę odbiorców będą stanowili mieszkańcy 
Poznania, przedsiębiorcy, naukowcy i wszystkie osoby zainteresowane przestrzenią miasta. 

Charakterystykę poznańskiego modelu można zamknąć w trzech określeniach: aktualny, 
dostępny, otwarty. Model będzie podlegał bieżącej aktualizacji. Ponieważ tkanka miasta 
ulega ciągłym przeobrażeniom, niezwykle istotną jest ciągła aktualizacja modelu  
3D. To ona jest warunkiem koniecznym, by internauci na bieżąco i efektywnie korzystali  
z trójwymiarowych wizualizacji. Wszystkie zmiany dotyczące obiektów są zapisywane,  
co zapewnia możliwość prześledzenia ich historii. 

Model 3D wykonany jest w technice wektorowej, w otwartym formacie CityGML. Pozwala 
to integrować go z innymi bazami danych. Ważne jest też, że portal służący  
do przeglądania modelu 3D Poznania został wykonany w technologii responsywnej,  
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co umożliwia przeglądanie modelu na każdym urządzeniu, nawet niewielkich smartfonach  
i tabletach. 

Model 3D to kolejny krok w realizowaniu idei smart city – inteligentnego miasta,  
w którym mieszkańcom żyje się coraz łatwiej. Model 3D poprawia jakość i dostępność 
informacji przestrzennej o Poznaniu, zwiększa poziom uczestnictwa społeczności lokalnej  
w procesach planowania przestrzennego i zarządzania miastem. Wykorzystując 
najnowocześniejsze technologie komunikacyjno-informatyczne Miasto Poznań usprawnia 
procesy zarządzania. 

Rozwiązanie zostało zaprezentowane szerszej publiczności przez Zastępcę Prezydenta 
Macieja Wudarskiego na początku września na Targach Mieszkań i Domów. Ponadto  model 
był prezentowany na Sympozjum – Krakowskie Spotkania INSPIRE, które odbyło  
się w Krakowie w dniach 17-18 maja 2018r. oraz na Konferencji GISforum 2018,  
która odbyła się we Wrocławiu w dniach 21-22 listopada 2018 r. Model spotkał się z bardzo 
dużym zainteresowaniem oraz uznaniem uczestników Sympozjum i Konferencji. Sympozjum 
poświęcone było portalom GIS oraz budowie i aktualizacji modeli 3D miast. Konferencja 
GISforum poświęcona była zagadnieniom GIS oraz 3D City. Spotkania zgromadziły 
przedstawicieli administracji publicznej, nauki oraz wielu sektorów gospodarki. Uczestnicy 
podjęli dyskusję na temat najważniejszych aspektów prawnych, organizacyjnych  
oraz technologicznych dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej w tym portali  
GIS oraz modeli 3D. Konferencja GISforum była objęta honorowym patronatem Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii, Prezydenta Miasta Poznania oraz inicjatywy Smart City 
Wrocław. Uczestniczył w niej między innymi Główny Geodeta Kraju  
Pan Waldemar Izdebski. Podczas konferencji ZGiKM GEOPOZ otrzymał specjalne 
wyróżnienie za wdrożenie projektu „Budowa Modelu 3D Miasta Poznania  
wraz z narzędziami do aktualizacji i publikacji”. 

Model znalazł już praktyczne zastosowanie  w zakresie gospodarki nieruchomościami  oraz 
planowania przestrzennego. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród 
użytkowników zewnętrznych w okresie funkcjonowania portalu 3D tj. 6 miesięcy,  
odnotowano 800 pobrań  fragmentów modelu. Model wzbudza również żywe 
zainteresowanie mediów zarówno lokalnych, jak i branżowych. Wdrożeniem modelu 
miejskiego 3D wzorowanego na poznańskim zainteresowane są kolejne miasta. 

3. Zakończono realizację zadania „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych  
z przeznaczeniem na serwerownię oraz składnicę akt”.  W wyniku realizacji projektu 
powstała profesjonalna serwerownia wyposażona w specjalistyczne urządzenia  
i instalacje m.in. system zasilania gwarantowanego UPS oraz zasilania rezerwowego  
z agregatu prądotwórczego, system klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji, systemy 
bezpieczeństwa oraz monitoringu technicznego zintegrowane z systemem zarzadzania 
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bezpieczeństwem budynku GEMOS. Celem przedsięwzięcia było zapewnienie ciągłości  
i bezpieczeństwa udostępniania e-usług oraz zabezpieczenie odpowiednich warunków  
do przechowywania akt papierowych. Realizacja zadania będzie miała wpływ  
na poprawę funkcjonowania jednostki poprzez umożliwienie całodobowego, bezawaryjnego 
dostępu do danych wszystkim odbiorcom realizowanych przez ZGiKM GEOPOZ e-usług. 

4. Realizowano prace zmierzające do prowadzenia w MODGiK opracowanych 
geodezyjnie linii rozgraniczających i linii zabudowy w postaci elektronicznej  
- zakończono modyfikację (rozbudowę) systemu WEGA o odpowiednią funkcjonalność. 
Potrzeba prowadzenia danych w postaci elektronicznej spowodowana jest cyfryzacją 
rejestrów oraz technologią wykorzystywaną powszechnie przez geodetów, projektantów, 
inwestorów oraz zainteresowane jednostki miejskie. 

32. W zakresie Zarządu Transportu Miejskiego: 

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w imieniu Miasta Poznania realizuje zadania organizatora 
publicznego transportu zbiorowego. W 2018r. ZTM zarządzał transportem zbiorowym  
na terenie Miasta Poznania oraz 18 sąsiednich gmin (dla 5 gmin w pełnym zakresie,  
a dla 13 - w części połączeń między gminami a Poznaniem). Dodatkowo, w gminie Swarzędz,  
w której ZTM organizuje cztery linie, funkcjonuje model gminny PEKA. Oznacza  
to, że mieszkańcy tej gminy korzystają z karty PEKA, będącej nośnikiem biletów różnych 
organizatorów transportu publicznego.  

W 2018 roku funkcjonowały 154 linie komunikacyjne (22 tramwajowe oraz 132 autobusowe,  
w tym 63 aglomeracyjne), wśród nich dwie linie turystyczne – tramwajowa i autobusowa  
- obsługiwane historycznym taborem. Usługi przewozowe wykonywali operatorzy:  MPK Poznań 
oraz KPA Kombus Kórnik, PT Translub Luboń, PUK Komorniki, ZUK Rokbus Rokietnica,  
PW Transkom Czerwonak, TPBUS Tarnowo Podgórne, ZKP Suchy Las i Zakład Komunalny  
w Kleszczewie.  

Miasto Poznań stawia na rozwój transportu publicznego, który nie jest możliwy bez inwestycji 
poprawiających układ komunikacyjny.  

Na początku 2018r. w pobliżu przystanku PST Szymanowskiego otwarty został pierwszy  
w Poznaniu parking „Parkuj i jed ź” (Park&Ride). Parkingi tego typu przeznaczone  
są dla kierowców, którzy – zamiast wjeżdżać samochodami do miasta – pozostawiają  
je w bezpiecznym miejscu i przesiadają się na transport publiczny. Na P&R znajduje  
się 130 miejsc postojowych, w tym 6 miejsc dla użytkowników niepełnosprawnych  
oraz 20 zadaszonych stanowisk do postoju rowerów.  

Zgodnie z pierwotnymi ustaleniami, przez pierwsze miesiące funkcjonowania parkingu,  
ZTM prowadził obserwacje i analizy jego działania. Wyniki stały się podstawą  
do przygotowania rekomendacji zmian, w wyniku czego radni podjęli decyzję o zwiększeniu 
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zakresu  biletów uprawniających do bezpłatnego pozostawienia auta na parkingu.  
Od 8 listopada 2018r. do bezpłatnego pozostawienia auta uprawnia każdy bilet sieciowy  
na strefę A, także specjalny, ważny w chwili wjazdu i wyjazdu z parkingu. W przypadku 
kierowców, którzy nie mają takiego biletu opłata za pozostawienie samochodu na parkingu  
(15 zł) uprawnia do podróżowania na liniach ZTM (strefy A+B+C). 

Jednocześnie prowadzone były (są) zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą  
torowo-sieciową. Nowe i zmodernizowane trasy oraz węzły oznaczają bowiem nie tylko wyższy 
komfort korzystania z transportu publicznego, ale również pozytywnie wpływają na organizację 
komunikacji zbiorowej.  

W 2018r. ZTM prowadził następujące zadania inwestycyjne z dofinansowaniem unijnym: 

• Przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka - os. Lecha- rondo Żegrze wraz z budową 
odcinka od ronda Żegrze do Unii Lubelskiej (w lipcu 2018r. inwestor zastępczy, spółka 
Poznańskie Inwestycje Miejskie, podpisał umowę na przebudowę na odcinku  
od os. Lecha do ronda Żegrze wraz z rondem, prace rozpoczęły się w sierpniu), 

• Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu (prace trwają 
 - w grudniu nastąpiło przekazanie wykonawcy terenu budowy: pętli Wilczak),   

• Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje (w grudniu 
2018r. podpisano umowę na realizację zadania), 

• Przebudowa torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca1956r.,  

• Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego, 

• Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap II (św. Michała, rondo Starołęka, 
Strzeszyn). 

Przygotowywane były (są) kolejne inwestycje o ogromnym znaczeniu dla rozwoju transportu 
publicznego w Poznaniu, m.in.: 

• Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II (opracowanie dokumentacji 
koncepcyjnej, w tym Programu funkcjonalno-użytkowego),  

• Tramwaj na Kopernika – Projekt Copernicus (wykonanie dokumentacji koncepcyjnej,  
w tym Programu funkcjonalno-użytkowego), 

• Usprawnienia dla komunikacji w rejonie Ogrodów (powstało opracowanie koncepcyjne 
dla nowego kształtu węzła „Brama Zachodnia”), 

• Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu (w 2018r. rozpoczęto prace  
nad koncepcją funkcjonalno-przestrzenną), 

• Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna 
Greckiego w Poznaniu  (opracowano dokumentację przedprojektową oraz analizę 
ruchowo-eksploatacyjną dla planowanego przystanku osobowego Poznań Druskienicka). 
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W celu zapewnienia bieżącego utrzymania sprawności technicznej eksploatowanej 
infrastruktury torowo-sieciowej była ona dzierżawiona MPK w Poznaniu. Dzierżawca realizuje 
przeglądy, naprawy i konserwację torów, rozjazdów, napędów zwrotnic oraz nawierzchni 
przystanków itd. Aby w sprawny i szybki sposób usuwać skutki awarii i wypadków 
komunikacyjnych utrzymywane są służby pogotowia torów, zwrotnic, sieci i stacji. Dzierżawca 
zajmuje się też utrzymaniem infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej przy liniach i pętlach 
tramwajowych.  

Dla zapewnienia nieprzerwanej i bezpiecznej dla pasażerów eksploatacji układu sieci torowisk 
prowadzono program „Odnowa infrastruktury Publicznego Transportu Zbioro wego 
(PTZ)”. W 2018r. na odnowę infrastruktury przeznaczono prawie 30 mln zł, z których 29 mln 
zł zostało przeznaczonych na infrastrukturę torowo-sieciową. Dzięki temu zmodernizowano 
torowiska (2,5 kilometra toru pojedynczego), sieć trakcyjną (6 kmtp), wymieniono 7 zwrotnic  
i 1,5 km kabli trakcyjnych, zmodernizowano jedną podstację i dwa przystanki.  

W 2018r. przeprowadzono m.in. następujące prace, których efektem była poprawa poziomu 
bezpieczeństwa i niezawodności komunikacji tramwajowej, zwiększenie prędkości podróży  
i komfortu pasażerów oraz redukcja hałasu: 

• Odnowa trasy tramwajowej na ul. Hetmańskiej na odcinku od wiaduktu nad Dolną 
Wildą do ronda Starołęka (torowisko, sieć trakcyjna i przystanki),  

• Przebudowa sieci trakcyjnej w ul. Murawa (wymiana słupów i drutu jezdnego)  
oraz naprawa układu torowego na pętli Połabska (wymiana podkładów, rozjazdów i szyn, 
podbicie toru), 

• Przebudowa sieci trakcyjnej w ul. 28 Czerwca 1956r. (na odcinku od Hetmańskiej do pętli 
Dębiec wraz z pętlą), modernizacja systemu sterowania zwrotnicami, 

• Remont przejazdów tramwajowych m.in. ul. Piłsudskiego, ul. Obrzyca,  
os. Jagiellońskie, ul. Wołyńska (skrzyżowanie z Wojska Polskiego), ul. Grunwaldzka 
(skrzyżowanie z Grochowską),  

• Wymiana części węzła rozjazdowego na węźle Hetmańska-Głogowska (od strony 
Reymonta), a przy zbiegu ulic Górna Wilda i Półwiejska - wymiana zwrotnic i części 
łuku. 

