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I.  Zasoby materialne gminy 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA POZNANIA  

Uchwała Nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05.12.2017 r. 
 
Zakres czasowy 
2018-2030 
Przesłanki oraz cele 
Program kontynuuje poprzednie 3 edycje Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta 
Poznania oraz Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-
2030 tzw. Program dla Śródmieścia (Uchwała Nr LX/930/VI/2013 Rady Miasta Poznania z 
dnia 10.12.2013 r.). Wielofunkcyjność śródmieścia powoduje występowanie licznych zjawisk 
kryzysowych o różnym nasileniu i skali w sferach: społecznej  
(m.in. postępująca depopulacja obszaru); gospodarczej (m.in. osłabienie funkcji handlowo-
kulturalnych ulic i placów, liczne pustostany); środowiskowej (m.in. klimat akustyczny oraz 
zanieczyszczenie powietrza); przestrzenno-funkcjonalnej  
(m.in. fragmentaryzacja przestrzeni publicznej i obszarów poprzemysłowych, powojskowych 
i pokolejowych); technicznej (m.in. degradacja stanu technicznego  
i jakościowego budynków). 
Główne cele programu:  

 Zatrzymanie procesu depopulacji. 
 Wzmocnienie aktywności gospodarczej (szczególnie handlowo-usługowej), kulturalnej 

i społecznej. 
 Przywrócenie ciągłości struktur urbanistycznych i estetyki przestrzeni miejskiej. 
 Poprawa klimatu akustycznego i jakości powietrza.  

Działania realizowane w 2018 r. 
 Aktywizacja i integracja społeczna: 

o aktualizacja i rozszerzanie MAPY POTRZEB LOKALNYCH (w cyklu dwuletnim), 
o wdrożenie projektu CONNECTING Nature (COproductioN with NaturE for City 

Transitioning, INnovation and Governance), 
o realizacja corocznego projektu ODMIEŃ SWOJE PODWÓRKO,  
o realizacja projektu REFILL - URBACT III (zakończone), 
o realizacja corocznego projektu PRZYJAZNE PODWÓRKO (zakończone). 

  Aktywizacja podmiotów kulturotwórczych: 
o organizacja corocznych Dni Twierdzy Poznań, 
o tworzenie oraz wspieranie nieformalnych centrów i instytucji kulturowych, 
o realizacja programu Centrum Inicjatyw Lokalnych, 
o 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”. Małe granty 
realizowane przez  BKPiRM w 2018 r.:  
- Stowarzyszenie Zielona Grupa – „Przechadzka Sąsiedzka” 
- Stowarzyszenie Wirtualny Łazarz – „Kino, kawiarnia, spacer – Łazarz 
poznajmy się 2” 
- Fundacja Więcej Poznania – „Przechadzki po pl. Kolegiackim, Chwaliszewie, 
Śródce i Wzgórzu Św. Wojciecha” 
- Fundacja Więcej Poznania – „Wigilia na Starym Mieście i Chwaliszewie” 
- „Dni Twierdzy Poznań” 
- Konkurs Centrum Warte Poznania (zakończony), 
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- Otwarty Konkurs Ofert na działania kulturalne kierowany do podmiotów 
kulturotwórczych (zakończony), 

o Konkurs Śródmiejskie Inicjatywy Osiedlowe (zakończony), 
o Konkursy grantowe dla animatorów i edukatorów realizowane przez Centrum 

Praktyk Edukacyjnych (CKZ) (zakończone), 
o Projekt cyklicznych wydarzeń kulturalnych Kulturalny Stary Rynek  

(zakończony). 
 Animacja i wsparcie działań promujących i aktywizujących życie społeczno-

kulturalne oraz działalność gospodarczą pod hasłem „Przyjedź do Śródmieścia”: 
o zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków lub ich części 

zbudowanych przed 1.01.1965 r., w których zrealizowano remont  
co najmniej jednej ze stron elewacji budynku (Uchwała Nr XXXIX/588/VI/2012 
Rady Miasta Poznania z dnia 16.10.2012 r.), 

o organizacja tradycyjnych i innych stałych wydarzeń kulturalnych na terenie 
śródmieścia, takich jak m.in. „Betlejem Poznańskie”, „Festiwal Rzeźby 
Lodowej”, przechadzki „Kino, kawiarnia i spacer”, „#nawolnym”, wigilie, 
Śródecki Targ Średniowieczny, 

o działania na ulicy Święty Marcin m.in.: Noc Muzeów, Imieniny Ulicy, Dzień 
Sąsiada, Rytmy Marcina, Gwiazdka na Świętym Marcinie, 

o wspieranie wydarzeń pielęgnujących pamięć historyczną przy tablicach  
i innych instalacjach (zakończone), 

o 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) (zakończone). 

 Działania organizacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony powietrza:  
o promocja oszczędzania energii cieplnej w gospodarstwach domowych 

poprzez program bezpłatnych badań termowizyjnych budynków  
pn. „Trzymaj ciepło” organizowany przez Miasto Poznań i spółkę Veolia, 

o redagowanie stron internetowych oraz tworzenie nowych (w ramach MIM) 
dotyczących problemów zanieczyszczenia powietrza oraz prowadzenie przez 
Miasto Poznań programów jak „KAWKA” (zakończony), „Ekoprognoza”, 
„Trzymaj ciepło”, „Nie pal śmieci”, „Atmosfera dla Poznania”, 

o realizacja programu KAWKA BIS, 
o opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących 

problemów emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w warunkach tzw. 
„niskiej emisji” oraz możliwości jej zapobiegania (zakończone), 

 Program zasiedlania pustostanów ZKZL . 
 Adaptacja obiektów zajezdni Madalina na Muzeum Komunikacji Miejskiej i budowa 

Centrum Społeczno-Kulturalnego na Wildzie.  
 Adaptacja budynku Collegium Historicum na Centrum Szyfrów „Enigma”. 
 Kontynuacja modernizacji CK Zamek. 
 Modernizacja Biblioteki Raczyńskich. 
 Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego. 
 Modernizacja siedziby Kina Muza. 
 Podjęcie działań zmierzających do funkcjonowania i utworzenia lokalnych ośrodków 

kultury - wsparcie domu kultury w północno-zachodniej części osiedla Jeżyce pn. 
„Dom Tramwajarza” jako platformy działań kulturalnych i społecznych na rzecz 
mieszkańców oraz jako miejsca inicjowania przedsięwzięć społecznych. 
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 Przygotowanie założeń projektu modernizacji budynku Centrum Teatralnego – Scena 
Robocza. 

 Program „Centrum I”. 
 Przygotowania do realizacji Programu „Centrum II". 
 Przygotowania do realizacji projektu „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku 

wraz z  przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) 
w pasaż kultury”. 

 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego. 
 Przygotowania do realizacji projektu „Odnowa przestrzeni publicznej Dolnego 

Łazarza - rewaloryzacja Rynku Łazarskiego”. 
 Odnowa przestrzeni publicznej Dolnego Łazarza – rewaloryzacja ul. Kolejowej. 
 Przygotowanie studium wykonalności wdrożenia projektów rewaloryzacji  

i zaakcentowania ważnych dla wizerunku miasta wnętrz i mikrownętrz 
urbanistycznych w przestrzeniach publicznych - utworzenie zespołu 
multifunkcjonalnego w północnej pierzei ul. 27 Grudnia, pomiędzy pl. Gwarnym  
a ul. 3 Maja (jedna z propozycji lokalizacji Muzeum Powstania Wielkopolskiego). 

 Program remontów kamienic komunalnych oraz budynków wspólnot 
mieszkaniowych z udziałem Miasta Poznania. 

 Budowa mieszkań komunalnych. 
 Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na modernizację 

kamienic. 
 Budowa dróg rowerowych. 
 Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.  
 Budowa trasy tramwajowej na Naramowice – etap II. 
 Budowa nowych mostów (kładek) przez Wartę oraz pomiędzy dzielnicami. 
 Przygotowanie studium wykonalności budowy nowych mostów (kładek) przez Wartę 

oraz pomiędzy dzielnicami - kładka wzdłuż Mostu Chrobrego łącząca Chwaliszewo      
z   Ostrowem Tumskim (element R4 opisany w Programie Rowerowym) (zakończone). 

 Przygotowanie założeń projektowych budowy nowych ciągów pieszo-rowerowych        
i dróg rowerowych - zwężenia 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” (zakończone). 

 Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej. 
 Przygotowanie założeń projektowych budowy parkingów Parkuj i Idź (P&G)  

i realizacja pilotażowych obiektów (w tym parkingów kubaturowych). 
 Przygotowanie założeń projektowych budowy parkingów „Parkuj i Jedź” (P&R) : Św. 

Michała, rondo Starołęka, dworzec Strzeszyn, pętla os. Jana III Sobieskiego 
(Szymanowskiego) (zakończone). 

 Przygotowanie do rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania na Łazarz i Wildę. 
 Rozszerzenie i wdrażanie etapu II „Strefy 30”. 
 Przygotowanie projektu „Przebudowa ul. Dąbrowskiego, w tym Rynku Jeżyckiego”. 
 Przygotowanie projektu „Przedłużenie ul. św. Wawrzyńca”. 
 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”:  

o Osiedle Jeżyce: ul. Mickiewicza, uspokojenie ruchu na ul. Poznańskiej,  
ul. Jeżyckiej, ul. Sienkiewicza i ul. Słowackiego, woonerf na ul. Słowackiego 
(od Kraszewskiego do Wawrzyniaka), shared space na ul. Dąbrowskiego, 

o Osiedle Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria (zakończone). 
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 Modernizacja infrastruktury oświatowej (budynków i otoczenia) (zakończona). 
 Przygotowania założeń projektowych dla modernizacji obiektów pomocy społecznej:  

budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Pamiątkowej, 
termomodernizacja Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego przy ul. Saperskiej 15. 

 Zakończenie inwestycji polegającej na budowie czterech placówek opiekuńczo-
wychowawczych wraz z budynkiem administracyjnym przy ul. Sarmackiej  
i ul. Aragońskiej. 

 Rewaloryzacja zieleni parkowej w śródmieściu i odtwarzanie zadrzewień ulic. 
 Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata (zakończone). 
 Przygotowanie założeń realizacji miejsc dla rekreacji i wypoczynku - skwer  

na skrzyżowaniu ulic Garbary i Stawnej, park Kasprowicza, plac im. K. 
Nowakowskiego, park Drwęskich, park Jana Pawła II. 

 Organizacja, zarządzanie, zagospodarowanie i urządzenie plaż miejskich. 
 Budowa kolejnych odcinków trasy pieszo-rowerowej Wartostrada wraz  

z  infrastrukturą oświetlenia efektywnego energetycznie, systemem monitoringu 
wizyjnego oraz małą architekturą. 

 Rewaloryzacja Parku Nad Wartą  
 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem 

w Poznaniu. 
 Budowa przystani rzecznych, zagospodarowanie starego zakola (koryta) rzeki Warty 

oraz rewaloryzacja Miejskich Łazienek Rzecznych. 
 Przygotowanie założeń projektowych dotyczących budowy przystani rzecznej przy 

moście Lecha oraz zagospodarowania terenów nadrzecznych na obszarze 
rewitalizacji Osiedla Główna. 

 Przygotowanie do realizacji projektu „Wielobranżowa modernizacja Hali 
Widowiskowo-Sportowej Arena wraz z rewaloryzacją Parku Kasprowicza”. 

 Rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów sportowych. 
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

o prace przygotowawcze i dokumentacyjne – odbudowa, modernizacja boisk 
sportowych: stadion żużlowy, lekkoatletyczny, uniwersalne boisko 
ogólnodostępne, budowa hali lekkoatletyczna z siłownią zewnętrzną, 

o prace budowlane przy obiekcie usługowym – gastronomicznym, 
o budowa elementów systemu monitoringu wizyjnego 

 Wieloletni program konserwacji zabytków stanowiących własność miasta Poznania. 
  Utworzenie Parku Kulturowego na Starym Mieście. 
  Utworzenie ekspozycji dotyczących palatium Mieszka I w ramach projektu „Tu się 

wszystko zaczęło". 
 Udzielanie dotacji podmiotom prywatnym na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. 
 Opracowania programowe i promocyjne w zakresie dziedzictwa kulturowego 

(zakończone). 
 Adaptacja i modernizacja zabytkowej Kaponiery Kolejowej o walorach historycznych 

i przyrodniczych na cele turystyczno-kulturalne (zakończone). 
 Przygotowanie założeń dotyczących użytkowania i utrzymania systemu  

XIX-wiecznych fortyfikacji popruskich oraz poszczególnych jego elementów. 
 Adaptacja i modernizacja zabytkowego Fortu III o walorach historycznych  

i przyrodniczych na cele edukacji historyczno-przyrodniczo-rekreacyjnej  
– Sporządzono dokumentację, zakładane dalsze prace na 2019 r.  
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Wskaźniki za 2018 r. 
Wskaźniki realizacji (wskaźniki stanów kryzysowych) będą badane w cyklach dwuletnich. 
Pierwszy pomiar zostanie przeprowadzony jesienią 2019 r.  
Finansowanie 
Program jest realizowany przez Urząd Miasta Poznania oraz miejskie jednostki 
organizacyjne. Łączne poniesione nakłady (wraz z dofinansowaniem) na realizację projektów 
zakończonych do 2018 r. włącznie oraz będących w trakcie realizacji wyniosła od początku 
realizacji projektów zawartych w GPR: 384 650 300 zł (w tym  
ok. 217 559 119 zł w 2018 r.)  
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Przyjazne osiedla 
 Zielone, mobilne miasto 
 Silna Metropolia 
 Wspólnotowość i dialog społeczny  
 Nowoczesna przedsiębiorczość 

 
 

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM MIASTA POZNANIA  
NA LATA 2014-2018  

Uchwała Nr XXXIV/574/VII/2016 Rady Miasta Poznania z 06.09. 2016 r. 
 
Zakres czasowy 
2014-2018 
Przesłanki oraz cele 
Dokument ten określa szczegółowe warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
mieszkańców miasta Poznania. Uchwała została podjęta w związku z obowiązkiem 
wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Program ten jest powiązany     
z uchwalonym dokumentem pn. Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027. 
Realizacja założeń obu tych dokumentów jest ze sobą ściśle powiązana, a działania 
pokrywają się. 
Program dotyczy zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Miasta lub gminnych osób 
prawnych, spółek handlowych utworzonych z udziałem Miasta, z wyjątkiem towarzystw 
budownictwa społecznego, a także lokali pozostających w posiadaniu samoistnym tych 
podmiotów.  
Celami programu są: 

 Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Poznania. 
 Poprawa jakości i warunków zamieszkania w mieszkaniowym zasobie Miasta Poznania. 
 Poprawa stanu technicznego lokali i budynków wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. 
Działania realizowane w 2018 r. 
Działania obejmują realizację zadań z zakresu remontów i inwestycji, nowego budownictwa, 
likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, tworzenia zasobu lokali 
socjalnych, realizacji programu zamiany mieszkań. 

 Inwestycje zrealizowane –  140 lokali mieszkalnych przy ulicach Dymka i Zawady.  
 Inwestycje w realizacji - 170 lokali mieszkalnych przy ulicach: Biskupińska, Darzyborska.  
 Przygotowywano kolejne inwestycje związane z nowym budownictwem przy  

ul. Hulewiczów, ul. Nadolnik oraz ul. Opolskiej. 
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 Pozostałe inwestycje to m.in. modernizacje budynków NZOZ, modernizacje kamienic 
komunalnych, nakłady na lokale treningowe, termomodernizacje budynków 
komunalnych, budowa przyłączy kanalizacyjnych.  

 Remonty dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remonty pustostanów, 
wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych, prace ogólnobudowlane. 

Wskaźniki za 2018 r. 
W Programie nie wyznaczono wskaźników realizacji jego celów. 
Finansowanie 
Powyższe zadania realizowane były z następujących źródeł: środki własne ZKZL Sp. z o.o., 
kredyt bankowy, dopłata z funduszu dopłat BGK. 
Wartość nakładów poniesionych w 2018 r.: 43 143 095,73 zł, z tego: 

 Budowa lokali mieszkalnych przy ulicach: 
o Dymka – 3 077 371,91 zł 
o Zawady - 6 464 296,82 zł 
o Biskupińska – 12 722 918,50 zł 
o Darzyborska – 301 691,60 zł 
o Hulewiczów – 13 067,80 zł 
o Nadolnik – 1 030 866,79 zł 
o Opolska – 283 538,61 zł 
o Darzyborska (budynki socjalne) – 1 794 390,51 zł 

 Modernizacja: 
o pawilony przy ul. Świt - 276 496,72 zł 
o budynki NZOZ – 508 487,70 zł 
o 14 kamienic – 6 848 602,31 zł 
o kamienice i źródła ciepła – 134 532,96 zł 

 Mieszkania treningowe – 1 667 266,33 zł 
 Termomodernizacja – 4 744 208,16 zł 
 Wymiana dźwigów – 103 017,92 zł 
 Przyłącza kanalizacyjne – 196 557,60 zł 
 Pozostałe – 2 975 783,49 zł 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 
 Przyjazne osiedla 
 Wspólnotowość i dialog społeczny 

 
 

POLITYKA MIESZKANIOWA MIASTA POZNANIA NA LATA 2017-2027  

Uchwała Nr LVIII/1095/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5.12.2017 r. 
 
Zakres czasowy trwania programu 
2017-2027 
Przesłanki oraz cele programu 
Przyjęcie Polityki wynika z woli skutecznego rozwiązywania problemów mieszkańców i ma 
służyć ochronie oraz poprawie warunków i jakości życia poznaniaków. Polityka jest 
adresowana do ogółu mieszkańców, przy równoczesnym dostrzeganiu potrzeb mniej 
zaradnych życiowo grup społecznych lub jednostek, oraz opierać się na zasadach jawności   
i przejrzystości działania podmiotów. 
Głównymi celami polityki mieszkaniowej są: 

 Poprawa dostępności lokali mieszkalnych i socjalnych dla osób o niższych dochodach. 
 Poprawa jakości zamieszkania w lokalach komunalnych. 
 Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca zamieszkania dla osób o średnich 

i wyższych dochodach. 
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 Identyfikacja i wsparcie osób borykających się z trudnościami mieszkaniowymi. 
Działania realizowane w 2018 r. 
Z uwagi na fakt, że  cele Polityki są zbieżne z tymi wyznaczonymi w Programie 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania, działania realizowane  
w 2018 r. są tożsame z tymi wykazanymi w  Programie gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Poznania. 
Wskaźniki 
W dniu 02.01.2019 r. Prezydent Miasta Poznania wydał zarządzenie w sprawie 
monitorowania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027, które pozwoli na 
kontroli stopnia realizacji założonych celów, obserwację występujących trendów, zmian           
i zjawisk oraz zobrazowanie zmian zachodzących w mieście w zakresie mieszkalnictwa,  
w celu przygotowania odpowiednich narzędzi i instrumentów wspierających realizację celów 
Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania oraz weryfikację przyjętych założeń oraz wysokości 
środków finansowych zaangażowanych w tę realizację. 
Finansowanie 
Patrz: Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Przyjazne osiedla 
 Wspólnotowość i dialog społeczny 
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II. Infrastruktura komunalna 
 

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 
DLA MIASTA POZNANIA NA LATA 2014-2025  

Uchwała Nr LXIV/1010/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18.03.2014 r. 
 
Zakres czasowy  
2014 - 2025 
Przesłanki i cele 
Dokument ten wyznacza kierunki rozwoju sieci transportu publicznego na terenie Poznania 
przy uwzględnieniu uwarunkowań występujących w aglomeracji poznańskiej. Wskazuje 
również potencjalne formy integracji systemów transportowych, organizacji rynku 
przewozów oraz standardy usług przewozowych.  
Celem Planu jest takie planowanie publicznego transportu zbiorowego w Poznaniu, aby 
zapewnić zrównoważony rozwój transportu w aglomeracji poznańskiej dla osiągnięcia celów 
zarówno ekologicznych, jak i społecznych oraz gospodarczych obejmujących:  

 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wynikającej z procesów transportowych. 
 Zmniejszenie emisji hałasu powstającego w procesach transportowych. 
 Ochrona obszarów cennych przyrodniczo. 
 Zwiększenie dostępu do publicznego transportu zbiorowego i jakości tego transportu 

mieszkańcom gmin podpoznańskich. 
 Zwiększenie dostępu do publicznego transportu zbiorowego osobom 

niepełnosprawnym poprzez dostosowanie taboru i infrastruktury transportowej do 
potrzeb osób o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności. 

 Zapobieganie wykluczeniu osób ubogich z korzystania z publicznego transportu 
zbiorowego. 

 Zmniejszenie kosztów transportu. 
 Zwiększenie atrakcyjności terenów przemysłowych i usługowych poprzez ich lepszy 

dostęp do publicznego transportu zbiorowego. 
Działania realizowane w 2018 r. 
W dniu 17.07.2018 r. podpisana została umowa z konsorcjum firm Biuro inżynierii Transportu  
- pracownie Projektowe Cejrowski&Krych sp.j. oraz PBS Sp. z o.o. na realizację zadania pn. 
„Badanie ankietowe i aktualizacja modelu ruchu (pomiary i kalibracja)”. Wykonawca 
wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 
29.01.2004 pzp. W związku z zapisami ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych z dnia 11.01.2018 r. podjęto prace nad aktualizacją Planu. W dniu 
14.12.2018 r. Prezydent Miasta Poznania wydał Zarządzenie 919/2018/P w sprawie 
przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu 
aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. 
Wskaźniki za 2018 r. 
Plan przewiduje weryfikację wyników realizacji planu w formie badań i pomiarów ruchu 
(pojazdów i potoków pasażerskich). Badania i pomiary rozpoczęły się w październiku  
i listopadzie 2018 r. z kontynuacją w okresie marzec-maj 2019 r., a ich podsumowanie 
planowane jest we wrześniu 2019 r.    
Finansowanie 
Koszty poniesione w 2018 r. to 765 170,70 zł na realizację I i II etapu umowy tj. pozyskanie 
danych big data, opracowanie metodologii i przeprowadzenie badań ankietowych. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Zielone, mobilne miasto 
 Silna Metropolia 
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 Przyjazne osiedla 
 
 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH  
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA.  
NA LATA 2017-2026  

Uchwała Nr LIV/982/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26.09.2017 r. 
 