W wyniku napraw na pętli autobusowej Krzyżowniki powstał praktycznie nowy przystanek.  
Na utwardzonej nawierzchni zamontowano wiatę, przy jezdni odtworzono krawężniki,  
a w miejscu gdzie znajduje się platforma przystankowa – podwyższono je w taki sposób, 
aby łatwiej było wsiąść i wysiąść z pojazdu. W 2018r. rozpoczęły się również prace  
na przystanku tramwajowym PST Most Teatralny (przystanek powstał jako tymczasowy,  
ale ze względu na zainteresowanie pasażerów, po przebudowie, zostanie na stałe). 
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Duża liczba remontów i modernizacji miała wpływ na organizację transportu publicznego,  
a co się z tym wiąże - w 2018r. wystąpiło duże zapotrzebowanie informacyjne.  
ZTM kontynuował – poza współpracą z mediami i obsługą stron internetowych 
www.ztm.poznan.pl i www.peka.poznan.pl - komunikację bezpośrednią: przed zmianami 
mającymi duży wpływ na organizację transportu publicznego mieszkańcom rozdawane były 
ulotki z krótkim opisem wprowadzanych zmian w komunikacji oraz schematem sieci. Informacje 
o zmianach przekazywano także poprzez komunikaty publikowane na Wirtualnym Monitorze 
PEKA, tablicach dynamicznej informacji pasażerskiej, a także – poprzez system zapowiedzi 
głosowych w pojazdach. 

ZTM nieustannie dokłada starań, aby informacja pasażerska była dostępna, aktualna  
oraz jak najbardziej dokładna i czytelna dla pasażerów, dlatego na bieżąco prowadzi prace 
zmierzające do poprawy jej standardów. W 2018r. kontynuowano wdrażanie nowego Systemu 
Informacji Miejskiej – w jego ramach przeprowadzono m.in. standaryzację informacji 
wywieszanych w gablotach, w pojazdach, Punktach Obsługi Klienta ZTM oraz nazw 
przystanków.  

Z myślą o obcokrajowcach, wiosną 2018r. wprowadzono do biletomatów stacjonarnych piątą 
- po języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim - wersję językową: ukraińską. 
Przygotowano również angielskojęzyczne nagłówki na rozkładach jazdy (w tym przypadku 
wdrożenie nastąpiło z początkiem 2019r.). 

Mając na uwadze przejrzystość systemu numeracji linii, ZTM przygotował zmianę numeracji 
miejskich, dziennych linii autobusowych (dodanie jedynki przed wcześniejszymi numerami 
linii). Dzięki temu  na wszystkich liniach organizowanych przez ZTM autobusy mają  
już trzycyfrowe numery linii, co powoduje, że system jest bardziej czytelny i zrozumiały  
– nie tylko dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej, ale i dla przyjezdnych. Aby dotrzeć  
z wiadomością o zmianie (wprowadzanej od stycznia br.) do jak największej liczby osób,  
w 2018r. przeprowadzono kampanię informacyjną. Jednocześnie przygotowany został  
nowy wzór rozkładów jazdy. Wykorzystana została na nich większa czcionka, czytelniejsza  
dla osób starszych i mających słabszy wzrok.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i chcąc umożliwiać tworzenie alternatywnych źródeł 
informacji przy wykorzystaniu danych publicznych, na początku 2018r. na stronie internetowej 
www.ztm.poznan.pl wprowadzona została zakładka, z której można pobierać otwarte dane.  
W pierwszej kolejności udostępnione zostały pliki rozkładów jazdy, a w kolejnym etapie  
- zajętości parkingów buforowych i parkingu „Parkuj i Jedź” (P&R). Obecnie  
każdy może pobrać interesujące go dane i wykorzystać np. do stworzenia aplikacji. 

ZTM na bieżąco reagował na potrzeby pasażerów. We współpracy m.in. z radami osiedli 
tworzone były przebiegi nowych linii autobusowych, korygowano trasy i rozkłady jazdy 
poszczególnych linii. Przykłady:  
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• Uruchomienie od kwietnia 2018r. nowej nocnej linii autobusowej nr 241 (Poznań Główny 
- Tarnowo Podgórne/Centrum), 

• Uruchomienie od września 2018r. nowej linii autobusowej nr 170 (Rondo Solidarności  
– Literacka), 

• Uruchomienie od września 2018r. nowej linii autobusowej nr 188 (Os. Sobieskiego  
- Radojewo), 

• Uruchomienie od września 2018r. dodatkowych kursów szkolnych na linii  
nr 54 (ze Spławia do Krzesin), 

• Uruchomienie od października 2018r. nowej nocnej linii autobusowej nr 250 (Górczyn  
- Głuchowo/Stawna). 

W związku z koniecznością sprawdzenia możliwości technicznych wprowadzenia nowego, 
dłuższego rodzaju taboru (mogącego przewieźć większą liczbę pasażerów), z inicjatywy  
ZTM podjęto decyzję o rozpoczęciu szczegółowych analiz. Analizy te - przeprowadzane  
w ub.r. przez MPK Poznań - mają być materiałem wyjściowym do stworzenia projektów 
budowalno-wykonawczych przystanków i określania kosztów ich realizacji. 

Zgodnie z planem rozwijany był Poznański Rower Miejski. W 2018r.  mieszkańcy i turyści 
mieli do dyspozycji ponad 1200 rowerów w 113 stacjach (4 z nich to stacje sponsorskie, 
finansowane przez partnerów biznesowych Operatora PRM). To znacznie więcej, niż w 2017r. 
kiedy to można było korzystać z ponad 970 rowerów w 89 stacjach. Rozbudowa systemu 
przyniosła pozytywne efekty. Rok 2018 był rekordowy jeśli chodzi o liczbę użytkowników  
i wypożyczeń: Przez 9 miesięcy poznaniacy jeździli na rowerach ponad 1,65 miliona razy.  
W systemie zarejestrowało się niemal 50 tysięcy nowych użytkowników, a ich łączna liczba 
zbliżyła się do 150 tysięcy. 

Po analizie przeprowadzonej przez Zespół ds. funkcjonowania systemu poznańskiego roweru 
publicznego i internetowej ankiecie skierowanej do mieszkańców, podjęta została decyzja  
o tym, aby system roweru miejskiego wzbogacić o rower 4. generacji, czyli bezstacyjny.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania operatorem obu systemów PRM (3. i 4. generacji) 
na lata 2019-2022 została spółka NB Poznań.  

Miasto Poznań zachęca do łączenia różnych, ekologicznych środków transportu np. roweru  
i tramwaju czy autobusu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, którzy na przystanki 
dojeżdżają własnymi rowerami, ZTM montował przy pętlach stojaki rowerowe. Pod koniec 
2018r. zakupiono 350 stojaków: 20 z nich zainstalowano przy rondzie Rataje, 10 na Spławiu,  
9 na Szczepankowie. Pozostałe stojaki będą montowane w tym roku.  Dodatkowo w 2018r. 
rozpoczęto testy nowego rozwiązania: w rejonie pętli Górczyn zamontowano dwa stojaki 
dwupoziomowe, które mieszczą łącznie 16 rowerów.  
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ZTM rozbudowuje również sieć samoobsługowych stacji napraw rowerów. W 2018r.  5 stacji 
powstało w rejonie rond Kaponiera, Starołęka, Rataje oraz na Wilczaku i przy dworcu  
na Garbarach (tym samym mieszkańcy mogli już korzystać z 13 stacji napraw rowerów ZTM). 
Pod koniec 2018r. zakupionych zostało 20 mniejszych samoobsługowych stacji napraw rowerów 
– będą one montowane w tym roku. 

Stale prowadzona była również promocja transportu publicznego. Popularyzowano  
m.in. Poznański Rower Miejski, a także łączenie i zmienianie różnych środków transportu 
(rower, autobus, tramwaj, pociąg). Zachęcano do korzystania z linii autobusowych do miejsc 
rekreacji (w okresie letnim), a także z linii turystycznych. Promowano m.in. doładowywanie kart 
PEKA przez Internet, bilet na rok szkolny oraz semestralny oraz zasady kultury w transporcie 
publicznym.   

Szczególnie intensywnie promowano transport publiczny podczas Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu, który w 2018r. odbywał się pod hasłem „Przesiadaj się i jedź”. 
Podczas działań dziękowano pasażerom za korzystanie z komunikacji miejskiej, a jednocześnie 
zachęcano kierowców do pozostawienia aut w garażach. W przeddzień Dnia bez Samochodu 
autobusami i tramwajami na liniach organizowanych przez ZTM można było podróżować  
na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu, natomiast 22 września wprowadzono 
taryfę promocyjną dla użytkowników PRM (darmowa godzina wypożyczenia). Po raz pierwszy 
wspólnie z Miastem zrównoważony transport promował Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego (oba samorządy z powodzeniem wprowadziły cieszący się dużym 
powodzeniem Bilet Bus-Tramwaj-Kolej).  

W związku z obchodami 100-lecia wybuchu powstania wielkopolskiego oraz odzyskania  
przez Polskę niepodległości ZTM ogłosił konkurs na projekt graficzny karty PEKA,  
która upamiętniłaby te wydarzenia. Zwycięskie projekty zostały wykorzystane podczas tworzenia 
nowej, limitowanej kolekcji kart PEKA na okaziciela. Karty są dostępne w sprzedaży od połowy 
października 2018r. w Punktach Obsługi Klienta. (ZTM wydał także specjalne, „złote” karty 
PEKA z przeznaczeniem na licytację podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
który odbywał się w styczniu 2018r.; analogicznie - przygotowano karty na 27. Finał WOŚP  
w 2019r.).  

Poszerzenie oferty przewozowej, w miarę możliwości dostosowywanie jej do oczekiwań 
pasażerów, promocja transportu publicznego sprawiły, że z oferty ZTM korzysta coraz więcej 
osób. W 2018r. liczba pasażerów (podróży) wyniosła 259,6 mln. Dla porównania – w 2017r. 
zanotowano ok. 254,9 mln pasażerów (podróży). Na dzień 31 grudnia 2018r. system PEKA 
liczył 621 154  użytkowników. 

Wraz ze wzrostem liczby podróży (przewiezionych pasażerów) zanotowano wzrost nominalnej 
wartości sprzedanych biletów. W 2018r. pasażerowie transportu publicznego organizowanego 
przez ZTM kupili bilety za łączną kwotę ok. 196,8 mln zł (w 2017r. - 192,8 mln zł).  
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Do dyspozycji pasażerów w Poznaniu było 11 Punktów Obsługi Klienta ZTM. W październiku 
2018r. uruchomiono 12. Punkt Obsługi Klienta ZTM w odrestaurowanym budynku Dworca 
Zachodniego. Otwarcie Punktu w tak dogodnej lokalizacji – niedaleko centrum,  
w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego i przystanku PST, a także w pobliżu MTP   
– było odpowiedzią na zapotrzebowanie zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych. 
Jednocześnie zrezygnowano z funkcjonowania POK w siedzibie MPK Poznań – punkt  
przy Głogowskiej został z końcem roku zamknięty.  

Bilety można było kupować również w 291 Punktach Sprzedaży Biletów, 261 biletomatach  
w pojazdach oraz w 90 biletomatach stacjonarnych. Sprzedaż prowadzona była przez Internet 
(www.peka.poznan.pl). Ponadto pasażerowie mogli kupować bilety na telefon komórkowy  
(5 operatorów dostarczających usługę, a od września 2018r. - po podpisaniu umowy  
z jakdojadę.pl - 6).  

W 2018r. zmienione zostały zasady sprzedaży biletów przez kierowców. Nadal  
jest ona prowadzona wyłącznie na liniach podmiejskich, jednak u kierowcy można kupić 
jedynie bilety (normalne i ulgowe) na 10 lub 40 minut za odliczoną kwotę. Wprowadzane 
zmiany to element działań na rzecz zwiększenia sprawności przejazdów i punktualności 
autobusów podmiejskich. 

Pomimo dostępności biletów, w 2018r. kontrolerzy ZTM i MPK nałożyli 82 511 opłat 
dodatkowych (łącznie z kontrolerami operatorów gminnych na liniach organizowanych  
przez ZTM nałożono 90 075 opłat). Kontrole objęły 6,7 proc. kursów. Od października 2018r. 
każdy zespół kontrolerski jest wyposażony w przenośne terminale płatnicze. To ułatwienie  
dla osób złapanych na jeździe na gapę, które chcą uiścić niższą opłatę dodatkową na miejscu,  
a nie mają przy sobie gotówki (opłata dodatkowa wynosi 280 zł, a gdy jest zapłacona  
u kontrolera lub w ciągu 7 dni od nałożenia - 140 zł). 

Jednocześnie ZTM prowadził akcję „Jeżdżę, więc płacę”. Zachęcając do skorzystania z oferty 
biletowej, a także obowiązujących promocji, przypominał o konieczności kupowania biletów.  

Warto podkreślić, że rok 2018 był kolejnym, w którym wprowadzano korzystne dla pasażerów 
zmiany w taryfie biletowej. Od 1 września mieszkający w Poznaniu uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów oraz innych typów szkół realizujących podstawę programową 
kształcenia ogólnego „podstawówek” i gimnazjów, mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów  
w strefie A – czyli na terenie miasta Poznania – na liniach organizowanych przez ZTM. 
Warunkiem skorzystania z bezpłatnej komunikacji jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej  
z wpisanym miejscem zamieszkania w Poznaniu. Wprowadzeniu darmowych przejazdów  
dla uczniów poświęcona była trwająca kilka miesięcy, rozbudowana akcja informacyjno 
-promocyjna zapoczątkowana już pod koniec kwietnia 2018r. 
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Prawo do ulgowych przejazdów (50 proc.) przyznano absolwentom szkół średnich, nie będącym 
mieszkańcami Poznania ani miejscowości będących uczestnikami porozumień międzygminnych 
do 30 września roku, w którym ukończyli naukę – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;  
a także uczniom i studentom szkół zagranicznych do ukończenia 26 roku życia – na podstawie 
imiennej karty ISIC (International Student Identity Card).  

Decyzją Rady Miasta Poznania prawo do bezpłatnych przejazdów na liniach organizowanych 
przez ZTM przyznano osobom posiadającym tytuł Zasłużonego Dawcy Przeszczepu  
oraz weteranom i weteranom poszkodowanym. 

W trosce o bezpieczeństwo pasażerów, ZTM rozpoczął przygotowywanie ujednoliconych  
dla wszystkich operatorów procedur bezpieczeństwa. Aby jak najlepiej spełnić oczekiwania  
w tym zakresie, przygotowane zostały ankiety – zarówno dla pasażerów, jak i dla prowadzących 
pojazdy. Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane do opracowania procedur, a także przyczynią 
się do podjęcia działań zmierzających do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa podróżowania. 

Prowadzone działania powodują, że usługi oferowane przez ZTM są pozytywnie postrzegane 
przez pasażerów. Podczas Badań Satysfakcji Klienta w 2018r. klienci ZTM wysoko ocenili 
satysfakcję z warunków sprzedaży - na aż 97 punktów w skali od 0 do 100 (wzrost względem 
pomiaru z 2017r. o 4 punkty). Wysoką ocenę uzyskały wszystkie elementy sieci sprzedaży,  
o które pytali ankieterzy, czyli Punkty Sprzedaży Biletów, Punkty Obsług Klienta  
oraz biletomaty stacjonarne. Ankietowani klienci ZTM docenili także efektowność sprzedaży 
biletów poprzez stronę www.peka.poznan.pl – łatwość i wygoda tego ułatwienia wprowadzonego 
wraz z systemem PEKA otrzymała 82 pkt. na 100. 

Ogólna ocena satysfakcji klientów ZTM z jakości usług przewozowych ukształtowała  
się na bardzo wysokim poziomie i wyniosła 90 punktów. Najwyżej ocenionym aspektem 
dotyczącym jakości usług przewozowych była infrastruktura przystankowa (95 pkt.) oraz stan 
taboru (95 pkt.). 

 

33. W zakresie Zarządu Zieleni Miejskiej: 

1. Bieżące utrzymanie zieleni 

Na terenie zieleni urządzonej o powierzchni ogółem  414,84 ha (43 parków, Cmentarz 
Zasłużonych Wielkopolan, 116 zieleńców) oraz na terenach zieleni nieurządzonej o powierzchni  
91,88 ha powierzonych ZZM do zagospodarowania,  prowadzono poza  pracami porządkowymi:  

• pielęgnację trawników na powierzchni 312,75 ha (wiosenne i jesienne wygrabienie 
trawników, koszenie wraz z wywozem skoszonej trawy, czyszczenie obrzeży trawników).  
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• pielęgnację drzew i krzewów (prześwietlono 43 253 m2 krzewów  
a 28 680 m2 odmłodzono, posadzono 65 974 szt. krzewów i żywopłotów oraz 870 drzew, 
pielęgnowano skupiny krzewów na powierzchni 22,10 ha, prześwietlono  3 024 szt. koron 
drzew, wycięto 364 szt.  chorych  i suchych drzew stanowiących zagrożenie  
dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz usunięto ponad 8 080 szt. samosiewów, przycięto  
i odchwaszczono  żywopłoty i pnącza, podlewano nowe nasadzenia, ,usunięto odrosty 
przy drzewach oraz na bieżąco uzupełniono pale). 

• pielęgnację kwietników i ró żanek (posadzono 150 860 szt. kwiatów wiosennych, letnich 
i jesiennych,  prowadzono systematyczną ich pielęgnację). 

• konserwację małej architektury (utrzymywano i konserwowano 1 973 szt. ławek,  
1 032 szt. koszy parkowych oraz urządzenia zabawowe, pergole i  ogrodzenia 
zlokalizowane na terenach parków i zieleńców, zamontowano 50 szt. nowych koszy  
i 47 szt. nowych ławek parkowych). 

• zabiegi z zakresu utrzymania dróg parkowych i schodów terenowych (prace polegały 
na: zamiataniu i  oczyszczaniu z darni),               

• niezbędne profilaktyczne i interwencyjne zabiegi chemiczne w celu zwalczenia 
patogenów stanowiących zagrożenie dla egzystencji drzew i krzewów na terenie parków  
i zieleńców, 

• współpracę z samorządami pomocniczymi w ramach której zrealizowano 35 zadań 
bieżących przy udziale środków Rad Osiedli, polegające na wzbogaceniu zieleni  
na  terenach działania  poszczególnych społeczności  lokalnych. 

Spośród wielu specjalistycznych prac  związanych z  bieżącym utrzymaniem obiektów 
zieleni miejskiej   na szczególną uwagę zasługuje: 

• posadzenie 59 211  szt. kwiatów letnich  

• posadzenie 91 649 szt. kwiatów wiosennych  

• działania podjęte w  ramach  programu  ratowania starych, cennych  
z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia drzew  w aglomeracji poznańskiej 
(opracowano dokumentację monitoringu rozwoju szrotówka kasztanowcowiaczka 
wraz z oceną wpływu metod i sposobów stosowanych  w latach poprzednich na stan 
zdrowotny kasztanowców, ocena wpływu nowych adiuwantów do podlewania 
kasztanowców na poprawę wilgotności podłoża oraz jednorazowa ocena stanu 
kasztanowców i platana klonolistnego na terenie Poznania wraz z dokumentacją 
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fotograficzną oraz prowadzono prace pielęgnacyjne przy 675 drzewach na terenie 
Miasta Poznania).                                                                                                                                                                                                                                 

• kontynuowano uporządkowanie terenu zieleni przy ul. Lotniczej,  
ul. Piątkowskiej/Szydłowskiej  oraz przy ul. Juraszów w ramach  zadania „Bezpieczne 
przestrzenie” 

• w ramach zadania pn."Rewaloryzacja Parku Sołackiego" wykonano cięcia 
pielęgnacyjne przy 300 drzewach 

Ze środków na realizację zadania Zarząd Zieleni Miejskiej utrzymywał :  

• oświetlenie  ok. 1243 pkt. świetlnych oraz sfinansowano zużycie energii elektrycznej, 

• zlecono ochronę Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan oraz stały monitoring pomieszczeń 
technologicznych fontann, 

• usuwano na bieżąco awarie oraz skutki dewastacji małej architektury, urządzeń  
na placach zabaw, systemów automatycznego nawadniania zieleni, oświetlenia, 

• utrzymywano 68 placów zabaw dla dzieci, 40 siłowni zewnętrznych, 33 boisk 
sportowych,  skate-park, 8 zestawów urządzeń do street workout,  zestaw urządzeń  
do parkour ,  ścieżkę zdrowia na terenach parków i zieleńców i  zestaw urządzeń  
- pumptrack, 

• utrzymywano 14 systemów automatycznego nawadniania zieleni w centrum miasta  
oraz sfinansowano zużycie wody, 

• utrzymywano 7 fontann i 2 wodotryski, 

•  wykonano profilaktyczne zabiegi z zakresu ochrony roślin na terenie parków, 

2. Bieżące zadania remontowe 

  rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego 

W ramach zadania posadzono  1.246 krzewów, 

Zadanie budżetowe ZZM/B/002 

„Grobownictwo wojenne” 
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Dział: 710 

Rozdział:71035 

Zarząd Zieleni Miejskiej sprawował prace konserwatorskie zieleni oraz nadzór  
nad  cmentarzami  i grobami wojennymi na Cytadeli Poznańskiej i mogiłami wojennymi  
na cmentarzach parafialnych, a także naprawił nagrobki zniszczone przez wandali  
oraz na skutek silnych wichur. 

II.       REALIZACJA ZADA Ń FINANSOWANYCH  z  WFOŚiGW. 

W roku 2018 Zarząd Zieleni Miejskiej pozyskał środki finansowe z Wojewódzkiego    Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na realizację  następujących zadań: 

- „Program ratowania starych, cennych ........ drzew” w aglomeracji poznańskiej” , 

- „Przyrodnicza rewaloryzacja parku Sołackiego, wpisanego do rejestru zabytków 
miasta Poznania”. 

III.     REALIZACJA ZADA Ń FINANSOWANYCH z NFOŚiGW 

Zarząd Zieleni Miejskiej  uzyskał środki unijne na realizację projektu jakim jest ‘Park Rataje  
w Poznaniu’.  

W 2018 roku w ramach zadania posadzono 306 drzew i  34.422 krzewów, a także trawy ozdobne, 
byliny, zioła, pnącza, założono trawniki i łąki kwietne.  Wybudowano alejki parkowe i  drogi 
rowerowe, ustawiono  ławki, kosze i stojaki rowerowe. Ponadto ustawiono skansen kolei 
średzkiej i wybudowano plac zabaw oraz oświetlenie. 

IV.           WYDATKI MAJ ĄTKOWE  

Zarząd Zieleni Miejskiej realizował 11 inwestycji własnych oraz 23 zadań inwestycyjnych  
przy udziale środków Rad Osiedli. Przykładowe zadania inwestycyjne w 2018 roku: 

Zagospodarowanie terenu Glinianek/ Szacht  

W ramach zadania w 2018 r wykonano wieżę widokową wraz  z systemem monitoringu oraz 
współfinansowano budowę pomostu na Stawie Rozlanym. 
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Renowacja parku im. Wodziczki 

W 2018 r. wykonano plac zabaw, alejki parkowe, oświetlenie oraz założono zieleń. Ponadto 
wykonano prace dodatkowe polegające na wyniesieniu zagłębionego terenu  
wraz z osuszeniem podłoża i zmianie technologii wykonania nawierzchni. 

Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu: 

W 2018 r. w ramach zadania współfinansowano rozbudowę placu Nowakowskiego, nagrodzono 
studentów w konkursie na zagospodarowanie ul. Kościelnej, wykonano I etap dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie ul. Kościelnej,  wykonano inwentaryzację 
dendrologiczną na terenie parku im. H. Wieniawskiego, zagospodarowano teren zieleni przy  
ul. Kaliskiej oraz wykonano Ogród wodny na Cytadeli. 

 Budowa parku przy ul. Dolna Wilda 

W 2018 r w ramach zadania rozpoczął budowę parku wraz z odwodnieniem. 

 

Rewaloryzacja Skweru Wśród Narodów Świata 

W 2018 r w ramach zadania zrewaloryzował skwer. Wykonał nawierzchnię z kostki  mineralnej  
i granitowej (4.453 m2), ustawił 30 ławek z oparciem, 18 koszy na śmieci.  
3 donice z drzewami, oświetlił skwer, wykonał system nawadniający, przeprowadził prace 
pielęgnacyjne w zieleni (wykonał nowe nasadzenia drzew – 34 szt., krzewów i roślin 
okrywowych – 15.076 szt., założył i zrekultywował 3. 975 m2 trawnika, założył 655 m2 łąki 
kwietnej. Ponadto wykonał odlew z brązu rzeźby Dziewczyna z kwiatami, koncepcję obeliksu 
upamiętniającego Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, relokację Pomnika Ofiar Obozu 
Pracy dla Żydów oraz renowację pomnika. 

Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej 

W 2018 wykonano rewitalizację parku, wykonano cięcia pielęgnacyjne i usunięto samosiewy, 
wykonano alejki parkowe oraz zamontowano 24 ławki i 8 koszy na terenie parku. 

Zarząd Zieleni Miejskiej uczestniczył w realizacji pomysłów mieszkańców w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. W 2018 roku realizował następujące projekty: 
 

1. Z widokiem na Szachty, Luboń i Poznań - budowa drewnianej wieży widokowej  
na szachtach, Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szachty). 
2. Wildeckie place zabaw oraz place sportowo-rekreacyjne do uprawiania sportów 
miejskich. 
3. Rekreacja pod chmurką. 
4. Naramowicki Park na osiedlu Łokietka za Netto. 
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5. Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli. 
6. Odbudowa południowych klinów zieleni na Chartowie. 
7. Wybieg dla psów na Naramowicach. 
8. Promenada Piątkowsko-Winogradzka-wygodna trasa spacerowa. 
9. Sportowy Raj – Miejskie Centrum Multisportowo-Integracyjne 
 

V.         DOCHODY JEDNOSTKI 

Na uzyskane dochody  w okresie sprawozdawczym złożyły się m.in.: 

 -  dochody z tytułu zwrotu kosztów przy egzekucji należności, 

 -  dochody z tytułu kar za bezumowne korzystanie z terenu, 

 - dochody z tytułu kar umownych od Wykonawców za nienależyte wykonanie usług, 

 -  dochody z tytułu dzierżaw terenu, 

                   -  darowizn, 

       - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami            
prawa, 

     - odsetki za nieterminowe płatności należności, Biuro  

 

34. W zakresie Palmiarni Poznańskiej: 

23-25.03.2018 EkoForum na MTP. Podczas Eko Forum Palmiarnia Poznańska edukowała 
na temat znaczenia roślin dla środowiska. 