Zakres czasowy 
2017-2026 
Przesłanki oraz cele 
Plan został opracowany zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r.  
Celem Planu dla Poznania jest rozwój gospodarki wodno-ściekowej i uzbrojenia terenu 
miasta w sieć wodociągowo-kanalizacyjną. Spowoduje to polepszenie jakości życia 
mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego. Działania te 
zmierzają również do zwiększenia atrakcyjności terenów pod budownictwo mieszkaniowe    
w Poznaniu. 
Działania realizowane w 2018 r. 
W 2018 r. Urząd Miasta Poznania współpracował z Aquanet SA przy opracowaniu 
wieloletniego planu na lata 2018-2027, dążąc do wprowadzenia do planu zadań szczególnie 
istotnych dla mieszkańców Poznania. Dotyczy to szczególnie budowy Kolektora Moraskiego 
w ul. Nadwarciańskiej. Realizacja tego zadania umożliwi odprowadzanie ścieków z północno-
wschodniej części Poznania, poprawiając warunki życia mieszkańców tej części miasta oraz 
tworząc nowe pola inwestycyjne. 
W wyniku negocjacji ze spółką Aquanet SA, ZKZL i PTBS w sprawie budowy infrastruktury 
technicznej na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, rozpoczęto 
realizację budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części osiedla Strzeszyn.  
Rozpoczęte zostały prace związane z przygotowaniem koncepcji zwodociągowania  
i skanalizowania całego terenu Nowego ZOO. Realizacja zadania pozwoli uporządkować 
gospodarkę wodno-ściekową na terenie ZOO oraz umożliwi w przyszłości budowę nowych 
obiektów dla zwierząt. 
Do najważniejszych działań realizowanych przez Aquanet SA należały:  

 SUW Wiśniowa - budynek Pompowni Wody Czystej - centralna dyspozytornia 
 Poznań - kolektor Prawobrzeżny I 
 Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie os.Szczepankowo - ETAP IV 
 Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicy Ostrowskiej i sąsiednich oraz na terenie osiedli 

Krzesiny i Krzesinki 
 Poznań i gminy - magistrala wschodnia i komory wodociągowe 
 Poznań - kolektory sanitarne w rejonie ul. Milczańskiej 
 Poznań - kolektor sanitarny Junikowski na odcinku od ul. Samotnej  

do ul. Głogowskiej 
 Poznań - kanalizacja sanitarna Szczepankowo etap III 
 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Szelągowskiej 
 Poznań - kanalizacja sanitarna w rejonie ulic: Żołnierzy Wyklętych i Literackiej 
 Poznań - sieć wodociągowa w rejonie ulic: Żołnierzy Wyklętych i Literacka 
 Ujęcie Dębina -Modernizacja i budowa nowych komór na rurociągach lewarowych 
 Poznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. Sarmackiej 
 LOŚ - dmuchawy powietrza 
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 Poznań - sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w ul. ul. Tołstoja, Fiedlera, 
Parandowskiego, Kubika, Gombrowicza, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Literackiej 

 Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie Dębca i Świerczewa 
 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Czeremchowej 
 Poznań - kanalizacja sanitarna do posesji przy ul. Obornicka 290 
 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Sarmackiej 
 Poznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. Uroczej 

Wskaźniki za 2018 r. 
W Planie nie wyznaczono wskaźników realizacji jego celów. 
Finansowanie 
Plan jest finansowany ze środków AQUANET S.A. Koszty poniesione na ww. zadania  
w 2018 r. to 112 523 222 zł  
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Zielone mobilne miasto 
 Silna Metropolia 
 Przyjazne osiedla 

 
 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH 
BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU  
NA LATA 2017-2019  

Uchwała Nr LIV/983/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26.09.2017 r. 
 
Zakres czasowy 
2017-2019 
Przesłanki i cele 
Plan został opracowany zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r. Celem Planu jest: 

 Określenie zadań inwestycyjnych do wykonania, umożliwiających w jak najkrótszym 
czasie uzupełnienie i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, która pozwoli na 
racjonalne gospodarowanie wodami deszczowymi. 

 Określenie poziomu nakładów planowanych przez ZDM na inwestycje. 
 Wskazanie rodzajów i terminów planowanych przedsięwzięć. 
 Określenie zakresów rzeczowych i kosztów. 

Działania realizowane w 2018 r. 
 Zadania w zakresie modernizacji urządzeń kanalizacyjnych: 
o Budowa ul. Snopowej  
o Ciek Górczynka  
o Przebudowa ul. Kolejowej   
o Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej (budowa sieci 

kanalizacji deszczowej, przebudowa kolizji gazowej, elektrycznych oraz 
telekomunikacyjnych, rozpoczęto roboty ziemne i korytowanie.  Zaawansowanie 
robót budowlanych: ok. 10%) 

o Przebudowa ul. Husarskiej  
o Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna  
o Budowa ul. św. Wawrzyńca  
o Przebudowa obiektu nad PST – Szymanowskiego  
o Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, 

pochodzących z powierzchni ulic  
 Zadania w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadań: 
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o budowa parkingu Ścinawska/Kurcewiczówny oraz budowa ul. Drewlańskiej 
o Przebudowa ul. Cześnikowskiej 
o Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla 

os. Kiekrz  
o Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej  
o Przebudowa ul. Taczaka  
o Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka  
o Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko – 

Mateckiego  
 Dodatkowo wykonano: 
o Opracowanie dokumentacji geotechnicznej i analizę geologiczną podłoża wybranych 

ulic pod kątem możliwości instalacji studni chłonnych w miejscach istniejących 
wpustów ulicznych podłączonych do kanalizacji sanitarnej na ulicach: Raciborskiej, 
Wiązowskiej, Pniewskiej, Tomaszowskiego, Zana 

o Aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę zespołu urządzeń osadnik-
separator oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu 
zlewni przy ul. Śląskiej (wylot A33), przy ul. Pomorskiej (wylot A35)  
i przy ul. Kaszubskiej (wylot A36) 

o Przebudowa utwardzonych ulic gminnych  
o Przebudowa ul. Jarochowskiego na odc. Wyspiańskiego – Chociszewskiego  
o Przebudowa ul. Heweliusza (realizacja dokumentacji projektowej) 
o Przebudowa / Modernizacja ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska- Cmentarna 
o Budowa ul. Łebskiej i przyległych (Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska)  
o Przebudowa ulic. Karlińska/Sułowska/ Muszkowska  
o Budowa ul. Dobrochny, Świętochny, Władymira  

Wskaźniki za 2018 r. 
Plan nie wyznacza żadnych wskaźników monitoringu jego wdrażania.  
Finansowanie 
Poniesione nakłady na realizację zadań, które obejmowały prace związane z rozwojem  
i modernizacją urządzeń kanalizacyjnych w 2018 r. to 10 964 471,94 zł.  
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Zielone, mobilne miasto 
 Przyjazne osiedla 
 Silna Metropolia 
 Nowoczesna przedsiębiorczość 
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III. Środowisko 
 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA POZNANIA  

Uchwała Nr LII/924/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11.07.2017 r. 
 
Zakres czasowy 
2017 – 2020 
Przesłanki oraz cele 

Plan jest dokumentem strategicznym, określającym rozwiązania przyjęte przez Poznań  
w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w obszarach związanych  
z użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej 
a także zarządzaniu miastem.  
Celem opracowania Planu jest przedstawienie koncepcji działań realizowanych na terenie 
miasta służących: poprawie jakości powietrza, redukcji emisji GHG (których emisję wyrażono 
w Mg CO2e) i ograniczeniu zjawiska niskiej emisji poprzez zwiększenie wykorzystania 
niskoemisyjnych źródeł energii (w szczególności odnawialnych źródeł energii – OZE) oraz 
zmniejszenie zużycia energii i poprawę efektywności energetycznej w mieście.  
Celem strategicznym Planu dla Poznania jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych  
z terenu miasta o 30% w stosunku do roku bazowego (2010 r.), w perspektywie do 2040 r. 
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez ograniczenie zużycia energii ze źródeł 
konwencjonalnych i surowców, a także zwiększenie w bilansie energetycznym udziału 
energii ze źródeł odnawialnych.  
Wskazane zostały następujące cele szczegółowe:  

 Cel szczegółowy 1: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r.  
 Cel szczegółowy 2: zmniejszenie zużycia energii do 2020 r.  
 Cel szczegółowy 3: zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych  

do 2020 r.  
Działania realizowane w 2018 r. 
Zarządzeniami: nr 36/2019/P, nr 715/2018/P i nr 495/2018/P Prezydenta Miasta Poznania 
dokonano aktualizacji treści Planu w zakresie załącznika nr 5 Lista budynków wskazanych 
do termomodernizacji. 
Wskaźniki za 2018 r. 
Do tej pory nie przygotowywano raportów z realizacji Planu. 
Finansowanie 
W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 
Brak kosztów poniesionych w 2018 r.  
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Zielone, mobilne miasto 
 Przyjazne osiedla 
 Silna Metropolia 
 Nowoczesna przedsiębiorczość 
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA POZNANIA NA LATA  
2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2024 ROKU 

Uchwała Nr LIV/978/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26.09.2017 r. 
 
Zakres czasowy 
2017-2020 z perspektywą do 2024 
Przesłanki oraz cele 
Program jest dokumentem zawierającym kierunki i cele polityki na szczeblu lokalnym, 
którego podstawowym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Poznania poprzez 
realizację działań zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Może on również stanowić 
narzędzie kierunkowe do pozyskiwania środków na realizację przedsięwzięć  
z zakresu ochrony środowiska z funduszy unijnych, krajowych i lokalnych. Podstawowe cele 
Programu obejmują: 

 Poprawę jakości powietrza atmosferycznego. 
 Zmniejszenie wpływu transportu na środowisko. 
 Racjonalne gospodarowanie wodami. 
 Racjonalną gospodarkę odpadami. 
 Ochronę zasobów przyrodniczych. 
 Edukację ekologiczną. 

Działania realizowane w 2018 r. 
Raport z realizacji Programu w 2018 r. jest w trakcie przygotowywania we współpracy  
z innymi jednostkami realizującymi zadania i będzie dostępny w drugiej połowie 2019 r. 
Wskaźniki za 2018 r. 
Wskaźniki za 2018 r. będą znane w drugiej połowie 2019 r. 
Finansowanie 
Nakłady poniesione za 2018 r. będą znane w drugiej połowie 2019 r 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Zielone, mobilne miasto 
 Przyjazne osiedla 
 Silna Metropolia 
 Nowoczesna przedsiębiorczość 

 
 

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ 
EKETRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA  

Uchwała Nr XI/88/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 05.05.2015 r. 
 
Zakres czasowy 
2014-2022  
Przesłanki oraz cele 
Plan został opracowany zgodnie z ustawą Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. 
Aktualizacja założeń zawiera ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian 
zapotrzebowania miasta na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rodzaje 
przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie oraz możliwości stosowania środków poprawy 
efektywności energetycznej i wykorzystania istniejących nadwyżek zasobów energii. 
Celem opracowania Aktualizacji jest realizacja wymaganych inwestycji energetycznych 
przez przedsiębiorstwa związane z tą branżą, modernizacja istniejących zasobów oraz 
pozyskiwanie nowych źródeł energii. Działania te gwarantują zaspokojenie bieżących  
i przyszłych potrzeb energetycznych mieszkańców w sposób zapewniający bezpieczeństwo, 
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niezawodność dostaw, optymalizację kosztów zakupu oraz minimalizację zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego. 
Działania realizowane w 2018 r. 
Monitorowano realizację bieżącej Aktualizacji. Opracowano również projekt kolejnej  
(w cyklu 3-letnim) aktualizacji założeń, która zgodnie z ustawą została wyłożona do 
publicznego wglądu (bez uwag i wniosków) oraz uzyskała pozytywną opinię Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego. Rozpoczęto procedurę legislacyjną – przygotowano projekt 
uchwały. 
Wskaźniki za 2018 r. 
Dokument nie wyznacza żadnych wskaźników monitoringu jego wdrażania. 
Finansowanie 
Wykonanie opracowania projektu jest finansowane z budżetu Miasta. Wykonawca 
opracowania został wybrany w ramach przetargu nieograniczonego – najkorzystniejsza 
oferta na kwotę 273 429,00 zł brutto. W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 246 086,10 
zł brutto (stanowi to 90% ogólnych kosztów). Pozostałe koszty (10% ogólnych kosztów) 
zostały poniesione w 2019 r. po przyjęciu Aktualizacji uchwałą nr VI/78/VIII/2019 Rady Miasta 
Poznania w dniu 05.02.2019 r. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju miasta Poznania 2020+ 

 Zielone, mobilne miasto 
 Przyjazne osiedla 
 Silna Metropolia 
 Nowoczesna przedsiębiorczość 

 
 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA POZNANIA 

Uchwała Nr LXIX/1253/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26.06.2018 r. 
 