30.03.-
30.04.2018 

W pawilonie nr VIII można było oglądać Wystawę Żywych Motyli 
Tropikalnych oraz Wystawę Motyli Preparowanych. W kasie Palmiarni  
była do pobrania broszura z opisem najciekawszych gatunków motyli, 
mrówek grzybiarek, i karaczanów madagaskarskich. 

04.05.2018 Noc w Palmiarni. Pierwszą Noc w Palmiarni uświetniła interaktywna 
instalacja „Rośliny Cyborganiczne” Patryka Lichoty przygotowana  
przez studentów UAM w ramach projektu Nowa Siła Kuratorska. 

12-13.05.2018 Zielony Poznań. Kiermasz będący inauguracją konkursu „Zielony Poznań”. 
Palmiarnia wystawiła stoisko na którym można było wymieniać się 
roślinami. 

26.05-10.06.2018 Przy okazji odbywających się Dni Łazarza w Palmiarni Poznańskiej  
miała miejsce wystawa materiałów archiwalnych dotyczących Palmiarni  
oraz Parku Wilsona. 

1.06.2018 Dzień ochrony środowiska w Ogrodzie Botanicznym. Palmiarnia Poznańska 
na swoim stoisku edukowała na temat znaczenia lasów Amazonii  
oraz na temat tego jak dokarmiać ptaki zimą. 
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18-29.06.2018 Skamieniałości i muszle morskie – na wystawie można było zobaczyć 
bogatą kolekcję amonitów oraz innych skamieniałości a także muszle 
morskie. 

22.06.2018 Noc w Palmiarni. Podczas czerwcowej Nocy w Palmiarni można  
było poznać magiczne wierzenia związane z roślinami tropikalnymi, 
 które znajdują się w Palmiarni. 

20.07.2018 Noc w Palmiarni. Podczas lipcowej Nocy w Palmiarni odbył się koncert  
na misach tybetańskich. 

25.07 i 
01.08.2018 

Udział w akcji Lato na Targach. Podczas akcji Lato na Targach na stoisku 
Palmiarni można było rozwiązywać krzyżówkę oraz quiz związany  
z Palmiarnią, wypełniać kolorowanki oraz lepić z masy solnej. 

24.08.2018 Noc w Palmiarni. Podczas sierpniowej Nocy w Palmiarni obył się koncert 
uczniów szkoły muzycznej T. Burton. 

14.09.2018 Noc w Palmiarni. Wrześniową Noc w Palmiarni uświetnił Pokaz Królików 
Rasowych. 

28.09.2018 Noc naukowców. Podczas Nocy Naukowców przedstawiliśmy prezentację 
na temat: Magiczna moc roślin w różnych kulturach i wierzeniach. 

5-7.10.2018 Wystawa Drzew Bonsai. Podczas wystawy można było wziąć udział pokazie 
formowania drzew bonsai oraz zdobyć wiele informacji na temat uprawy 
tych drzew. 

12.10.2018 Otwarcie woliery dla papug wybudowanej w ramach Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2017. 

26.10.2018 W Palmiarni miało miejsce otwarcie XX wystawy chryzantem 
organizowanej przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów  
i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański 

listopad 2018 Postawienie w Parku Wilsona ścieżki dydaktycznej, która opisuje historię 
parku. 

10.11.2018 W ramach Dnia Jeża organizowanego przez Fundację Jeżonauci 
można było w Palmiarni zdobyć informacje na temat jeży – jak żyją,  
czym się odżywają, jak wpływa na nie obecność człowieka. 

16-18.11.2018 Wystawa storczyków. Podczas wystawy storczyków odbyły się prelekcje 
tematyczne oraz pokazy przesadzania storczyków. 

04-30.12.2018 Wystawa zdjęć wyłonionych w konkursie Eko-Foto organizowanego  
przez PTOP Salamandra. 

16.12.2018 W ramach Międzynarodowego Dnia Herbaty odbyły się wystawa zdjęć, 
warsztaty parzenia herbaty oraz wystawa ceramiki. 

19.12.2018 Wprowadzenie nowego cennika Palmiarni Poznańskiej, który uwzględnia 
zniżki na bilet wstępu dla seniorów w ramach akcji „Wtorek Seniora”. 

29-30.12.2018 Pokaz Małych ssaków. Na pokazie można było zobaczyć chomiki, świnki 
morskie czy myszy rasowe. 

26.12.2018 Koncert Świąteczny zespołu AcousticLee, który odbył się w pawilonie  
nr III Palmiarnia Poznańskiej. 

grudzień 2018 Zamontowanie windy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnością  
w akwarium Palmiarni Poznańskiej. 
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35.  W zakresie Poznańskiego Centrum Świadczeń: 

 

I. Informacja statystyczna o świadczeniach na dzień 31.12.2018 r. 

a) wsparcie dla rodzin: 

Kierując się intencją doskonalenia, jakości świadczonych usług oraz faktem, że świadczenia 
realizowane w Poznańskim Centrum Świadczeń mają charakter okresowy, co związane  
jest z koniecznością składania co roku nowych wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, 
wychowawczych, alimentacyjnych, stypendiów szkolnych oraz po raz pierwszy w roku  
2018 świadczenia ,,Dobry Start’’ podjęto działania mające na celu obsłużenie klientów Centrum 
w możliwie jak najkrótszym czasie zapewniając wysoki standard realizowanych zadań. W celu 
realizacji tego zadania przygotowano ,,Akcję Świadczeniową 2018’’. W roku  
2018 w Poznańskim Centrum Świadczeń obsłużono 83 366 Klientów, którzy zgłosili  
się osobiście do Działu Obsługi Klienta, z czego w okresie akcji świadczeniowej tj. w od lipca  
do grudnia 2018 r. – 50 049, na wizytę umówiono 6 675 Klientów, z stanowiska informacyjnego 
(namiotu) na zewnątrz budynku skorzystało 4 906 Klientów oraz ponad 46.000 mieszkańców 
skorzystało z usług Centrum składając wniosek elektroniczny. Średni czas oczekiwania Klienta 
na obsługę w roku 2018 wynosił 11 minut (i był niższy od tego w roku 2017, który wynosił  
15 minut).  

W okresie sprawozdawczym Poznańskie Centrum Świadczeń zrealizowało: 
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Rodzaj świadczenia Liczba 
złożonych 
wniosków 
ogółem 

Liczba 
wniosków 
złożonych 
elektronicznie 

Liczba 
wniosków 
rozpatrzonych 
pozytywnie 

Liczba 
wniosków 
rozpatrzonych 
negatywnie 

Powód negatywnego rozpatrzenia 
wniosku 

 

Liczba uprawnionych 

Świadczenie 
wychowawcze 
Rodzina 500 plus 

36216 20602 32155 4061 Przekroczenie kryterium 
dochodowego w rodzinie, 
niedostarczenie 
dokumentów w terminie 
określonym w wezwaniu, 
brak właściwości 
miejscowej, brak 
zasądzonych alimentów  

39554  

uprawnionych dzieci 

Świadczenie Dobry 
Start 

37619 26092 36813 806 Brak właściwości 
miejscowej, wnioski 
składane dla dzieci, które 
rozpoczęły roczne 
przygotowanie przedszkolne 
lub brak dokumentów 
potwierdzających pobyt 
wnioskodawcy na terenie 
RP w przypadku 
cudzoziemców 

49877 

 uprawnionych dzieci 

Zasiłek rodzinny + 
dodatki 

12487 455 10075 2412 Przekroczenie kryterium 
dochodowego w rodzinie, 
niedostarczenie 
dokumentów w terminie 
określonym w wezwaniu, 

19073  

uprawnionych dzieci 
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brak właściwości 
miejscowej 

Świadczenie 
pielęgnacyjne 

374 7 352 22 Przekroczenie kryterium 
dochodowego 
uprawniającego do 
świadczenia, 
niepełnosprawność 
uprawnionego powstała po 
18 roku życia lub brak 
orzeczenia ze wskazaniem 
wymogu stałego 
współdziałania opiekuna w 
procesie edukacji i 
rehabilitacji oraz nauki 

352 uprawnionych 
wnioskodawców na podstawie 
decyzji z 2018 oraz 

679 uprawnionych 
wnioskodawców z kontynuacją 
wypłaty świadczenia, gdzie 
ustalanie uprawnień nastąpiło w 
latach poprzednich 

Specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

230 3 166 64 Przekroczenie kryterium 
dochodowego 
uprawniającego do 
świadczenia, wnioskodawca 
nie był zobowiązany do 
płacenia alimentów 
względem 
świadczeniobiorcy 

166 uprawnionych 

Zasiłek dla 
opiekuna 

0 0 0 0  108 uprawnionych 
wnioskodawców z kontynuacją 
wypłaty świadczenia, gdzie 
ustalanie uprawnień nastąpiło w 
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latach poprzednich 

Zasiłek 
pielęgnacyjny 

1636 32 1578 58 O świadczenie wnioskowały 
osoby posiadające 
uprawnienia do dodatku 
pielęgnacyjnego 
wypłacanego przez ZUS lub 
brak orzeczenia o 
niepełnosprawności/stopniu 
niepełnosprawności 
przewidzianego przepisami 
prawa, lub pobyt w 
instytucji zapewniającej 
całodobowe utrzymanie 

 

1578  

uprawnionych wnioskodawców 

Świadczenie 
rodzicielskie 

921 

 

73 837 84 O świadczenie wnioskowały 
osoby uprawnione do 
zasiłku macierzyńskiego lub 
świadczenia 
pielęgnacyjnego, bądź 
kontynuowanie 
zatrudnienia, które 
uniemożliwiało opiekę nad 
dzieckiem 

 

837  

wnioskodawców 

Jednorazowa 
zapomoga z tytułu 
urodzenia się 
dziecka (Becikowe) 

3618 360 3176 442 Przekroczenie kryterium 
dochodowego w rodzinie, 
niedostarczenie 
dokumentów w terminie 

3176 uprawnionych dzieci   
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określonym w wezwaniu 
oraz braku zaświadczenia 
potwierdzającego opiekę 
medyczną od 10 tygodnia 
ciąży 

Poznańskie 
świadczenie na 
rzecz wieloraczków 

22 0 22 0  66  

uprawnionych dzieci 

Poznańskie 
świadczenie 
żłobkowe 

184 0 96 88 Brak wymaganego uchwałą 
RMP korzystania na dzień 
31.12 2016 lub 31.12.2017 z 
miejsca w żłobku, które 
korzystało z dofinansowania 
w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Miasto 
Poznań 

 

96 

uprawnionych dzieci 

Jednorazowe 
świadczenie z tytułu 
urodzenia się 
dziecka, u którego 
zdiagnozowano 
ciężkie i 
nieodwracalne 
upośledzenie albo 
nieuleczalną 
chorobę zagrażającą 

61 5 54 7 Brak wymaganego 
przepisami prawa 
zaświadczenia 
potwierdzającego ciężką 
chorobę lub nieodwracalną 
upośledzenie powstałe w 
okresie ciąży lub porodu 

54  

uprawnionych dzieci 
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życiu, które 
powstały w 
prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub 
w czasie porodu 

Świadczenie z 
funduszu 
alimentacyjnego 

2688 62 2315 373 Przekroczenie kryterium 
dochodowego w rodzinie, 
niedostarczenie 
dokumentów w terminie 
określonym w wezwaniu. 

3020 uprawnionych 

Karta Rodziny 
Dużej (Gminny 
Program) 

Program gminny został wcielony do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. 

Ogólnopolska Karta 
Dużej Rodziny 

 

1631 

 

451 

 

1585 

 

46 

Brak co najmniej trójki 
dzieci spełniających 
warunki do przyznania 
karty. 

4969 uprawnionych (Karty 
tradycyjne) 

2506 uprawnionych (Karty 
elektroniczne) 

Wielkopolska Karta 
Rodziny 

 

593 

 

101 

 

573 

 

20 

Brak co najmniej trójki 
dzieci spełniających 
warunki do przyznania 
karty. 

 

2554 uprawnionych 

Stypendium 
Marszałka 
Województwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekroczone kryterium 
dochodowe, wniosek 
złożony po terminie. 

O przyznaniu stypendium 
decyduje Marszałek 
Województwa Wlkp. 
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Wielkopolskiego 
2018 

19 - 16 3 

Stypendium szkolne 1208 2 828 380 Przekroczone kryterium 
dochodowe, wniosek 
złożony po terminie 

1540 uczniów 

Zasiłek szkolny 74 1 50 24 Brak zdarzenia losowego, 
przekroczony termin 
złożenia wniosku 

74 uczniów 

Wyprawka szkolna: 220 - 220 - - 220 uczniów 

 

b) pozostałe świadczenia 

Rodzaj świadczenia Liczba 
złożonych 
wniosków 
ogółem 

Liczba wniosków 
złożonych 
elektronicznie 

Liczba wniosków 
rozpatrzonych 
pozytywnie 

Liczba wniosków 
rozpatrzonych 
negatywnie 

Powód 
negatywnego 
rozpatrzenia 
wniosku 

Liczba 
uprawnionych 

Karta Seniora – 
Poznańska Złota 
Karta 

17638 3962 17601 37 Brak właściwości 
miejscowej 
(Senior 
wnioskujący o 
Kartę nie 
zamieszkiwał w 
Poznaniu, 
niespełnienie 
kryterium 

17 601 
uprawnionych 
Seniorów 
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wiekowego – tj. 
od 60 roku życia. 

Dodatki 
mieszkaniowe 

9178 4 8437 741 Niespełnienie 
jednego z 3 
podstawowych 
kryteriów tj. 
metrażowy, brak 
tytułu prawnego 
do lokalu czy 
kryterium 
dochodowego. 
Wnioskodawca 
winien spełniać 
ww. kryteria 
łącznie. 

8437 
wnioskodawców 

Zryczałtowany 
dodatek 
energetyczny 

4948 0 4599 349 Brak uprawnień 
do dodatku 
mieszkaniowego 
skutkowało 
odmową 
przyznania 
zryczałtowanego 
dodatku 
energetycznego. 
Podstawą 
przyznania 
świadczenia jest 

4599 
wnioskodawców 
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między innymi 
ustalone prawo 
do dodatku 
mieszkaniowego, 
braki formalne 
np. nieposiadanie 
przez 
wnioskodawcę 
umowy na 
dostawę energii 
do lokalu. 

Obniżka czynszu 21 0 19 2 Złożenie wniosku 
w trakcie 
posiadanych 
uprawnień do 
świadczenia (1 
przypadek) oraz 
niespełnianie 
kryteriów 
określonych w 
przepisach prawa 
do przyznania 
obniżki (1 
przypadek) 

19 
wnioskodawców 
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c) inne zadania: 

– Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych: w roku 2018 skierowano  
w postępowaniach wobec dłużników alimentacyjnych 19564 pism  
oraz w 3078 przypadkach wezwano dłużników alimentacyjnych celem przeprowadzenia 
wywiadu alimentacyjnego. W roku 2018 w 53 sprawach prowadzono postępowanie 
administracyjne w sprawie należności w związku z wniesionym przez dłużnika 
alimentacyjnego wnioskiem o zastosowanie ulgi w spłacie należności. 

– Karta Polaka: Do zadań Centrum należy wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy 
Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 8b ustawy  
z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy  
o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 ze zmianami). Wypłacie 
podlega prawomocna decyzja wojewody, po uprzednim otrzymaniu środków 
finansowych na jej realizację. Świadczenie wypłacane jest w formie gotówkowej czekiem 
elektronicznym lub bezgotówkowej w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany 
przez Wnioskodawcę. W roku 2018 do Centrum przekazano 163 decyzje przyznające  
ww. świadczenia, które zostały zrealizowane dla 161 odbiorców (1 decyzja wygasła,  
1 decyzja wymagała uzupełnienia o formę wypłaty świadczenia). 

– Obsługa należności z tytułu niewniesionych opłat za pobyt w Ośrodku dla Osób 
Nietrzeźwych: 

Liczba spraw przyjętych w 2018 z WZISS Liczba spraw, które wpłynęły do PCŚ w 
roku 2018 

Wpłynęło Liczba spraw, dla 
których zakończono 
postępowanie 

Wpłynęło Liczba spraw, dla których 
zakończono postępowanie 

Rachunki 2014 -7384  

Rachunki 2015- 6984 

Rachunki 2016-7704 

Rachunki 2017-6401 

Razem: 28473 

 

 

11775 

 

 

6195 

 

 

885 
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II.  Zatrudnienie pracowników - stan na 31.12.2018 r. 

a) PCŚ (ogółem) 

1. Ogółem zatrudnieni (etaty przeliczeniowe): 186 etatów 

– w pełnym wymiarze godzin – 179 osób,  

– w niepełnym wymiarze godzin – 7 osób. 

2. Ogółem zatrudnieni: 

– na podstawie umowy o pracę – 186 etatów  

– na podstawie innej umowy niż umowa o pracę (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło):  
5 zleceniobiorców. 

3. Działalność stażystów, praktykantów i wolontariuszy w okresie od 01.01.2018 r.  
do 31.12.2018 r. 

- liczba stażystów i praktykantów ogółem w okresie sprawozdawczym: 33 osoby 

- liczba wolontariuszy w okresie sprawozdawczym: brak  

b) Centrum Inicjatyw Rodzinnych 

1. Ogółem zatrudnieni (etaty przeliczeniowe): 4 etaty 

– w pełnym wymiarze godzin: 3 osoby 

– w niepełnym wymiarze godzin: 2 osoby. 

2. Ogółem zatrudnieni: 

- na podstawie umowy o pracę: 4 etaty- na podstawie innej umowy niż umowa o pracę  
(np. umowa zlecenie, umowa o dzieło): na dzień 31.12.18 brak, natomiast w trakcie roku 
podpisano umowę z 27 zleceniobiorcami dla 6 wydarzeń plenerowych (jednodniowa usługa 
organizacja stanowiska informacyjnego). 

3. Działalność stażystów, praktykantów i wolontariuszy w okresie od 01.01.2018 r.  
do 31.12.2018 r. 

- liczba stażystów i praktykantów ogółem w okresie sprawozdawczym: brak 

- liczba wolontariuszy w okresie sprawozdawczym: brak 
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III.  Współpraca ze środowiskiem lokalnym (podjęte działania): 

a) Najważniejsze działania dedykowane mieszkańcom w ramach Akcji 
Świadczeniowej 2018: 

Nazwa 
działania/projektu/przedsięwzięcia: 

1. Działania związane z promocją  
i komunikacją z klientem - kampania 
informacyjna dla mieszkańców Poznania (w 
tym: projekt Centrum - „Umów si ę, nie 
czekaj”) 

Cel: Usprawnienie procesu obsługi Klienta i terminowe 
załatwienie sprawy w okresie wzmożonego 
składania wniosków przez Klientów Poznańskiego 
Centrum Świadczeń  

Opis działania (krótko w punktach, 
czas realizacji): 

W ramach przygotowań do akcji świadczeniowej 
2018 podjęto działania, których celem było 
zapewnienie właściwej komunikacji z klientem oraz 
promocji oferty świadczeń realizowanych przez 
Poznańskie Centrum Świadczeń. Działanie 
zrealizowano jest pracowników PCS przy 
współpracy z Poznań Kontakt i polega  
na umawianiu klientów na indywidualny termin 
wizyty w Centrum z uwzględnieniem potrzeb 
klientów na podstawie danych o pobieranych  
przez klienta świadczeniach w roku poprzednim. 
Działanie realizowane w okresie maj – sierpień 
2018 r. Z tej grupy wniosków wyodrębniono 
klientów, którzy udostępnili swój numer telefonu – 
ca 30 tys.  Następnie z tej grupy wyodrębniono 
klientów, którzy złożyli wnioski o świadczenie 
500+ elektronicznie i udostępnili numer telefonu – 
ca. 10 tyś. (te osoby otrzymają informację sms  
o konieczności złożenia nowego wniosku). 
Natomiast do pozostałej grupy klientów 20 tys. 
dzwonili pracownicy PCŚ oraz Poznań Kontakt  
i proponują umówienie wizyty na złożenie wniosku. 
W dniu 22 czerwca 2018 r. 13 lipca 2018 r.  
do grupy klientów, którzy złożyli wnioski 
elektronicznie i udostępnili numer telefonu wysłano 
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sms z informacją, że od 1 lipca do 31 października 
br. można składać nowe wnioski o świadczenie 
500+ oraz 300+ w formie elektronicznej,  
a od 01 sierpnia 2018 r. papierowej. Czas 
realizacji: 12 maja 2018 r. – 31 października 
2018 r. : 

- Dystrybucja plakatu kampanii „Umów się, nie 
czekaj” (m. in. rady osiedli, wydziały UMP, 
szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy kultury),  

- Wykonywanie połączeń telefonicznych przez 
pracowników PCŚ oraz pracowników Poznań 
Kontakt do Klientów na podstawie posiadanej bazy 
telefonicznej z propozycją umówienia wizyty na 
złożenie wniosku, 

- Mobilne punkty umawiania wizyt podczas 
wydarzeń plenerowych m.in. na Kiermaszu Zielony 
Poznań, Pikniku Staromiejskim, Festynie 
Rodzinnym, Dniu Sąsiada, Dożynkach Miejskich.  

 Przygotowanie i umieszczenie na stronie 
internetowej PCS/BIP materiałów o 
świadczeniach realizowanych w Centrum w 
przystępnej formie. Ponadto podstawowe 
informacje o warunkach przyznania świadczeń 
oraz terminach, w których należy o nie 
zawnioskować zostały umieszczone na 
monitorach informacyjnych znajdujących w 
poczekalni dla klientów Centrum.  

 W ramach kampanii informacyjnej podj ęto 
działania zmierzające do umieszczenia 
informacji o oferowanych świadczeniach w 
lokalnych mediach (ponad 140 wystąpień). W 
ramach współpracy z gazetą Głos Wielkopolski 
odbywają się cykliczne dyżury dotyczące zasad 
przyznawania świadczeń realizowanych przez 
Centrum.  

 Przygotowanie we współpracy z Gabinetem 
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Prezydenta spotu informacyjnego o akcji 
świadczeniowej 2018 – premiera spotu czerwiec 
2018.  

 Przygotowanie we współpracy z Gabinetem 
Prezydenta Konferencji prasowej ,,Poznań 
gotowy do akcji świadczeniowej 2018”. 
Konferencja z Udziałem Zastępcy Prezydenta 
Poznania Pana Jędrzeja Solarskiego odbyła się w 
dniu 18 czerwca 2018 r. r. i dotyczyła 
organizacji akcji świadczeniowej 2018. 

Informacja o odbiorcach: Mieszkańcy miasta Poznania składający wnioski  
o świadczenie wychowawcze, świadczenia 
rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz stypendium 
szkolne  

Rezultaty: Kampania informacyjna 

Blisko 5000 Klientów umówionych na wizytę  

Nazwa 
działania/projektu/przedsięwzięcia: 

2. Dni Otwarte dla Klientów  

Cel: Przedstawienie oferty usług Poznańskiego Centrum 
Świadczeń, informacji dotyczących terminów 
składania wniosków, wydawanie druków wniosków, 
umawianie wizyt, możliwość założenia  
i potwierdzenia profilu zaufanego oraz złożenia  
i odbioru Karty Seniora – Poznańskiej Złotej Karty.  

Opis działania (krótko w punktach, 
czas realizacji): 

Czas realizacji:  

- 2 czerwca 2018 r. sobota w godzinach od 9.00 do 
14.00 

- 28 lipca 2018 r. sobota w godzinach  
od 9.00 do 14.00   

- 29 września 2018 r. Dzień Otwarty dedykowany 
dla Seniorów w ramach akcji „Senioralni. Poznań”, 
w tym dniu pracownicy Poznańskiego Centrum 
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Świadczeń przyjmowali również wnioski oraz 
wydawali Kartę Seniora na Wolnym Dziedzińcu 
Urzędu Miasta Poznania (plac Kolegiacki)  

Informacja o odbiorcach: Mieszkańcy miasta Poznania składający wnioski  
o świadczenie wychowawcze, świadczenia 
rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz stypendium 
szkolne, Seniorzy   

Rezultaty: Pozytywny wizerunek instytucji (29 września – 
ponad 130 wydanych Kart 

Nazwa 
działania/projektu/przedsięwzięcia: 

3. Mobilny Punkt Informacyjny   

Cel: Obsługa Klientów w okresie wzmożonego okresu 
składania wniosków na zewnątrz budynku PCŚ. 
Usługa dla Klienta - pomoc w wypełnianiu 
wniosków, pobranie druków wniosków, uzyskanie 
podstawowych informacji w zakresie świadczeń.    

Opis działania (krótko w punktach, 
czas realizacji): 

Czas realizacji: 01 sierpnia 2018 r. – 07 września 
2018 r.  

- Stoisko informacyjne, namiot oraz stoliki i krzesła  

- Obsada – stażyści studenci przy wsparciu 
pracowników Działu Obsługi Klienta 

- Zadania: pomoc w wypełnianiu wniosków, 
wydawanie druków wniosków, udzielanie 
podstawowych informacji w zakresie świadczeń 

Informacja o odbiorcach: Mieszkańcy miasta Poznania składający wnioski  
o świadczenie wychowawcze, świadczenia 
rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz stypendium 
szkolne  

Rezultaty: 4906 obsłużonych Klientów, dla PCŚ – możliwość 
sterowania ruchem Klientów (Klient, który chce 
tylko pobrać druk wniosku nie musi wchodzić  
do urzędu)  
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Nazwa 
działania/projektu/przedsięwzięcia: 

4. Mobilny Punkt odbioru wniosków o Kart ę 
Seniora   

Cel: Zwiększenie możliwości złożenia wniosku o Kartę 
Seniora poza siedzibami Centrum w miejscach, 
gdzie Seniorzy przebywają najczęściej. 