Zakres czasowy 
2018 -2023  
Przesłanki oraz cele 
Głównym celem Programu jest wskazanie działań mających za zadanie ograniczenie emisji 
hałasu do środowiska, a tym samym polepszenie komfortu życia społeczeństwa. 
W konsekwencji wykonanie wskazanych działań powinno prowadzić do redukcji hałasu na 
terenach, na których wystąpiły przekroczenia obowiązujących norm.  
Celem strategicznym Programu jest docelowe obniżenie poziomu hałasu w środowisku do 
wartości dopuszczalnych, wyrażonych przy pomocy obydwu wskaźników długookresowej 
oceny hałasu - LDWN i LN. W praktyce, cel ten odnosi się do tego wskaźnika, dla którego 
występuje większe przekroczenie wartości dopuszczalnej. 
Działania realizowane w 2018 r. 

 W zakresie hałasu drogowego: 
o Wprowadzenie, a następnie rozszerzenie strefy uspokojonego ruchu „Tempo 30”. 
o Poprawa stanu technicznego pojazdów i nawierzchni drogowych (m.in. przez 

stosowanie cichych nawierzchni typu „colsoft”). 
o Zmniejszenie liczby pojazdów ciężkich w centrum miasta. 
o Budowa i modernizacja ekranów akustycznych. 
o Rozbudowa systemu rowerów miejskich i dróg rowerowych. 

 W zakresie hałasu tramwajowego: 
o Prace utrzymujące torowisko w dobrym stanie technicznym wraz z cyklicznym 

szlifowaniem główki szyn w ulicach: Grunwaldzka, Głogowska, Starołęcka, 
Warszawska, Fredry, Strzelecka, Murawa, Winogrady. 
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o Inne prace bieżące przy ulicach: Węzeł Rondo Śródka, Podwale, 
Głogowska/Hetmańska;  remonty torowisk tramwajowych w ulicach: Hetmańska, 
pętla Połabska i Murawa, pętla Starołęka, pętla Dębiec, skrzyżowanie ulic  
28 Czerwca i Hetmańskiej; remonty przejazdów w ulicach: Grochowska  
i Grunwaldzka, Wołyńska i Wojska Polskiego, Bobrzańska i Wiatraczna, Zamenhofa, 
Milczańska, Katowicka; zakup i montaż smarownic torowych; zapewnienie 
odpowiedniej wibroizolacji i gumowej obudowy torów tramwajowych (tzw. „szyny 
szepczące”) 

Wskaźniki za 2018 r. 
Wskaźnikiem wykorzystanym w celu oceny skuteczności podejmowanych działań 
naprawczych jest liczba mieszkańców narażonych na hałas. W wyniku realizacji działań 
przeciwhałasowych nastąpiła poprawa klimatu akustycznego w zakresie hałasu:  

 drogowego – spadek o ok. 17 % – liczby mieszkańców narażonych na hałas LDWN > 55 
dB i LN > 50 dB  

 tramwajowego – spadek o ok. 10 % – i o ok. 24 % liczby mieszkańców narażonych na 
hałas odpowiednio LDWN > 55 dB i LN > 50 dB  

 kolejowego  – spadek ok. 10 % liczby mieszkańców narażonych na hałas LN > 50 dB 
Finansowanie 
Nakłady poniesione na działania realizowane w 2018 r. wyniosły 29 495 553,43 zł, z tego: 
Działania realizowane w 2018 r. z Programu obowiązującego do 2018 r.: 

 Hałas drogowy  
o Ograniczenie prędkości ruchu do 40 km/godz. (projekt organizacji ruchu dla 

ulic Malwowej, Piątkowskiej, Dymka, Bukowskiej, Grochowskiej, Solnej, 
Złotowskiej, Głównej, Gnieźnieńskiej, Biskupińskiej) – koszt 499 000 zł 

o Wymiana nawierzchni na cichą (ulice Chojnicka, Kowalewicka, 
Przybyszewskiego, Libelta, Królowej Jadwigi, Wierzbięcice, Al. Solidarności) – 
koszt 10 109 400 zł 

o Budowa ronda Starołęka; przebudowa skrzyżowania ulic Krzywoustego, 
Ostrowskiej, Bodawskiej-Ługańskiej; projekt przebudowy Ronda Śródka – 
koszt 12 851 000 zł 

o Budowa przejść dla pieszych (ulice Chartowo-Bliźniąt, Wierzbięcice-Matyi); 
wydzielenie bus pasów (ulice Mostowa, Warszawska) – koszt 1 530 000 zł 

o Budowa i projekty dróg rowerowych na Grunwaldzie, Jeżycach, Starym 
Mieście, Nowym Mieście – koszt 2 321 768,67 zł 

 Hałas tramwajowy  
o Prace utrzymujące torowiska w dobrym stanie technicznym wraz  

z cyklicznym szlifowaniem główki szyn (ulice: Grunwaldzka, Głogowska, 
Starołęcka, Warszawska, Fredry, Strzelecka, Murawa, Winogrady) – koszt  
2 430 865 zł 

o Inne prace bieżące (ulice: Węzeł Rondo Śródka, Podwale, 
Głogowska/Hetmańska); remonty torowisk tramwajowych (ulice hetmańska, 
pętla Połabska i Murawa, pętla Starołęka, pętla Dębiec, skrzyżowanie ul. 28 
Czerwca i Hetmańskiej); remonty przejazdów (ulice Grochowska                             
i Grunwaldzka, Wołyńska i Wojska Polskiego, Bobrzańska  i Wiatraczna, 
Zamenhofa, Milczańska, Katowicka); zakup i montaż smarownic torowych; 
zapewnienie odpowiedniej wibroizolacji i gumowej obudowy torów 
tramwajowych (tzw. „szyny szepczące”) – koszt 13 028 101 zł 

o Toczenie kół tramwajowych (zajezdnie przy ul. Głogowskiej i Szwajcarskiej) – 
koszt 606 839,54 zł 
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Działania realizowane w 2018 r. z Programu obowiązującego do 2023 r.: 
 Hałas drogowy  

o Budowa trasy tramwajowej na Naramowice (od ul. Błażeja do Dworskiej  
i od ul. Lechickiej do Słowiańskiej) – koszt 170 195,10 zł 

o Przebudowa ul. Palacza (prace projektowe, inwestorstwo zastępcze, nadzór 
nad realizacją projektu) – koszt 170 000 zł 

o Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Malwowej (od ul. Daliowej  
do ul. Grunwaldzkiej) – koszt 599 900 zł 

o Projekt i rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Zamenhofa 
i Obrzyca, Baraniaka i Inflanckiej, Głównej i Blacharskiej, Kasprzaka                      
i Chociszewskiego, Hetmańskiej i Arciszewskiego oraz ul. Abpa Baraniaka, 
Bukowska-Prosta, Wilczak, Bałtycka – koszt 1 407 330,12 zł 

o Budowa aktywnego przejścia na ul. Głównej – koszt 50 000 zł 
o Budowa ul. Św. Wawrzyńca (analiza powierzchni układu drogowego  

dla  ulic: Janickiego, Św. Wawrzyńca, Kościelnej, Dąbrowskiego) – koszt 
24 000 zł 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 
 Zielone, mobilne miasto 
 Przyjazne osiedla 
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IV. Polityka społeczna 
 

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY 
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE MIASTA POZNANIA  
W LATACH 2011-2020  

Uchwała Nr LXXI/1294/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10.07.2018 r. – aktualizacja 
programu 

 
Zakres czasowy 
2011-2020 
Przesłanki oraz cele 
Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz podniesienie skuteczności 
działań na rzecz osób doświadczających i stosujących przemoc domową. Realizacja celu 
głównego odbywa się poprzez cele szczegółowe, takie jak: 

 Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej poprzez profilaktykę i edukację    
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Zwiększenie dostępności i zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom 
doświadczającym przemocy oraz większej efektywności ochrony ofiar przemocy  
w rodzinie. 

 Zwiększenie dostępności i skuteczności działań interwencyjnych oraz oddziaływań 
korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy  
w rodzinie. 

 Zwiększenie kompetencji pracowników służb realizujących zadania na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Działania realizowane w 2018 r. 
 7 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie, w którym udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej 
(MCIK) oraz organizacji pozarządowych. W ramach funkcjonowania Zespołu w 2018 
r. powołano 751 grup roboczych w celu opiniowania przypadków prowadzenia 
procedury Niebieskiej Karty. Grupy robocze odbyły łącznie 2 294 posiedzeń. W 
ramach działalności Zespołu pomocy udzielono 4 214 osobom doznającym 
przemocy w rodzinie, w tym: 1 552 kobietom, 1 422 mężczyznom oraz 1 240 
dzieciom. 

 Osoby doznające przemocy w rodzinie korzystały z pomocy w formie poradnictwa 
medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego  
i rodzinnego. Łącznie      z pomocy skorzystało 1 347 osób. W ramach poradnictwa 
socjalnego z pomocy skorzystało łącznie 1 347 osób. W ramach poradnictwa 
medycznego, udzielono pomocy 70 osobom. Z pomocy psychologicznej skorzystało 
774 osób, z pomocy prawnej – 179, natomiast z poradnictwa zawodowego i 
rodzinnego – 70 osób. 

 W ramach realizacji zadań związanych z procedurą Niebieskiej Karty w 2018 r. 
sporządzono łącznie 1 353 formularze Niebieskiej Karty. Procedurą objęto 1 496 
rodzin. W wyniku ustania przemocy w rodzinie zakończono 407 procedur, natomiast 
565 procedur zostało zakończonych po stwierdzeniu braku zasadności 
podejmowania działań. 
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 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzony jest 
przez Miejski Centrum Interwencji Kryzysowej W Poznaniu. W 2018 r.  
z pomocy udzielanej  w SOW skorzystało łącznie 70 osób, w tym: 29 kobiet,  
3 mężczyzn oraz 38 dzieci. Ośrodek udziela wsparcia całodobowego.  
Z programów terapeutycznych prowadzonych przez Miejskie Centrum Interwencji 
Kryzysowej skorzystało łącznie 300 osób dotkniętych przemocą  
w rodzinie, w tym: 249 kobiet, 13 mężczyzn oraz 38 dzieci. Programy ukończyły 
262 osoby, w tym 224 kobiet, 2 mężczyzn oraz 16 dzieci. W ramach prowadzonego 
przez MCIK ośrodka interwencji kryzysowej z pomocy skorzystało ogółem 452 osób, 
w tym: 359 kobiet, 91 mężczyzn oraz 2 dzieci. Z pomocy udzielanej przez Punkt 
Interwencji Kryzysowej skorzystało łącznie 446 osób, w tym 357 kobiet oraz 89 
mężczyzn. 

 Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące 
wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania 
przemocy metod i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą             
w rodzinie. W 6 programach edukacyjnych, uczestniczyło łącznie 99 osób, w tym 
84 kobiety oraz 15 mężczyzn. 

 Poprzez prowadzenie na terenie Miasta Poznania punktów konsultacyjnych, 
udzielono pomocy 843 osobom, w tym 255 kobietom, 232 mężczyznom oraz 356 
dzieciom. 

 W 2018 r. dla mieszkańców Poznania prowadzony był program korekcyjno-
edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, w którym udział wzięło 10 osób. 
Program został ukończony pozytywnie przez 8 osób. 

Wskaźniki za 2018 r. 
 Liczba niebieskich kart -  1 353 
 Liczba osób, które wzięły udział w Programie korekcyjno-edukacyjnym  

dla sprawców przemocy w rodzinie – 10 (ukończyło 8 ) 
 Liczba funkcjonujących specjalistycznych ośrodków wsparcia na terenie miasta – 1. 

Finansowanie 
Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej 1 972 205, 00  zł.  
Środki przekazane do budżetu Miasta Poznania przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki  
w ramach zlecania zadań -  9 800, 00 zł. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta 2020+ 

 Wspólnotowość i dialog społeczny 
 
 

POLITYKA SENIORALNA MIASTA POZNANIA NA LATA 2017-2021  

Uchwała Nr LV/1001/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17.10.2017 r. 
 
Zakres czasowy 
2017-2021 
Przesłanki oraz cele 
Założeniem polityki senioralnej jest m.in. tworzenie warunków do rozwoju i życia 
najstarszego pokolenia poprzez działania realizowane w szczególności w zakresie 
przestrzeni publicznych i budynków, transportu, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, 
szacunku i inkluzji społecznej, partycypacji obywatelskiej i zatrudnienia, komunikacji  
i informacji, usług społecznych i służby zdrowia.  
Kreowanie i realizowanie polityki ukierunkowanej na dostarczenie seniorom takich zasobów, 
by ich życie było pełnowartościowe, aktywne i bogate w doświadczenia rozwijające ich 
wewnętrzne aspiracje i zaspokajające rozmaite potrzeby stanowi odpowiedź na 
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obserwowane i prognozowane zmiany demograficzne w Poznaniu, czyniąc tym samym 
miasto coraz bardziej przyjaznym starzeniu się. 
Głównymi celami polityki senioralnej Miasta Poznania są: 

 Ukształtowanie w świadomości poznaniaków pozytywnego obrazu procesu starzenia 
się i starości. 

 Poprawa warunków i jakości życia osób starszych. 
 Wykorzystanie potencjału osób starszych. 
 Zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów. 
 Stworzenie warunków sprzyjających integracji międzypokoleniowej, w tym także 

utrwalanie postawy szacunku i odpowiedzialności za osoby starsze. 
 Stworzenie infrastruktury prawno-instytucjonalnej sprzyjającej zaradności  

i samodzielności osób starszych i opiekunów, zwłaszcza wykorzystywanie 
zróżnicowanych form oferowanych usług i świadczeń. 

 Stworzenie warunków i infrastruktury służącej generowaniu zachowań służących 
zdrowemu i aktywnemu starzeniu się. 

Działania realizowane w 2018 r. 
 Działania w zakresie zwiększania dostępności przestrzeni publicznych i budynków: 

o Wdrażanie standardów projektowania uniwersalnego. 
o Dostosowanie budynków Urzędu Miasta. 
o Kampanie społeczne i szkolenia. 
o Audyty dostępności w instytucjach publicznych teatrach, muzeach, urzędach, 

bankach, obiektach sportowych. 
 Działania w zakresie rozwoju mieszkalnictwa przyjaznego starzeniu się: 

o Realizacja projektu „Mieszkanie dla seniora”. 
o Realizowana polityki mieszkaniowej miasta z uwzględnieniem działań 

skierowanych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych seniorów. 
 Działania w zakresie rozwoju transportu przyjaznego starzeniu się: 

o Bilet Seniora dedykowany osobom, które ukończyły 65 lat, a jeszcze nie 
ukończyły 70 roku życia, zamieszkałym w Poznaniu lub gminach objętych 
transportowymi porozumieniami międzygminnym – (na 365 dni w cenie  
50 zł). 

o Dostosowanie taboru autobusowego i tramwajowego do potrzeb osób 
starszych i z niepełnosprawnościami. 

o Dostosowanie infrastruktury przystankowej. 
 Działania w zakresie tworzenia warunków do wzrostu partycypacji społecznej osób 

starszych oraz kształtowanie w społeczeństwie szacunku wobec osób starszych  
i tworzenie warunków do inkluzji społecznej: 

o Cykl wydarzeń „Senioralni. Poznań” . 
o Targi Viva Seniorzy. 
o Poznańskie Dni Rodziny . 
o wydarzenia kulturalne (koncerty, konkursy, przedstawienia). 
o Kluby seniora i placówki wsparcia dziennego. 
o Warsztaty, pikniki dedykowane seniorom i integracji międzypokoleniowej. 
o Uniwersytety III wieku (głównie samofinansujące się). 
o Siłownie zewnętrzne. 
o Kampania Senior w Formie. 
o Projekt Trener Senioralny. 
o Spartakiada Seniorów. 
o Programy rekreacyjno-usprawniające. 

 Działania w zakresie tworzenia warunków do partycypacji obywatelskiej seniorów  
oraz możliwości zatrudnienia i utrzymania pracy: 

o Miejska Rada Seniorów. 
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o Warsztaty – konsultacje w zakresie badania potrzeb seniorów. 
o Forum Klubów Seniora. 
o Konsultacje z NGO. 
o Centrum Inicjatyw Senioralnych. 
o Wolontariat 60 plus. 
o Centrum Inicjatyw Rodzinnych. 

 Działania w zakresie pobudzania i wspierania różnorodnych i skutecznych form 
komunikacji i informacji: 

o Centrum Inicjatyw Senioralnych. 
o Miejska Rada Seniorów. 
o Dzienne Domy Pomocy. 
o Komisja Dialogu Obywatelskiego. 
o Projekt Tytka Seniora. 
o Informator Samorządowy Metropolii Poznań. 
o Gazety osiedlowe. 
o Kluby seniora; Forum Klubów Seniora. 
o Organizacje kościelne. 
o Media przychylne seniorom. 

 Działania w zakresie rozwoju, podnoszenia jakości i dostępności usług społecznych oraz 
ochrony zdrowia: 

o Działania służące poprawie kondycji fizycznej i psychicznej osób starszych 
poprzez warsztaty (kulinarne, plastyczne, teatralne, komputerowe, 
językowe, fotograficzne), grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, 
profilaktykę i działania rehabilitacyjne, usprawniające, a także 
organizowanie różnego rodzaju wypoczynku. 

o Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia dla osób starszych. 
o Rozwój i realizacja programów mobilnych usług dla seniorów, zwłaszcza dla 

osób niesamodzielnych (Złota Rączka dla seniora, Taksówka dla seniora, 
Mobilne usługi kosmetyczne obejmujące paznokcie u stóp seniorów). 

o Rozwój usług i wsparcia świadczonego w ramach ośrodka geriatryczno-
gerontologicznego – Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki 
Paliatywnej „Hospicjum Domowe”, Fundacja Polskich Kawalerów 
Maltańskich - Pomoc Maltańska, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej 
oddział w Poznaniu. 

o Zintegrowane Centrum Opieki (w tym teleopieka), w ramach programu 
Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania. 

o Infrastruktura społeczna: 
- Domy pomocy społecznej – 656 miejsc. 
- Miejsca w DPSach innych powiatów – 663 miejsca. 
- Dzienne domy pomocy – 420 miejsc. 
- Mieszkanie chronione dla seniorów – 4 miejsca. 
- Rodzinny Dom Pomocy „Przystań” – 8 miejsc.   
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobami otępiennymi – 
25 miejsc. 
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 2 700 pacjentów rocznie, 190 łóżek  
oraz oddział dziennej opieki dla seniorów. 
Usługi opiekuńcze – ok. 3 000 osób objętych wsparciem. 

o Badania profilaktyczne, festyny zdrowotne, białe soboty i  bezpłatne 
badania diagnostyczno- profilaktyczne. 

o Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie (program wieloletni). 
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o Programy wczesnego wykrywania chorób nowotworowych,  
w szczególności rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka  
i samokontroli. 

o Programy profilaktyczne oraz wczesnego wykrywania chorób układu 
krążenia, cukrzycy, zaburzeni psychicznych, otyłości. 

o Działania mające na celu rozwój aktywności psychofizycznej. 
o Projekt „Poznańskie Pudełko życia”. 
o „Razem dla Rodziny” (Festyn z CAP). 
o Miasto uczestniczy również w kampanii „We love eating!”, promującej idee 

zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej między pokoleniami, 
prowadzenie edukacji żywieniowej.  

o „Poznań Viva Senior” pakiet usług w ramach projektu skierowanego  
do seniorów. 

Wskaźniki za 2018 r. 
 Liczba projektów zleconych z uwzględnieniem zniesienia barier i wykonywanych 

zgodnie ze standardami dostępności dla miasta Poznania – 4. 
 Liczba osób objętych szkoleniami – 100. 
 Liczba osób biorących udział w spotkaniach – 200. 
 Liczba mieszkań, których objęcie partycypacją zostało zarezerwowane w budżecie 

Miasta Poznania – 45. 
 Liczba pozyskanych partnerów Karty Seniora – 100. 
 Udział wydanych Kart Seniora w stosunku w liczbie seniorów uprawnionych  

do korzystania – 10%. 
 Liczba zorganizowanych wydarzeń aktywizujących seniorów – 3. 
 Liczba beneficjentów projektu Trener Senioralny – 1 000. 
 Procent Klientów - Seniorów zadowolonych z usług PCŚ – 90%. 
 Liczba podmiotów wyróżnionych w ramach akcji Miejsca Przyjazne Seniorom – 5. 
 Procent seniorów głosujących w Poznańskim Budżecie Obywatelskim w stosunku do 

liczby głosujących – 15%. 
 Procent seniorów składających projekty w Poznańskim Budżecie Obywatelskim  

w stosunku do liczby głosujących – 8%. 
 Liczba przygotowanych materiałów informacyjnych nt. pakietu Poznań Viva Senior 

(plakaty, ulotki) – 82 900. 
 Liczba emisji spotów nt. projektu „Książka dla seniora” – 30. 
 Liczba miejsc w domach pomocy społecznej – 656. 
 Liczba miejsc w dziennych domach pomocy – 420. 
 Liczba godzin usług opiekuńczych – 1 221 626 godzin. 
 Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi – 2 205 osób. 
 Liczba osób objętych usługami Centrum Opieki Środowiskowej – 194. 
 Liczba osób objętych usługami Zintegrowanego Centrum Opieki – 640. 
 Liczba godzin opieki wytchnieniowej – 310. 
 Liczba prowadzonych ośrodków dziennego wsparcia seniorów – 9. 
 Liczba seniorów zaszczepionych przeciw grypie – 4 000. 
 Liczba uczestników zajęć ruchowych dla seniorów na pływalni – 500. 

Finansowanie 
Działania realizowane w ramach programu finansowane są głównie w ramach budżetu 
Miasta  Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych.  
Realizowanych jest wiele działań na rzecz wszystkich mieszkańców, w przypadku których 
trudno wyodrębnić budżet przeznaczony na działania skierowane stricte dla seniorów. 
Przykładem takich działań są m.in. prace drogowe, uwzględniające przy pracach 
inwestycyjnych i remontowych standardy dostępności, działania związane z zielenią 
miejską, modernizacja przystanków, zakup pojazdów niskopodłogowych, kampanie 
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społeczne dot. podróżowania komunikacją miejską, zadania organizacji pozarządowych         
w obszarze kultury czy sportu, których odbiorcami mogą być wszyscy mieszkańcy, w tym      
i seniorzy.  
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Wspólnotowość i dialog społeczny 
 Przyjazne osiedla 

 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ I ZADANIA MIASTA POZNANIA NA RZECZ INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2012-2020  

Uchwała Nr XXXVII/566/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 25.09.2012 r. 
 
Zakres czasowy 
2012-2020 
Przesłanki oraz cele 
Program adresowany jest do mieszkańców Poznania z niepełnosprawnościami. Codziennym 
wyzwaniem dla osób niepełnosprawnych jest zmaganie się z wszelkiego rodzaju barierami: 
architektonicznymi, technicznymi, transportowymi i informacyjnymi. Natomiast zadaniem 
samorządu lokalnego jest stworzenie warunków do aktywnego oraz pełnego życia dla 
wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich deficytów psychofizycznych. 
Program obejmuje działania mające na celu możliwie najszersze włączenie osób 
niepełnosprawnych do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. Dokument ma charakter 
interdyscyplinarny i obejmuje swym zakresem wszystkie dziedziny aktywności społecznej, 
w których mogą i powinny uczestniczyć osoby niepełnosprawne, jak: edukacja, kultura, 
sport, działalność społeczna, polityczna, artystyczna i inne. Koniecznym warunkiem dla jego 
sukcesu jest rzeczywista współpraca wszystkich zainteresowanych instytucji  
i podmiotów oraz środowisk. 
Celem programu jest normalizacja środowiska życia osób z niepełnosprawnością oraz 
tworzenie warunków integracji i aktywnego udziału niepełnosprawnych mieszkańców miasta 
Poznania w życiu społecznym. Kierunki działań (priorytety): 

 Rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób niepełnosprawnych 
umożliwiających samodzielne pełnienie ról społecznych. 