Opis działania (krótko w punktach, 
czas realizacji): 

Czas realizacji: 1 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r.  

- Ustalenie z dyrektorami poszczególnych placówek 
oraz instytucji terminów składania wniosków oraz 
odbioru Kart Seniora 

- Pracownicy PCŚ przyjmowali wnioski oraz 
wydawali Karty Seniora m.in. DPS ul. Konarskiego 
11/13, DPS ul Niedziałkowskiego 22, DPS ul. 
Ugory 18/20, DPS ul. Zamenhofa 142a, DPS  
ul. Bukowska 27/29, Klub Niezapominajka  
ul. Słowackiego 19/2, Centrum Inicjatyw 
Senioralnych ul. Mielżyńskiego 24, Biblioteka 
Raczyńskich – Filia 14 Os. B. Chrobrego 117, 
Osiedlowy Dom Kultury Stokrotka ul. Cyniowa 11, 
Osiedlowy Dom Kultury Orle Gniazdo os. Lecha 
43, Dom Tramwajarza ul. Słowackiego 19/21, Klub 
Krąg ul. Dmowskiego 37, Dzienne Domy Pomocy: 
ul. Wielka 1, ul. Konopnickiej 18, ul. Nowy Świat 
7/18, os. Piastowskie 101,  
os. Kosmonautów 15 

- Poza wyżej wymienionymi Poznańskie Centrum 
Świadczeń przyjmowało wnioski o Kartę Seniora 
podczas szeregu wydarzeń plenerowych lub też 
bezpośrednio dedykowanym Seniorom m.in. 
Kiermasz Zielony Poznań w Parku Wilsona; Piknik 
Staromiejski w Parku Wieniawskiego; Festyn 
Rodzinny na Ostrowie Tumskim; Festyn Rodzinny 
organizowany przez MOPR Jeżyce; Dzień Sąsiada 
na ul. Św. Marcina; Dożynki Miejskie; Lato na 
Targach – MTP 
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- 19 i 20 października 2018 r. pracownicy 
Poznańskiego Centrum Świadczeń na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich w ramach 
Targów Senioralnych również przyjmowali wnioski 
o Kartę Seniora i udzielali niezbędnych informacji 
wszystkim zainteresowanym Seniorom i ich 
rodzinom.  

Informacja o odbiorcach: Seniorzy mieszkający i rozliczający się w Poznaniu, 
którzy ukończyli 60 rok życia 

Rezultaty: Podczas mobilnych punktów odbioru Kart Seniora 
w marcu 2018 r. wydano 1117 Kart.  

Nazwa 
działania/projektu/przedsięwzięcia: 

5. Optymalizacja długości procesów kontynuacja 
w roku 2018 – wezwania sporządzane przy 
kliencie 

Cel: Skrócenie czasu postępowania administracyjnego, 
co daje dodatkowe korzyści w postaci większego 
zadowolenia Klienta czy oszczędności przy 
rosnących kosztach wysyłki 

Opis działania (krótko w punktach, 
czas realizacji): 

Czas realizacji: Działanie zapoczątkowane  
w sierpniu 2016 r na wybranej grupie świadczeń, na 
stałe włączone do realizacji Działu Obsługi Klienta 
od 01 kwietnia 2017 r.   

- Wezwanie w zakresie brakującej dokumentacji 
wręczane bezpośrednio Klientowi przez pracownika 
Działu Obsługi Klienta podczas składania wniosku  

- Wyznaczenie terminu 7 lub 14 dni na dostarczenie 
brakującej dokumentacji 

- Wyznaczone stanowiska do obsługi Klientów 
dostarczających dokumenty na wezwanie  

Informacja o odbiorcach: Mieszkańcy miasta Poznania uzupełniający 
dokumentację do wniosków o świadczenie 
wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, stypendium szkolne, dodatki 
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mieszkaniowe i energetyczne  

Rezultaty:  W roku 2018 70% wezwań sporządzanych 
podczas bezpośredniej obsługi Klienta 

 Wzrost wskaźników monitorujących skrócony 
czas trwania postępowania administracyjnego  
o 14% w porównaniu do okresu, gdzie wezwania 
były sporządzane na etapie analizy merytorycznej 

 Oszczędności wysyłki korespondencji na 
poziomie około 125 tys. zł   

Nazwa 
działania/projektu/przedsięwzięcia: 

6. Zaangażowanie w wydarzenia zewnętrzne 
dedykowane mieszkańcom na terenie Miasta 
Poznania – promowanie informacji  
o świadczeniach oraz tworzenie strefy rodzinnej 

Cel: tworzenie strefy rodzinnej, stanowisk 
informacyjnych i doradczych 

Opis działania (krótko w punktach, 
czas realizacji): 

Pracownicy Poznańskiego Centrum Świadczeń 
aktywnie angażowali się w wydarzenia 
organizowane przez Urząd Miasta Poznania oraz 
inne podmioty, gdzie w trakcie określonych 
wydarzeń tworzono strefę rodzinną oraz stanowiska 
informacyjno-doradcze. W roku 2018 
uczestniczyliśmy w takich wydarzeniach jak: 

1. Biała Sobota, 

2. Dzień Dziecka na Wolnym Dziedzińcu, 

3. Inauguracja Poznańskich Dni Rodziny, 

4. Lato na Targach, 

5. XX Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynkach, 

6. XIX PKO POZNAŃ MARATON, 

7. Senioralni Poznań, 
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8. Konferencjach „Nowy rok – nowy standard” 
Fundacji Matecznik, 

9. Poznańskie Betlejem. 

Informacja o odbiorcach: Uczestnicy ww. wydarzeń 

Rezultaty: Doradztwo, informowanie i Promocja w zakresie 
oferty Centrum Inicjatyw Rodzinnych  
oraz świadczeń zabezpieczenia społecznego 
dostępnych dla mieszkańców Poznania w ramach 
działalności statutowej jednostki 

 

b) Działalność Centrum Inicjatyw Rodzinnych w roku 2018: 

W 2018 roku w PCŚ – Centrum Inicjatyw Rodzinnych przeprowadzono 17 cyklicznych 
projektów, na które składało się blisko 200 spotkań, w których wzięło udział prawie 2500 
uczestników. Jednocześnie odbyło się 21 wydarzeń, w których udział wzięło ponad 750 osób.  

Wybrane projekty, w których szczególnie ważna była współpraca ze środowiskiem 
lokalnym/organizacjami pozarządowymi.  

1.  

Nazwa działania/projektu/przedsięwzięcia: „Czekamy na Gzuba”- cykl 
warsztatów  

Cel: Wsparcie kompetencyjne par 
przygotowujących się do roli rodziców. 

Opis działania (krótko w punktach, czas 
realizacji): 

• Projekt realizowany we współpracy  
z Fundacją Matecznik. 

•Warsztatowe spotkania dla przyszłych 
rodziców, którzy uczestniczyli  
w bogatej ofercie zajęć ze specjalistami  
m.in. fizjoterapeutą, położną  
i doradczynią laktacyjną. 

• Czas realizacji – maj – grudzień 2018 
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rok  

• 30 warsztatów  

Informacja o odbiorcach: Rodzice, mieszkańcy Miasta Poznania 
(projekt skierowany był do przyszłych 
rodziców.) 

Rezultaty: Ponad 420 uczestników warsztatów.  

2.  

Nazwa działania/projektu/przedsięwzięcia: „Akademia Rodzica” – cykl 
warsztatów  

Cel: Wsparcie kompetencji rodzicielskich  

Opis działania (krótko w punktach, czas 
realizacji): 

• Projekt realizowany we współpracy  
z Stowarzyszeniem Strefa Rodziny. 

• Na warsztatach zostały omówione style 
wychowawcze oraz problemy,  
z którymi spotykają się rodzice na co 
dzień w kontaktach ze swoimi dziećmi,  
a także potrzeby współczesnych dzieci. 

• Czas realizacji: kwiecień - grudzień 
2018 

•  27 warsztatów.  

Informacja o odbiorcach: Rodzice, mieszkańcy Miasta Poznania 

Rezultaty: Ponad 200 uczestników warsztatów  

3.  

Nazwa działania/projektu/przedsięwzięcia: „Mamy wsparcie” 

Cel: Wsparcie rodziców poprzez 
zorganizowanie tematycznych spotkań 
grupy wsparcia, wymiana doświadczeń 
między rodzicami  
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Opis działania (krótko w punktach, czas 
realizacji): 

• Projekt realizowany we współpracy  
z Fundacją Cali Mali. 

•  Spotkania grupy były szansą na 
znalezienie odpowiedzi na nurtujące 
rodziców pytania, kontakt z innymi 
rodzicami znajdującymi się  
w podobnych sytuacjach życiowych  
i społecznych, kontakt z rówieśnikami 
swoich pociech oraz możliwość wyjścia 
z domu i spędzenia miło czasu w gronie 
innych rodzin. 

• 25 spotkań grupy wsparcia 

•  Czas realizacji: kwiecień – grudzień 
2018  

Informacja o odbiorcach: Rodzice, mieszkańcy Miasta Poznania. 
Szczególnie dużym powodzeniem grupa 
wsparcia cieszyła się wśród mam 
przebywających na urlopie 
macierzyńskim.  

Rezultaty: Ponad 400 uczestników warsztatów. 

4.  

Nazwa działania/projektu/przedsięwzięcia: Warsztaty z pierwszej pomocy dla 
rodziców dzieci do lat 10.  

Cel: Nauka/szkolenie z zakresu pierwszej 
pomocy  

Opis działania (krótko w punktach, czas 
realizacji): 

• W ramach projektu odbyły się 
warsztaty z pierwszej pomocy dla 
rodziców dzieci od 0 do 10 roku życia. 
Były to profesjonalne warsztaty 
składające się z części teoretycznej  
i praktycznej - prowadzone przez 
wykfalifikowanych ratowników 
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medycznych. 

• 9 warsztatów. 

•  Projekt całoroczny  

Informacja o odbiorcach: Rodzice, mieszkańcy Miasta Poznania, 
kadry/wychowawcy z poznańskich 
żłobków  

Rezultaty: Z warsztatów w 2018 roku skorzystało 
122 osób. 

5.  

Nazwa działania/projektu/przedsięwzięcia: „Czytam i czuję” 

Cel: Popularyzacja czytelnictw wśród dzieci  

Opis działania (krótko w punktach, czas 
realizacji): 

• Całoroczny autorski projekt PCŚ – 
Centrum Inicjatyw Rodzinnych.  

• Znani i lubiani poznaniacy czytają 
przedszkolakom swoje ulubione bajki z 
dzieciństwa lub nowości wydawnicze.  

Informacja o odbiorcach: Poznańskie przedszkola  

Rezultaty: W 2018 roku z poniedziałkowych czytań 
w PCŚ- CIR skorzystało 940 dzieci. 
Odwiedziło nas 43 Przedszkola.  

Projekt siedem razy wychodził poza 
siedzibę PCŚ – CIR. 

6.  

Nazwa działania/projektu/przedsięwzięcia: „Porady w Centrum Inicjatyw 
Rodzinnych” – indywidualne spotkania 
z klientami  

Cel: Wsparcie rodziców, Doradzanie  
w zakresie wiedzy o rodzinie  
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Opis działania (krótko w punktach, czas 
realizacji): 

Projekt składający się z indywidualnych 
spotkań w trzech różnych tematach:  

I – DOBRE PYTANIE –  coaching dla 
rodziców na który zaprosiliśmy 
wszystkich chętnych rodziców, którzy 
czuli, że potrzebują wsparcia w procesie 
wychowania dziecka. 

II – Mamy Prawa!  -  bezpłatne 
konsultacje z radcami prawnymi  
i adwokatami, w trakcie których była 
możliwość rozwiania wątpliwości 
związanych z zagadnieniami prawa 
medycyny (prawa pacjenta), prawa pracy 
(w okresie okołoporodowym ) oraz 
ubezpieczeń społecznych. 

III – Spotkanie z położną – czyli 
indywidualne porady wykwalifikowanej 
położnej, która jest także ekspertem  
od laktacji. 

Informacja o odbiorcach: Rodzice, mieszkańcy Miasta Poznania 

Rezultaty: - Odbyło się 21 godzinnych sesji 
coachingowych. 

- 6 osób skorzystało z porad prawnych. 

- odbyły się 2 spotkania z położną.  

7.  