 Niwelowanie i likwidowanie barier na drodze do integracji społecznej. 
 Pobudzanie i wspieranie różnorodnych form partycypacji i aktywności społecznej osób 

niepełnosprawnych. 
 Przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie  

w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji. 
Działania realizowane w 2018 r. 

 Prowadzanie Warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). 
 Rozwijanie zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej dla osób przewlekle 

psychicznie chorych, osób mających przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych 
oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - prowadzenie środowiskowych 
domów samopomocy (ŚDS). 

 Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami: 
o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, 
o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 
o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się                          

i technicznych. 
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 Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane poprzez Program Aktywny 
Samorząd: 

o pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 
o dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B 
o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, 
o dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania, 
o dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności posiadanego 

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
o dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, 
o dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej 

posiadanej protezy kończyny. 
 Rozwijanie różnorodnych form mieszkalnictwa wspomaganego dla dorosłych osób 

niepełnosprawnych oraz zapewnienie niezbędnych w mieszkalnictwie 
wspomaganym usług specjalistycznych. 

  Prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji. 
 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym usług terapeutyczno-usprawniających 

mających na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej. 
 Edukacja społeczna i obywatelska osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 
 Wspieranie i promowanie imprez integracyjnych organizowanych przez środowisko 

osób niepełnosprawnych o charakterze konferencji, spotkań, przedsięwzięć 
kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych. 

 Wspieranie i promowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w sporcie, 
turystyce i rekreacji. 

 Zainicjowanie i realizowanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej wraz  
z wypracowaniem standardów tych usług, adekwatnych do potrzeb i możliwości osób 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

 Realizacja projektu „Dorośli – niezależni – w praktyce. Wdrożenie modelu wsparcia 
dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku życia”. 

 Zapobieganie powstawaniu barier architektonicznych na etapie projektowania. 
 Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie stosowania Standardów 

Dostępności dla Miasta Poznania. 
 Szkolenia z zakresu projektowania uniwersalnego. 
 Ujawnianie i zwalczanie przypadków dyskryminacji. 
 Upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawności i o osobach niepełnosprawnych. 

Promowanie działań służących zmianie obrazu osób niepełnosprawnych 
funkcjonującego w świadomości społeczeństwa. Zwalczanie mitów, stereotypów, 
uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych. 

 Rozwój i dostosowywanie systemu informacji miejskiej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Wskaźniki za 2018 r. 
 Prowadzono 9 warsztatów terapii zajęciowej. Liczba uczestników – 324. 
 Prowadzono 9 Środowiskowych Domów Samopomocy. Liczba miejsc 342. 
 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym. Zrealizowano 671 
wniosków. 

 Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Zrealizowano 262 
wnioski.  

 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się  
i technicznych. Zrealizowano 178 wniosków. 
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 Dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. 
Zrealizowano 9 wniosków. 

 Zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. 
Zrealizowano 44 wnioski. 

 Dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i oprogramowania. Zrealizowano 23 wnioski. 

 Dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Zrealizowano 27 wniosków. 

 Dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne. Zrealizowano 12 wniosków. 

 Dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej 
posiadanej protezy kończyny. Zrealizowano 2 wnioski. 

 Dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłaty za pobyt 
dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt 
zapewnienia opieki nad dzieckiem. Zrealizowano 21 wniosków. 

 Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie 
wyższym Zrealizowano 178 wniosków. 

 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym usług terapeutyczno-usprawniających 
mających na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej – w projektach uczestniczyły 
4 330 osoby. 

 Edukacja społeczna i obywatelska osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Celem 
działań jest szeroko rozumiana edukacja osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 
Liczba beneficjentów: 1 162 osoby. 

 Wspieranie i promowanie imprez integracyjnych organizowanych przez środowisko 
osób niepełnosprawnych o charakterze konferencji, spotkań, przedsięwzięć 
kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych. Liczba beneficjentów: 128 
osób. 

 Wspieranie i promowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w sporcie, 
turystyce i rekreacji. Liczba beneficjentów: 36 osób. 

 Zainicjowanie i realizowanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej wraz  
z wypracowaniem standardów tych usług, adekwatnych do potrzeb i możliwości osób 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W 2018 r. z pomocy asystenta skorzystało: 
175 osób, liczba godzin zrealizowanych usług wyniosła 756. 

 Prowadzenie 4 mieszkań dostosowanych do potrzeb i możliwości osób  
z niepełnosprawnością intelektualną na potrzeby prowadzonych treningów 
mieszkaniowych. W ciągu całego przez treningi przeszło blisko 170 osób  
z niepełnosprawnością intelektualną. 

 Opiniowanie przez Miejską Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych projektów 
architektonicznych – liczba wydanych opinii 71. 

 Szkolenia z zakresu projektowania uniwersalnego. Liczba beneficjentów: 110 osób. 
 Przeprowadzono 6 szkoleń w ramach Służby Przygotowawczej dla nowych pracowników 

Urzędu Miasta Poznania. 
 Ujawnianie i zwalczanie przypadków dyskryminacji - podjęto 31 interwencji  

w sprawach osób z niepełnosprawnościami. 
 Zrealizowano 7 filmów z tłumaczeniem na język migowy dla Poznańskiego Centrum 

Świadczeń oraz 6 tekstów łatwych w czytaniu dla Poznańskiego Centrum 
Świadczenie, Biura Poznań KONTAKT oraz wydziału Spraw Obywatelskich  
i Uprawnień Komunikacyjnych. 

Finansowanie 
Nakłady poniesione na realizacje Programu w 2018 r.: 

 środki PFRON: 9 178 762,34 zł (zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 
realizowane przez MOPR), 
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 środki z budżetu Miasta Poznania: 4 620 365,78 zł (dotacje dla NGO, 
dofinansowanie do WTZ, wkład do projektu unijnego), 

 środki Wojewody Wielkopolskiego: 6 363 052,30 zł (ŚDS), 
 środki UE 2 393976,67 zł. 

Razem: 22 556 157,09 zł. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania+  

 Przyjazne osiedla 
 Wspólnotowość i dialog społeczny   

 
 

POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA LATA 2016-2020  

Uchwała Nr XXIII/321/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12.01.2016 r. 
 
Zakres czasowy 
2016-2020 
Przesłanki oraz cele 
Celem głównym programu jest integracja osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku 
pracy. 
Realizacja celu odbywa się poprzez cele pośrednie: 

 Zwiększenie potencjałów zawodowych osób z niepełnosprawnościami. 
 Rozwój i doskonalenie usług prozatrudnieniowych adresowanych do osób 

z niepełnosprawnościami. 
 Wzrost zainteresowania zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami ze strony 

pracodawców otwartego rynku pracy.  
 Przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w procesie 

zatrudnienia oraz postawom bierności zawodowej. 
Działania realizowane w 2018 r. 

 Organizowanie ogólnych i specjalistycznych szkoleń zawodowych oraz staże 
i przygotowanie zawodowe dorosłych dla poszukujących pracy niepozostających 
w zatrudnieniu. 

 Pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Liczba 
beneficjentów w latach 2015-2018 – 781 osób z niepełnosprawnościami. 

 Udzielanie osobom z niepełnosprawnością środków na podjęcie działalności 
gospodarczej. Liczba beneficjentów w latach 2015-2018 – 36 osób  
z niepełnosprawnościami. 

 Usługi Centrum Integracji Zawodowej, m.in. rozwijanie zatrudnienia wspomaganego 
(usług asystenta pracy) dla osób z niepełnosprawnościami. Liczba beneficjentów        
w latach 2015-2018 – 229 osób, w tym liczba osób korzystających  
z asystentów 179 osób. Zatrudnienie uzyskało 90 osób z niepełnosprawnościami. 

 Zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia i przystosowania miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych. Liczba miejsc pracy w latach 2015-2018 – 56 osób  
z niepełnosprawnością. 

 Refundowanie szkoleń organizowanych przez pracodawców. Liczba beneficjentów     
w latach 2015-2018 – 2 osoby z niepełnosprawnością. 

 Zwrot pracodawcom kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie 
niepełnosprawnej na stanowisku pracy. Liczba beneficjentów w latach 2015-2018 –
72 osoby z niepełnosprawnością. 
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 Rozwój i doskonalenie usług doradczych dla pracodawców prowadzonych  
w ramach Centrum Integracji Zawodowej. Liczba beneficjentów w latach  
2015-2018 - 154 pracodawców. 

 Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych ukierunkowanych 
na przeciwdziałanie bierności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Na 
prowadzonym i na bieżąco aktualizowanym portalu „Niepełnosprawni” promowane 
były działania wspierające integrację społeczną i zawodową osób  
z niepełnosprawnościami w Poznaniu oraz na terenie kraju. Na portalu publikowano 
informacje o istotnych wydarzeniach i imprezach kulturalnych  
i sportowych, zmianach przepisów prawnych. 

Wskaźniki za 2018 r. 
 Z usług Poznańskiego Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób 

Niepełnosprawnych skorzystały 64 osoby z niepełnosprawnościami: 13 osób                  
w stopniu lekkim, 41 osób w stopniu umiarkowanym, 10 osób w stopniu znacznym. 
Zatrudnienie uzyskało 28 osób (15 osób na otwartym rynku pracy  
oraz 13 w zakładach pracy chronionej). Centrum podjęto współpracę z 47 
pracodawcami. Pracodawcy otrzymywali wsparcie w procesie rekrutacji nowych 
pracowników oraz pomoc informacyjno-doradczą we wszystkich aspektach 
związanych zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. 

 Urząd Miasta Poznania na dzień 31.12.2018 r. zatrudniał 82 osoby  
z niepełnosprawnościami, co stanowiło 76,3 etatu. 

 Udzielono 8 osobom z niepełnosprawnościami środki na podjęcie działalności 
gospodarczej 

 Dokonano zwrotu kosztów wyposażenia 12 stanowisk pracy dla osób  
z niepełnosprawnościami  

 Dokonano zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia 24 pracowników pomagających 
pracownikom z niepełnosprawnościami w zakresie czynności ułatwiających 
komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do 
samodzielnego wykonania przez osoby z niepełnosprawnościami  

 W ramach Programu Wyrównywanie Różnic między Regionami III 4 osobom  
z niepełnosprawnościami przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej  

Finansowanie 
Nakłady poniesione na realizację Programu w 2018 r. wyniosły 1 664 527 zł. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Przyjazne osiedla 
 Wspólnotowość i dialog społeczny 

 
 

POZNAŃSKI PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ  
NA LATA 2017-2019  

Uchwała Nr LXI/1123/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23.01.2018 r. 
 
Zakres czasowy  
2017-2019 
Przesłanki oraz cele programu 
Zgodnie z art. 176 pkt 1 i art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja  
3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, natomiast do zadań własnych powiatu 
należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju 
pieczy zastępczej. 
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Celem głównym Programu jest zapewnienie dzieciom i rodzinom warunków rozwoju  
oraz pomocy w sytuacjach trudnych poprzez utworzenie systemu wspierania rodziny  
oraz rozwój i dostosowanie do standardów systemu pieczy zastępczej. 
Zadania realizowane w ramach poszczególnych celów, to m.in. upowszechnienie wśród 
mieszkańców Poznania wiedzy na temat systemu wspierania rodziny, zwiększenie 
dostępności placówek wsparcia dziennego, realizowanie programów służących 
wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz godzeniu przez dorosłych życia 
rodzinnego i zawodowego, a także zapewnienie rodzinie ze zdiagnozowanymi problemami 
odpowiednich do potrzeb usług, pomocy i świadczenia. Zadania realizowane są przez 
miejskie jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe. 
Działania realizowane w 2018 r. 

 Konkurs nr 8/ 2018 ogłoszony na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania        
w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zawarto 2 umowy na 
prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych.  

 Konkurs nr 11/2018 ogłoszony na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania: 

o Pomoc na rzecz rodzin i dzieci miedzy innymi poprzez działania wolontaryjne                            
w poznańskich rodzinach, rozwój edukację małego dziecka. Zawarto 4 umowy na 
realizację zadania 

o Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin 
mających trudności w wypełnianiu swoich zadań. Zawarto 5 umów na 
realizację zadania; 

o Pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci. Zawarto 4 umowy  
na realizacje zadania 

o Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zawarto 7 umów na 
realizacje zadania 

 Konkurs nr 44/2018 ogłoszony na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku      
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań 
Miasta Poznania na rzecz społeczności Rad Osiedli w obszarze "Wspieranie rodziny    
i systemu pieczy zastępczej". Środki budżetowe zostały wykorzystane na organizację 
zajęć edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych dla dzieci i rodzin. Zawarto 6 
umów na realizację zadania 

 Zawarto 14 umów z organizacjami pozarządowymi, rekomendowanymi przez Rady 
Osiedla, na realizację zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej m.in. na następujące zadania: 

o zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej 
sytuacji życiowej przez organizowanie wypoczynku letniego 

o festyn integracyjny dla mieszkańców 
o organizacja zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci 
o organizowanie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży 
o organizacja spotkań świątecznych 

Wskaźniki za 2018 r. 
 Liczba placówek wsparcia dziennego – 7. 
 Liczba rodzin zastępczych – 476. 
 Liczba dzieci w rodzinach zastępczych – 662. 

Finansowanie 
Program finansowany jest z budżetu Miasta Poznania. Poszczególne podmioty 
odpowiadające za jego realizację mogą pozyskiwać dodatkowe środki finansowe  
z administracji rządowej oraz innych źródeł m.in. ze środków unijnych, dlatego nie można 
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podać łącznej kwoty wydatkowej na realizację Programu. Nakłady z budżetu Miasta Poznania 
poniesione w 2018 r. na realizacje Programu wyniosły 1 002 781,60 zł, z tego na: 

 Pomoc na rzecz rodzin i dzieci miedzy innymi poprzez działania wolontaryjne  
 w poznańskich rodzinach, rozwój, edukację małego dziecka - 90 000,00 zł 
 Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających 

trudności w wypełnianiu swoich zadań - 220 000,00 zł 
 Pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci - 248 000,00 zł 
 Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego 

prowadzonych w formie pracy podwórkowej poprzez wychowawcę, w tym między 
innymi działania w zakresie streetworkingu - 46 000,00 zł 

 Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach wsparcia dziennego prowadzonych  
w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk 
wychowawczych - 212 885,00 zł 

 Działania w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowane  
ze środków rad osiedla - 185 896,60 zł. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 
 Wspólnotowość i dialog społeczny  
 Przyjazne osiedla 

 
 

POZNAŃSKI PROGRAM OPIEKI NAD DZIEĆI DO LAT 3 NA LATA 2016-2020 

Uchwała Nr XXXIII/524/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12.07.2016 r. 
 
Zakres czasowy 
2016-2020 
Przesłanki oraz cele 
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzy warunki rozwoju różnorodnych form 
opieki nad małymi dziećmi, umożliwiając rodzicom podjęcie pracy zawodowej oraz dając 
możliwość wyboru formy opieki nad małym dzieckiem. Poprzez określenie standardu 
poszczególnych form opieki, oraz nałożenie na samorząd obowiązku rejestracji i nadzoru 
daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa. 
Cel główny: Zwiększenie dostępności oraz rozwój jakości opieki i edukacji dla dzieci  
w wieku do lat 3 w różnych formach. 
Cele szczegółowe: 

 Zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi w różnych formach określonych  
w ustawie. 

 Opracowanie i wdrożenie standardów jakości opieki i edukacji dla dzieci do lat 3  
oraz systemu monitoringu i ewaluacji jakości pracy różnych form opieki nad dziećmi 
do lat 3. 

 Wsparcie rodziców dzieci do lat 3 w wychowaniu i opiece. 
 Upowszechnianie wśród mieszkańców Poznania wiedzy na temat opieki  

i wychowania dzieci       w wieku do lat 3. 
Działania realizowane w 2018 r. 

 Dofinansowano 2 099 miejsc opieki w 70 żłobkach niepublicznych, kwota 
dofinansowania do jednego miejsca – 600 zł miesięcznie, (okres dofinansowania 
styczeń 2018 – sierpień 2019). 

 Utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych stanowiący 
wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej. 

 Na bieżąco prowadzone były konsultacje dla przyszłych i obecnych podmiotów 
tworzących/ prowadzących placówki opieki nad dziećmi do lat 3. 
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 W ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na 
terenie miasta Poznania” (6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych 
z rynku pracy    z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF 
Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 (EFS) dostosowano 59 miejsc opieki w żłobkach (Kaczka Dziwaczka i 
Kolorowy Domek). Od stycznia beneficjenci mogą skorzystać z opieki nad dziećmi. 
Na dzień 31.12.2018 r. w żłobku Kaczka Dziwaczka oraz żłobku Kolorowy Domek 
wszystkie miejsca były zajęte. Do obu żłobków prowadzone są listy rezerwowe 
rodziców chcących skorzystać z projektu. Realizacja projektu została przedłużona 
do 31.08.2019 r. – utworzenie 13 dodatkowych miejsc w żłobku Kaczka Dziwaczka 
oraz utworzenie 12 dodatkowych miejsc w żłobku Kolorowy Domek. Miasto Poznań 
jest odpowiedzialne za zapewnienie trwałości (2 lata) dla miejsc utworzonych  
w 2018 r. 

 Pozyskano środki w 2017 r. na realizację projektu w ramach WRPO 2014-2020 
(poddziałanie 6.4.1) na utworzenie 18 miejsc opieki żłobkowej nad dziećmi  
z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 marca 2018 r. 
Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bartek – organizacją 
posiadającą doświadczenie w działaniach wspierających dzieci                                            
z niepełnosprawnościami, jak również ich rodziców. Założono także realizację 
aktywizacji zawodowej beneficjentów niemających zatrudnienia. Wskazać należy, 
że w Poznaniu brak miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dedykowanych  
w szczególności dzieciom z niepełnosprawnościami. Dzieci zostaną objęte opieką 
oraz wsparciem specjalistów, m.in. fizjoterapeuty oraz logopedy. Opłata  
za opiekę oraz wyżywienie wynosi 200 zł miesięcznie.  W 2018 r. utworzono 18 miejsc 
opieki. Na bieżąco prowadzona jest rekrutacja uczestników. Na dzień 31.12.2018 r. 
wszystkie miejsca były zajęte.  

 W ramach konkursu „Maluch plus” 2018 Miasto Poznań otrzymało dofinansowanie 
na: 
o utworzenie żłobka miejskiego na 60 miejsc opieki w kwocie 720 000,00 zł,  
o funkcjonowanie 297 miejsc w 14 żłobkach publicznych w kwocie  

666 600, 00 zł. 
 W ramach programu „Maluch+” 2019 Miasto Poznań złożyło oferty konkursowe na 

utworzenie 21 miejsc opieki w żłobkach publicznych oraz na funkcjonowanie miejsc 
w 15 żłobkach publicznych. 

 Rozpoczęto przygotowania do wdrożenia standardów w żłobkach publicznych 
opracowanych przez Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren. 

 Zorganizowano seminarium dla rodziców i osób pracujących z dziećmi w wieku do 
lat 5 pt. „Wokół ciała i ducha. Jak zadbać o rozwój dziecka?” Do współpracy 
zaproszono 4 specjalistów z obszaru psychologii, stomatologii i fizjoterapii. Po części 
wykładowej osoby uczestniczące w seminarium mogły skorzystać  
z bezpłatnych konsultacji z ww. specjalistami. 

 We współpracy z Warsztatami Agaty oraz Instytutem Małego Dziecka im. Astrid 
Lindgren  zorganizowano szkolenia dla kadry opiekuńczej pracującej w żłobkach, 
klubach dziecięcych i dziennych opiekunów. 

Wskaźniki za 2018 r. 
 Liczba miejsc dofinansowanych w niepublicznych żłobkach  -  2 099 miejsc. 

Finansowanie 
Z budżetu Miasta Poznania oraz innych źródeł finansowania, tj. poprzez udział Miasta  
w programach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
oraz programów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Wspólnotowość i dialog społeczny 



31 

więcej informacji:  badam.poznan.pl 

 

 

 Przyjazne osiedla 
 
 

POZNAŃ PRO RODZINA – PROMOCJA, ROZWÓJ I OCHRONA RODZIN 
WIELODZIETNYCH W POZNANIU  

Uchwała Nr LVI/1029/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07.11.2017 r. 
 
Zakres czasowy 
od 2012 
Przesłanki oraz cele programu 
Uznaje się za priorytetowe i strategiczne działania na rzecz poznańskich rodzin 
wychowujących dzieci. Ważnym elementem tych działań będzie promocja i wsparcie rodzin 
wielodzietnych. 
Celami Programu są: 

 Poszanowanie podmiotowości i autonomii rodziny wielodzietnej. 
 Tworzenie dobrych warunków dla życia i rozwoju rodziny wielodzietnej. 
 Promowanie modelu i marki rodziny wielodzietnej. 
 Uwzględnienie zasady tworzenia przyjaznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi jako 

priorytetowej w działaniach Miasta. 
 Dbanie o rozwój kapitału ludzkiego i społecznego rodzin wielodzietnych. 
 Propagowanie informacji o ofercie usług dla rodzin wielodzietnych. 
 Podnoszenie kompetencji rodzin wielodzietnych. 
 Wzmacnianie rodziny oraz przeciwdziałanie jej wykluczeniu. 
 Wyrównywanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin 

wielodzietnych. 
Działania realizowane w 2018 r. 

 4 posiedzenia Rady Rodziny Dużej, która jako organ konsultacyjny, opiniodawczy, 
doradczy i inicjatywny dla władz Miasta powołana została w celu zapewnienia 
przedstawicielom rodzin wielodzietnych wpływu na tworzenie i realizację polityki 
prorodzinnej Miasta.  

 Organizacja następujących wydarzeń: Gala Rodzin, Poznańskie Dni Rodziny, Dzień 
Dziecka, seminarium dla rodziców i osób pracujących z dziećmi w wieku do lat 5 pt. 
„Wokół ciała i ducha. Jak zadbać o rozwój dziecka?”. 

 Działania związane z pozyskiwaniem partnerów Karty Rodziny Dużej, oferujących ulgi 
dla rodzin wielodzietnych zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie miasta 
Poznania, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci 
do ukończenia 18 roku życia. 

Wskaźniki za 2018 r. 
 Podpisano 113 porozumień z partnerami Karty Rodziny Dużej. 
 Zniżki w ramach Karty udzielane były w 10 obszarach: kultura, sztuka, rozrywka; sport 

i rekreacja, edukacja, gastronomia, handel, usługi, wypoczynek, zdrowie, opieka nad 
małym dzieckiem i  mieszkalnictwo.  

Finansowanie 
W związku z realizacją ulg i zniżek udzielanych przez partnerów Karty Dużej Rodziny 
wszelkie poniesione koszty nie są finansowane z budżetu Miasta.  
Poniesione nakłady z budżetu Miasta w 2018 r. wyniosły 236 300,00 zł, z tego: 

 Organizacja imprezy Poznańskie Dni Rodziny – koszt 180 000,00 zł. 
 Organizacja imprezy Gala Rodzin – koszt 26 300,00 zł. 
 Produkcja i emisja spotu reklamowego – koszt 30 000,00 zł. 
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Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta  Poznania 2020+ 
 Wspólnotowość i dialog społeczny 
 Przyjazne osiedla 

 
 

POLITYKA PRORODZINNA DLA MIASTA POZNANIA NA LATA 2016-2020  

Uchwała Nr XXXIII/523/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12.07.2016 r. 
 