Nazwa działania/projektu/przedsięwzięcia: Elektroniczne kanały komunikacji - 
„NEWSLETTER Centrum Inicjatyw 
Rodzinnych” oraz Facebook CIR 

Cel: Upowszechnianie i udostępnianie 
informacji o ofercie CIR oraz 
wydarzeniach realizowanych w Poznaniu 



 
 
 

398 

Opis działania (krótko w punktach, czas 
realizacji): 

W 2018 roku Centrum opublikowało 50 
newsletterów, w których znalazły się 3732 
artykuły. W Newsletterze informowano 
poznańskie rodziny o wszystkich 
wydarzeniach odbywających się  
w Centrum oraz przekazywano szersze 
informacje o tym, co dzieje się w Poznaniu 
(WARTO WIEDZIEĆ), a przede 
wszystkim prezentowano największy  
i najbardziej różnorodny w Poznaniu 
wybór wydarzeń dla rodzin (na weekend  
i w dalszej perspektywie czasu). 

Za pośrednictwem Facebook CIR na 
bieżąco mieszkańcy informowani są  
o wydarzeniach i projektach 
realizowanych dla poznańskich rodzin. 

Informacja o odbiorcach: Odbiorcy/Użytkownicy Newslettera  

Rezultaty: Ponad 2000 odbiorców Newslettera CIR 

Trwałe grono zainteresowanych ofertą  

Zasięg publikowanych postów stanowi 
ponad 80% użytkowników „lubiących” 
profil CIR – posiadamy stałe grono 
odbiorców informacji. 

Blisko 2400 użytkowników polubił profil 
Facebook CIR  

Ponad 2500 użytkowników obserwuje 
profil Facebook CIR  
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IV.  Informacje dodatkowe (osiągnięcia, wyróżnienia)  

1. Projekt Trans-Akcja: w  lipcu, sierpniu i wrześniu 2018 r. Poznańskie Centrum 
Świadczeń uczestniczyło w projekcie Trans-Akcja , organizowany przez Fundację 
„Akceptacja”. Miał on za zadanie wsparcie młodych osób transpłciowych na rynku 
pracy oraz dostosowanie obecnych narzędzi aktywizacji zawodowej do zagadnienia 
transpłciowości. Korzyści projektu:  

− udział w innowacyjnym projekcie, który pomaga jednej z grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, funkcjonować godnie w naszej społeczności. 

− Udział w mini szkoleniu przeprowadzonym przez Panią Annę Marię 
Szymkowiak, przedstawicielkę środowiska, nt. prowadzenia rozmów  
i współpracy z osobami transseksualnymi, które mogą stać się kandydatami do 
pracy. 

− Wymiana dobrych praktyk, edukacja i rozmowy na rzecz współdziałania  
z różnorodnymi grupami społecznymi. 

2. Wewnętrzy Projekt „Miej to z głowy”: Projekt realizowany pomiędzy Poznańskim 
Centrum Świadczeń, a Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość na podstawie 
porozumienia o współpracy partnerskiej przy realizacji Zadania pod nazwą: Ocena 
kondycji zdrowia psychicznego (projekt finansowany ze środków Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2016-2020). Główne cele Projektu: promocja narzędzia  
do anonimowej autodiagnozy kondycji psychicznej wśród osób pracujących  
w Poznańskim Centrum Świadczeń (stres, wypalenie zawodowe, doświadczenia 
związane z mobbingiem), promocja rezultatów Projektu, upowszechnianie wiedzy  
i pobudzenie dyskusji na temat dbałości o własną kondycję psychiczną. 
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość w ramach projektu wykonało następujące 
działania:  

a) Organizacja prelekcji, spotkań, prezentacji narzędzia do autodiagnozy 
kondycji psychicznej w Centrum,  

b) Zapewnienie materiałów promujących Projekt, w tym treści 
popularyzujących wiedzę na temat zdrowia psychicznego: ulotek, filmów, 
prezentacji,  

c) Informowanie o partnerstwie na spotkaniach, wydarzeniach i inicjatywach 
organizowanych w ramach zadania,  
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d) Udostępnianie rzetelnych informacji dotyczących Projektu,  
w szczególności informacji o narzędziu autodiagnostycznym,  

e) Dbanie o wysoką jakość dostarczonych materiałów, sprawną koordynację 
wspólnie realizowanych zadań, rzetelną informację na temat założeń 
Projektu,  

f) Realizację we wskazanych przez Partnera miejscach bezpłatnych prelekcji 
dotyczących wypalenia zawodowego oraz doświadczeń związanych  
z mobbingiem. W projekcie uczestniczyła zdecydowana większość 
pracowników jednostki. 

3. Akademia Zdrowia dla Rodziców: PCŚ- Centrum Inicjatyw Rodzinnych otrzymało 
grant na realizację projektu w ramach konkursu grantowego organizowanego  
przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich. Dzięki pozyskanym środkom udało 
się zorganizować cykl 9 wykładów poświęconych tematyce profilaktyki zdrowia 
dzieci i młodzieży. Akademia Zdrowia dla Rodziców był to projekt trwający od lipca 
do listopada 2018 roku. Założeniami projektu było zwiększenie wiedzy rodziców  
w zakresie profilaktyki zdrowia dziecka, ale także wyposażenie rodziców  
w informacje na temat specjalistycznej pomocy zdrowotnej na terenie miasta 
Poznania. Program realizowany był poprzez cykl spotkań wykładowych z ekspertami 
w PCŚ- Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu. Na cykl składało się 9 spotkań 
wykładowych, każde z nich trwało 2,5 godziny. Po każdym wykładzie odbywała  
się dyskusja, podczas której rodzice mogli zadawać pytania ekspertom. W każdym 
wykładzie udział wzięło średnio 15 uczestników, wykłady były transmitowane  
na żywo na profilu facebookowym Centrum Inicjatyw Rodzinnych, co stanowiło 
udogodnienie dla rodziców, którzy nie mieli możliwości w danym dniu uczestniczyć 
w wykładzie. Podczas trwania projektu w wykładach uczestniczyło 168 osób,  
a za pośrednictwem transmisji na żywo ponad 50 osób. 

4. „Publiczne Sceny Muzyczne”: Do projektu PCŚ – Centrum Inicjatyw Rodzinnych 
zostało zaproszone przez Fundacją Nordoff Robbins Polska. Projekt został 
zrealizowany w okresie 01.06-31.10.2018r. na podstawie porozumienia w sprawie 
współpracy. Fundacja zajmuje się prowadzeniem sesji muzykoterapii, społecznych 
projektów muzycznych oraz wspieraniem rozwoju muzykoterapii w Polsce. Fundacja 
zmierza do otwarcia w Poznaniu centrum muzyki i muzykoterapii,  
które poza prowadzeniem sesji i wydarzeń muzycznych zajmować się będzie 
kształceniem przyszłych muzykoterapeutów oraz prowadzeniem badań z zakresu 
muzykoterapii. W ramach projektu realizowanego we współpracy z PCŚ-CIR odbyło 
się 15 sesji m.in. w takich lokalizacjach jak: PCŚ, Plac Wolności, CK ZAMEK, Stary 
Rynek, KontenerART, Cytadela, Wielkopolski Park Narodowy. Sesje polegały  
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na włączaniu uczestników – dzieci, dorosłych, seniorów, osób  
z niepełnosprawnościami i mniejszości społecznych – do aktywnego muzykowania. 
Zadaniem muzykoterapeuty było stworzenie warunków, w których wspólna  
gra jest możliwa niezależnie od stopnia sprawności czy doświadczenia muzycznego 
grających. Szeroki wybór instrumentów, różnorodny repertuar utworów  
oraz improwizacyjne podejście do tworzenia muzyki umożliwiają każdemu włączenie 
się do gry w odpowiedni dla niego sposób. Celem tak prowadzonych sesji był rozwój 
osobistych  
i społecznych możliwości uczestników, a także upowszechnianie muzyki jako sztuki 
użytkowej – dostępnej dla każdego i wykonywanej na co dzień. 

 

36. W zakresie Usług Komunalnych: 

1) w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych wykonano następujące prace modernizacyjne 
i remontowe: 

− renowacja oraz ułożenie nowych dróg na cm. Miłostowo i Junikowo przy wykorzystaniu 
potencjału samorządowego zakładu budżetowego Zarządu Robót Drogowych w Poznaniu  
– wyremontowano 6.280 m2 nawierzchni oraz położono 1.533 m2nowych dróg 
(724.400,32 zł), 

− wykonanie wokół istniejących pojemników na odpady konstrukcji z prętów i siatki stalowej 
wypełnionych kamieniami (tzw. gabionów) – zabudowano 10 zasieków odpadowych,  
z czego 4 na cm. Miłostowo i 6 na cm. Junikowo (98.598,03 zł), 

− remont schodów stanowiących dojście do pola dziecięcego na cm. Miłostowo od strony  
ul. Gnieźnieńskiej, które nie spełniały warunków technicznych do ich użytkowania – ułożono  
od nowa 35 mb schodów wraz z zamontowaniem poręczy po ich obydwu stronach 
(119.925,00 zł), 

− wybudowanie na cm. Miłostowo kolumbarium z niszami przeznaczonego do pochówku urn  
– powstało 40 nisz z możliwością pochowania dwóch urn w każdej z nich (83.640,00 zł), 

− wykonanie nowych zabudowań pod istniejącymi ujęciami wody tj. zdrojami i pompami 
ręcznymi poprzez obudowanie ich krawężnikami oraz wypełnienie kamieniami – powstało 
30 zabudowań na cm. Miłostowo i 6 na cm. Junikowo (83.886,00 zł); 

2) w zakresie rozbudowy sieci toalet automatycznych na terenie Poznania zakończony został  
II etap, w ramach którego powstały 4 obiekty – w 2018 r. uruchomiona została nowa toaleta 
przy ul. Jutrzenka, w sąsiedztwie targowiska na Świcie (342.706,29 zł); 
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Renowacja nawierzchni na Miłostowie – kontynuacja naprawy od ul. Gnieźnieńskiej 

 
Nawierzchnia przed renowacją     Nawierzchnia po renowacji 
Źródło: Archiwum UK     Źródło: Archiwum UK 
 
 

 

 

 

 

Renowacja nawierzchni na Miłostowie – utwardzenie drogi wzdłuż pól 7-28 

 
Nawierzchni przed utwardzeniem  Nawierzchnia po utwardzeniu 
Źródło: Archiwum UK    Źródło: Archiwum UK 

Renowacja nawierzchni na Junikowie – renowacja drogi wzdłuż pola R-32 
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Nawierzchnia przed renowacją    Nawierzchnia po renowacji 
Źródło: Archiwum UK    Źródło: Archiwum UK  
 
Konstrukcje gabionowe na zewnątrz koszy na odpady – Junikowo 

 
Zabudowa gabionowa koszy na odpady   Zabudowa gabionowa koszy na odpady 
Źródło: Archiwum UK    Źródło: Archiwum UK  
Ułożenie nowej nawierzchni drogi – kwatera Powstańców Wielkopolskich na Junikowie 

 
Droga piaszczysta – stan przed    Utwardzona droga – stan po 
Źródło: Archiwum UK    Źródło: Archiwum UK 
 
Nowe schody przy wejściu na cmentarz od ul. Gnieźnieńskiej na Miłostowie 
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Stan przed modernizacją    Stan po modernizacji 
Źródło: Archiwum UK  Źródło: Archiwum UK 

Remonty ujęć wody 

 
Zdrój – stan przed   Zdrój – stan po 
Źródło: Archiwum UK  Źródło: Archiwum UK 

Rozbudowane kolumbarium z niszami na urny - Miłostowo 
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Źródło: Archiwum UK 
 
 
 
 

Nowa toaleta automatyczna przy ul. Jutrzenka w Poznaniu (Targowisko Świt)  

 
Źródło: Archiwum UK  
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37. Zakład Lasów Poznańskich: 

W zakresie hodowli lasu i utrzymania porządku: 

- wysadzono 51 tys. sadzonek na powierzchni 9,7 ha. 

- utrzymywanie porządku w lasach komunalnych na powierzchni 2567 ha. 

W zakresie zagospodarowania rekreacyjnego: 

- bieżące kontrole oraz utrzymanie tj. przeprowadzanie bieżących prac porządkowych  
i remontów na  7   placach zabaw , 6 siłowniach zewnętrznych oraz na 3 wybiegach dla psów, 

- utrzymanie i konserwacja 153 km dróg oraz 224 km ścieżek zlokalizowanych na terenie , 

  lasów komunalnych.  

-  oddano do użytkowania pierwszy etap zadania pn.” Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne 
Leśnictwa Antoninek” na który składa się: oznakowanie tras, tablice informacyjne, innowacyjne 
altany o funkcji użytkowej i artystycznej –rzeźby wpisującej się w otoczenie, ramy widokowe, 
leżanki, stojaki rowerowe, ławki i modernizacja fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych. 
Kolejny etap zakłada powstanie w roku 2019 ścieżki w koronach drzew, ścieżki przez bagna  
i pływającego pomostu na Stawie Browarnym. 

W zakresie zadań inwestycyjnych: 

- budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną RO Krzyżowniki-Smochowice I etap, 

- Budowa przyłącza do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. budynku przy ul. Ku Dębinie 2, 

- Modernizacja dachu wiaty na terenie bazy przy ul. Ku Dębinie 2, 

- Rozbiórka starej leśniczówki ul. Ziemowita 28 Leśnictwo Antoninek, 

- Modernizacja dachu w Leśniczówce Marcelin, 

- Budowa budynku magazynowo - gospodarczego w osadzie leśnej Zieliniec. 

W zakresie ochrony oraz monitorowania ekosystemów leśnych Lasów Komunalnych. 

- „Wdrożenie systemu informacji przestrzennej w lasach miejskich Poznania”, głównym celem 
wdrożenia jest prowadzenie bieżącej kontroli stanu lasów i śledzenia zmian zachodzących  
w ekosystemach leśnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii geomatycznej. System 
umożliwia podejmowanie szybkich i trafnych decyzji z zakresu gospodarowania, ochrony  
i prowadzenia nadzoru nad lasami miejskimi szczególnie podczas likwidacji skutków klęsk 
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żywiołowych. Wyniki wdrożenia przedstawiono 11-13 września 2018 r. w Centrum Edukacji 
Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie na ogólnopolskiej IX konferencji: „Geomatyka w Lasach 
Państwowych”. 

- W lipcu 2018 r. powołano Zespół ds. Rezerwatu Żurawiniec składający się z szerokiego 
spektrum    specjalistów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Celem zespołu jest kontynuacja rozpoczętego przez ZLP procesu 
ratowania rezerwatu poprzez kompleksowe opracowanie i wdrożenie działań mających na celu 
przywrócenie unikatowego charakteru torfowiskowego Rezerwatu Żurawiniec, który to został 
zniszczony poprzez silną zabudowę otoczenia Lasu Piątkowskiego. 

38. Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania: 

W sprawozdawanym okresie strażnicy Straży Miejskiej Miasta Poznania realizowali zadania 
ustawowe, w szczególności dotyczące: ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, 
współdziałania z właściwymi podmiotami w celu ratowania zdrowia  
lub życia oraz kontroli ruchu drogowego. Ponadto wykonywali zadania wynikające  
z przepisów prawa miejscowego uchwalonych przez Radę Miasta Poznania. Wywiązując  
się z nałożonych zadań osiągnęli następujące efekty: 

− ujęli 20 sprawców czynów noszących znamiona przestępstwa, 

− przekazali Policji 1.274 informacji w sprawach właściwych dla jej kompetencji  
lub takich, których nie mogli załatwić we własnym zakresie z powodu braku uprawnień, 

− zabezpieczyli 99 miejsca zdarzeń do czasu przybycia Policji, Państwowej Straży Pożarnej 
bądź innych specjalistycznych służb powołanych do usunięcia istniejącego zagrożenia, 

− udzielili 80 asyst pracownikom administracji państwowej i samorządowej,  
a także właścicielom i administratorom nieruchomości, 

− wydali 8.469 zaleceń odpowiedzialnym podmiotom w zakresie zaniedbań wymagających 
podjęcia działań (dotyczących między innymi czystości i porządku, bezpieczeństwa 
architektonicznego i komunikacyjnego oraz zniszczeń i awarii urządzeń infrastruktury 
miejskiej), 

− doprowadzili do usunięcia 1.214 pojazdów, których stan wskazywał  
na to, że nie są używane lub zostały pozostawione bez tablic rejestracyjnych, 

− wystawili 866 dyspozycji usunięcia pojazdów pozostawionych w miejscach,  
gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, 

− założyli 17.792 urządzenia blokujące na koła niewłaściwie zaparkowanych pojazdów, 
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− wylegitymowali 60.123 osoby, 

− pouczyli 11.851 osób, 

− skierowali 5.629 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, 

− ukarali mandatami karnymi 43.192 osoby. 

Ponadto strażnicy miejscy wykonywali zadania bieżące wynikające ze zgłoszonych 66.300 
interwencji, z czego największa liczba dotyczyła nieprawidłowego parkowania pojazdów  
– 36.422, niezachowania czystości i porządku – 5.839, zwierząt – 4.706  
(w tym 634 zgłoszenia o pojawieniu się dzików lub lisów w terenie zurbanizowanym - podjęte 
działania doprowadziły do potwierdzenia 70 interwencji, skutkiem czego powiadomiono 
Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania o konieczności podjęcia dalszych 
czynności), spożywania alkoholu w miejscach publicznych i osób nietrzeźwych  
– 4.474, spalania odpadów – 3.309 oraz awarii i uszkodzeń infrastruktury miejskiej – 2.095. 
Największą liczbę zgłoszeń podjął Referat Interwencyjny – 14.391, Referat Grunwald – 9.313 
oraz Referat Północ – 8.446. 

Do realizacji bieżących działań w szerokim zakresie wykorzystywano pracę operatorów 
monitoringu miejskiego, którzy zaobserwowali 9.428 zdarzeń wymagających podjęcia 
interwencji, przekazując je do załatwienia właściwym terytorialnie referatom Straży Miejskiej 
Miasta Poznania (8.225) lub komisariatom Policji (1.203). Zdecydowana większość 
zakończyła się skuteczną interwencją dzięki szybkiej reakcji i sprawnemu działaniu 
strażników, załatwiających z reguły sprawy porządkowe, jak i policjantów rozwiązujących 
sytuacje związane z bezpieczeństwem. 

Wypełniając zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, po wskazaniu takiej potrzeby przez lekarzy lub ratowników medycznych, 
1.514 osób, które znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu 
przewieziono transportem SMMP do wytrzeźwienia w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych  
na ulicy Podolańskiej w Poznaniu, do miejsca zamieszkania, pozostawiając  
pod opieką rodziny lub do placówki medycznej. Zapobiegając spożywaniu alkoholu  
w miejscach objętych zakazem, strażnicy podjęli 3.230 interwencje, nakładając 2.433 mandaty 
w związku z naruszaniem postanowień ustawy. 

Strażnicy podejmowali także czynności zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
bezdomnym. Samodzielnie, jak również realizując 1.493 zgłoszenia mieszkańców, 
kontrolowali miejsca bytowania bezdomnych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Rodzinie oraz Policją, reagując jednocześnie na przypadki zakłócania przez nich spokoju  
i porządku publicznego. Z napotkanymi osobami przeprowadzili rozmowy, informując  
o wszelkich możliwościach otrzymania pomocy socjalnej bądź medycznej. 
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Przeciwdziałając żebractwu systematycznie kontrolowali miejsca znane z uprawiania tego 
procederu. Przeprowadzone działania ukierunkowane były na rzecz zminimalizowania 
problemu i doprowadziły do ujawnienia 754 osób, w tym 302 obcokrajowców, proszących 
przechodniów o datki. Przeprowadzone rozmowy spowodowały, że wszystkie osoby oddaliły 
się po otrzymaniu informacji, gdzie mogą otrzymać pomoc socjalną. Miejsca najczęstszego 
występowania tego zjawiska to skrzyżowania ulic o dużym natężeniu ruchu kołowego, okolice 
marketów i sklepów sieci handlowych, dworców oraz kościołów. 

Zadania profilaktyczne prowadzone były głównie przez Zespół Profilaktyki,  
którego działania w zajęciach edukacyjnych dostosowywano do danej grupy docelowej. 
Udział w nich odbywał się najczęściej w ramach zaproszeń ze strony placówek oświatowych, 
specjalnych i środowiskowych, świetlic, klubów dla dorosłych oraz osiedlowych domów 
kultury. Strażnicy prowadzili lub współuczestniczyli w 2.522 przedsięwzięciach,  
w których udział wzięło 54.575 osób. Służba prewencyjna pełniona w okolicach szkół miała 
na celu zapobieżenie dewastacjom, przebywaniu w ich pobliżu niepożądanych osób 
spożywających alkohol czy zakłócających spokój i porządek publiczny.  

Współpracując z Policją realizowano zadania w rejonach dzielnic, prowadzono wspólne 
patrole na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, działano na rzecz jednostek pomocniczych 
miasta oraz zabezpieczano imprezy i uroczystości odbywające się na terenie miasta. Wymiana 
informacji między służbami i podejmowane działania w znacznym stopniu poprawiają 
porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców. Największa ilość wspólnych służb 
strażników z policjantami odbyła się w rejonie Starego Miasta, gdzie zrealizowano 209 
patroli. 

Dla poprawy czytelności komunikacyjnej miasta prowadzono systematyczne kontrole 
oznakowania poszczególnych posesji numerem porządkowym oraz sprawdzano oświetlenie 
osiedli, ulic, parków i placów. Wobec winnych zaniedbań stosowano środki prawne  
i obligowano do usunięcia uchybień. 

Podczas przeprowadzonych 2.289 kontroli taksówek osobowych świadczących usługi 
sprawdzano, czy respektowane są przepisy porządkowe związane z przewozem taksówkami 
na terenie miasta Poznania. Podczas podjętych działań ujawniono  
121 nieprawidłowości dotyczących oznaczenia pojazdów, za co strażnicy zastosowali  
88 sankcji. 

Podczas codziennych patroli sprawdzano także porządek w ruchu drogowym,  
w szczególności zwracając uwagę na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy utrudniające 
poruszanie się innym użytkownikom drogi. 

Działając na rzecz porządku i bezpieczeństwa Straż Miejska Miasta Poznania współpracowała 
z 42 jednostkami pomocniczymi istniejącymi na terenie miasta.  
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Struktura organizacyjna Straży Miejskiej Miasta Poznania uwzględnia podział stosowany 
przez jednostki samorządowe, przydzielając do współpracy 42 strażników, przy zachowaniu 
zasady, że do każdej jednostki oddelegowany jest 1 strażnik, zajmujący  
się obszarem działania przypisanej do niego rady. Informacje na temat stanu bezpieczeństwa  
i porządku pozyskiwane przez strażników w trakcie wspólnych narad, komisji, wizji lokalnych 
i innych roboczych spotkań stanowiły wskazania do podejmowania działań, a najczęściej 
dotyczyły zaniedbań porządkowych, nieprzepisowego parkowania pojazdów, gromadzenia  
się osób spożywających alkohol oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego. Działania  
te w dużym stopniu realizowane były w oparciu o program „Bezpieczna dzielnica  
– bezpieczny mieszkaniec”, w ramach którego cykliczne spotkania przedstawicieli 
poszczególnych organów i instytucji w nim uczestniczących odbywały się raz w miesiącu  
w siedzibach komisariatów Policji, w wyniku których strażnicy miejscy podjęli  
297 wskazanych spraw mieszczących się w ich kompetencjach. 

W trakcie służb strażnicy miejscy ujawnili i spowodowali usunięcie  
762 nielegalnych wysypisk odpadów, doprowadzając do likwidacji przez 44 sprawców 
(spośród których 7 zostało ujawnionych w trakcie pozbywania się odpadów), a w sprawie 
pozostałych wnioskując o usunięcie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miasta Poznania lub innych podmiotów. Podjęli również 3.276 działań w zakresie kontroli 
spalania w domowych instalacjach grzewczych bądź palenia ognisk,  
z czego 364 zakończyło się zastosowaniem środków prawnych oraz przeprowadzili  
2.467 kontroli 144 placów budów i terenów do nich przylegających pod kątem czystości  
ulic oraz zabezpieczeń przeciwko roznoszeniu nieczystości i odpadów z terenów inwestycji. 
Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały zastosowaniem 149 środków prawnych wobec 
osób odpowiedzialnych. 

W ramach codziennych służb systematycznym kontrolom poddawane były tereny rekreacyjne 
zagrożone zaśmiecaniem, place zabaw oraz strzeżone i dzikie kąpieliska. Stwierdzane uwagi 
były przekazywane na bieżąco administratorom, którzy doprowadzali miejsca i obiekty  
do właściwego stanu. 

Kontrolując zachowanie wymogów związanych z trzymaniem zwierząt strażnicy zastosowali 
436 środków prawnych wobec właścicieli psów nieprzestrzegających obowiązku sprzątania 
nieczystości, ochronnego szczepienia przeciw wściekliźnie oraz zachowania środków 
bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierzęcia. Do Schroniska dla Zwierząt przekazali 365 
bezdomnych psów, 143 koty oraz sporadycznie inne zwierzęta, a do Uniwersyteckiego 
Centrum Medycyny Weterynaryjnej 608 ptaków. 

Dla zapewnienia właściwej realizacji zadań deratyzacyjnych, strażnicy miejscy przeprowadzili 
kontrole 2.228 posesji, mające na celu ujawnienie właścicieli, którzy  
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nie stosowali się do tego obowiązku. Wobec odpowiedzialnych podmiotów stosowali 
postępowania mandatowe lub pouczenia, zobowiązując jednocześnie do usunięcia zaniedbań. 

W 2018 roku Straż Miejska Miasta Poznania zabezpieczała 370 różnego rodzaju zgromadzeń, 
uroczystości, festynów oraz imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, religijnym, 
społecznym, handlowym, artystycznym lub sportowym. Zaangażowanie  
w tych działaniach było zróżnicowane w zależności od rodzaju przedsięwzięcia.  
W czasie zabezpieczanych przez strażników miejskich imprez nie odnotowano negatywnych 
zdarzeń skutkujących zagrożeniem dla uczestników wydarzeń czy osób trzecich.
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