Zakres czasowy 
2016-2020 
Przesłanki oraz cele 
Sytuacja demograficzna Poznania wymagała podjęcia niezwłocznych działań polegających                         
w szczególności na wprowadzeniu efektywnych instrumentów poprawiających warunki życia 
poznańskich rodzin, aby zatrzymać odpływu ludności oraz zwiększyć poziom dzietności. 
Zbudowanie optymalnego systemu wsparcia dla rodzin ma być jednym  
z instrumentów poprawy niekorzystnych trendów demograficznych.  Celami Polityki są: 

 Ukształtowanie w świadomości poznaniaków przyjętego przez Miasto systemu wartości,       
w którym rodzina i dzieci będą wartościami priorytetowymi. 

 Poprawa sytuacji demograficznej i odwrócenie trendu odpływu poznańskich rodzin do 
gmin ościennych. 

 Tworzenie warunków do godzenia obowiązków wobec rodziny z indywidualnymi 
aspiracjami jej członków. 

 Tworzenie warunków sprzyjających integracji międzypokoleniowej, w tym także 
utrwalanie postawy szacunku i odpowiedzialności za osoby starsze. 

 Zwiększenie liczby poznańskich rodzin i zmiana ich struktury. 
Działania realizowane w 2018 r. 
Przyjęta Polityka prorodzinna wyznacza ogólne kierunki działań Miasta na lata 2016-2020, 
natomiast działania szczegółowe w poszczególnych obszarach wprowadzane  
są odrębnymi dokumentami. 

 Z budżetu Miasta Poznania dofinansowano miejsca opieki nad dziećmi do 3 r. życia 
w żłobkach prywatnych, ułatwiając tym samym rodzicom opiekującym się małymi 
dziećmi powrót na rynek pracy. W 2018 r. zawarto 70 umów z podmiotami 
organizującymi opiekę w żłobkach niepublicznych na 2 099 miejsc. Kwota 
dofinansowania do jednego miejsca opieki w żłobku wynosi miesięcznie 600 zł (okres 
dofinansowania styczeń 2018 - sierpień 2019).  

 W ramach programu „Maluch+” 2018 otrzymano dofinansowanie na utworzenie 60 
miejsc opieki oraz na funkcjonowanie miejsc w 14 żłobkach publicznych. Dodatkowo 
w ramach programu „Maluch+” 2019 Miasto Poznań złożyło oferty konkursowe na 
utworzenie 21 miejsc opieki w żłobkach publicznych  
oraz na funkcjonowanie miejsc w 15 żłobkach publicznych. 

 Wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez:  
o działalność Rady Rodziny Dużej  
o promowanie karty rodziny dużej celem pozyskiwania nowych partnerów oraz 

poszerzania współpracy z obecnymi partnerami  
o realizację zadań wspierających rodziny samodzielnie wychowujące dzieci 

oraz zapewniających wsparcie psychologiczne rodzinom wielodzietnym przez 
organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert. 

 Funkcjonowanie Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Zadaniem Centrum jest  
w szczególności promowanie rodziny oraz wspieranie jej rozwoju. W 2018 r. placówkę 
odwiedziło 5 705 klientów, z czego 2 102 to dzieci (od początku działalności CIR 
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odwiedziło 11 821 klientów, w tym 4 573 dzieci). W ramach projektów realizowanych 
w 2018 r. zorganizowano m.in.: 50 spotkań „Czytam i Czuję”,  z których skorzystało 
700 przedszkolaków, przeszkolono 78 rodziców            w zakresie udzielania pomocy 
dzieciom do 10 roku życia., zorganizowano także 200 spotkań dedykowanych 
rodzinom, wśród których 130 miało charakter warsztatowy. W Centrum działa także 
„Akademia Zdrowia dla Rodziców”, z której skorzystało 102 poznaniaków, 
wprowadzony został cykl porad prawniczych pn. „Mamy Prawa”, spotkania w ramach 
coachingu rodzicielskiego „Dobre Pytanie” oraz spotkania dla rodziców z położną 
środowiskową. Wszystkie wydarzenia realizowane przez CIR maja charakter otwarty 
i są bezpłatne. Jednym z zadań realizowanych w CIR jest wydawanie kart dla rodzin 
3+. W 2018 r. wydano 1 000 takich kart, w ramach programu „Wygoda 3+” 
pracownicy Centrum dostarczają karty do miejsca zamieszkania rodziny. Co roku z 
tej usługi korzysta ok. 100 poznańskich rodzin.  

 W ramach projektu „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3  
na terenie miasta Poznania” utworzono 59 miejsc opieki w żłobkach (Kaczka 
Dziwaczka i Kolorowy Domek). Realizacja projektu została przedłużona  
do 31.08.2019 r. – utworzenie 13 dodatkowych miejsc w żłobku Kaczka Dziwaczka 
oraz utworzenie 12 dodatkowych miejsc w żłobku Kolorowy Domek. Miasto Poznań 
jest odpowiedzialne za zapewnienie trwałości w ciągu 2 lat dla miejsc utworzonych 
w 2018 r. Grupę docelową stanowią 84 osoby - rodzice/opiekunowie prawni, w tym 
pracujące osoby z niepełnosprawnością, doświadczające trudności na rynku pracy    
w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, mieszkające/uczące 
się/pracujące       w Poznaniu. 

 Pozyskano środki w 2017 r. na realizację projektu w ramach WRPO 2014-2020 na 
utworzenie 18 miejsc opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w formie żłobka 
(w Poznaniu brak miejsc opieki żłobkowej nad dziećmi z niepełnosprawnościami). 
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 marca 2018 r. Projekt realizowany  
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bartek – organizacją posiadającą doświadczenie 
w działaniach wspierających dzieci z niepełnosprawnościami, jak również ich 
rodziców. Założono także realizację aktywizacji zawodowej beneficjentów bez 
zatrudnienia. Dzieci zostały objęte opieką oraz wsparciem specjalistów, m.in. 
fizjoterapeuty oraz logopedy. Opłata za opiekę oraz wyżywienie wynosi 200 zł 
miesięcznie. W 2018 r. utworzono 18 miejsc opieki. Na bieżąco prowadzona jest 
rekrutacja uczestników. Na dzień 31.12.2018 r. wszystkie miejsca były zajęte.  

 Realizacja świadczeń rodzinnych: W realizacji wypłat świadczeń materialnych 
zabezpieczenia społecznego jednostką wyspecjalizowaną jest Poznańskie Centrum 
Świadczeń (PCŚ). PCŚ prowadzi obsługę poznańskich rodzin w zakresie 
prowadzonych postępowań administracyjnych w ramach zadań statutowych PCŚ       
(a w szczególności w zakresie: wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, 
wychowawczych 500+, pomocy mieszkaniowej - dodatki mieszkaniowe  
i energetyczne, pomocy materialnej dla uczniów). 

 Dofinansowano półkolonie miejskie. Półkolonie organizowane były przez 46 
poznańskich szkół podstawowych oraz Centrum Kultury Zamek w trakcie wakacji 
letnich. Łącznie z oferty półkolonii miejskich skorzystało 1708 uczniów klas I-III.  
Za 5 dniowy turnus rodzice ponosili koszt jedynie 100 zł. 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 m.in. stymulowanie 
rozwoju umysłowego i fizycznego, poznawanie najbliższej okolicy, a także stworzenie 
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dzieciom warunków do aktywnego, kulturalnego, ciekawego i bezpiecznego 
spędzania czasu wolnego. 

 Prowadzenie na zlecenie Miasta Poznania: 
o przez organizacje pozarządową bezpłatnych korepetycji, dostępnych dla 

wszystkich zainteresowanych uczniów szkoły podstawowej oraz szkoły 
średniej. Korepetycje odbywają się w 7 lokalizacjach w Poznaniu. Dodatkowo 
w proces zostają włączeni rodzice, organizowane są dla nich warsztaty oraz 
konsultacje poszerzające wiedzę i kompetencje w zakresie wspierania dzieci 
w nauce.  

o centrum mediacji, w tym organizacji mediacji rówieśniczych w szkołach,  
w celu zwiększenie powszechności korzystania z mediacji, zwiększenie 
wiedzy i kompetencji kadry nauczycielskiej i wychowawczej.   

 Organizowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowo-edukacyjnych integrujących 
poznańskie rodziny: Gala Rodzin, Poznańskie Dni Rodziny, Dzień Dziecka, 
seminarium dla rodziców i osób pracujących z dziećmi w wieku do lat 5 pt. „Wokół 
ciała i ducha. Jak zadbać o rozwój dziecka?” 

Wskaźniki za 2018 r. 
 Dofinansowano miejsca w żłobkach niepublicznych (2 099 miejsc okres 

dofinansowania styczeń 2018-sierpień 2019) w kwocie 600 zł na jedno miejsce 
 Utrzymano 297 dodatkowych miejsc opieki w żłobkach samorządowych utworzonych 

w ramach resortowego programu Maluch w latach 2011-2012 
 Utworzono nowy żłobek na 60 miejsc opieki 
 Złożono ofertę w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w ramach konkursu 

„Maluch+” 2019 na utworzenie 21 nowych miejsc opieki w żłobkach miejskich  
i zapewnienie ich funkcjonowania oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących 
379 miejsc w 15 żłobkach publicznych 

 Realizowano projekt pn. „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na 
terenie miasta Poznania”– utworzono 59 nowych miejsc opieki w 2 żłobkach 
niepublicznych 

 Utworzono 18 miejsc opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w formie żłobka we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Bartek w ramach WRPO 2014-2020 

 Realizowano świadczenia rodzinne 500+, świadczenia rodzinne (w tym zasiłek 
rodzinny i dodatki, świadczenie rodzicielskie, poznańskie świadczenie żłobkowe, 
poznańskie świadczenie na rzecz wieloraczków, jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka), pomoc mieszkaniowa (w tym dodatek mieszkaniowy, obniżka 
czynszu, świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka, dodatek energetyczny), 
świadczenia alimentacyjne, świadczenia dla ucznia (w tym stypendium szkolne, 
zasiłek szkolny, stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego), świadczenie 
dobry start, świadczenia związane z niepełnosprawnością, świadczenie za życiem 

 Zorganizowano w okresie lipiec - sierpień 2018 r. półkolonie miejskie dla dzieci klas     
I-III szkoły podstawowej, z oferty skorzystało 1 708 uczniów. 

Finansowanie 
Program finansowany jest z różnych źródeł, m.in. z budżetu Miasta, z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Resortowego Programu „Maluch+” .  
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Wspólnotowość i dialog społeczny 
 Przyjazne osiedla 
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MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH NA 2018 ROK  

Uchwała Nr LXIX/1276/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03.07.2018 r. 
 
Zakres czasowy 
2018 
Przesłanki oraz cele 
Celem głównym Programu jest rozwój i doskonalenie istniejącego systemu przeciwdziałania 
uzależnieniom dostosowanego do zmieniających się potrzeb i zagrożeń, uwzględniającego 
w szczególności zapobieganie uzależnieniom poprzez systematyczną realizację różnych 
form oddziaływań skierowanych do społeczności lokalnej oraz niwelowanie skutków 
wynikających z problemów uzależnień poprzez zapewnienie bezpłatnej interdyscyplinarnej 
pomocy specjalistycznej. 
Cele szczegółowe: 

 Realizowanie programów profilaktycznych oraz działań o charakterze informacyjno-
edukacyjnym. 

 Podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym w sytuacji nadużywania 
napojów alkoholowych oraz stosowania przemocy. 

 Podejmowanie działań o charakterze terapeutycznym, prowadzących  
m.in. do poprawy stanu psychofizycznego osób uzależnionych i ich rodzin. 

 Wspieranie procesu zdrowienia i prawidłowego funkcjonowania społecznego osób 
uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. 

Działania realizowane w 2018 r. 
 Sfinansowano działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Poznaniu - liczba osób ok. 700. 
 Dofinansowano realizację zadań publicznych wynikających z MPPiRPA, ogółem 

podpisano 43 umowy z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych 
(w tym Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych). 

 Podpisano 3 umowy na realizację zadań MPPiRPA w trybie tzw. „małych grantów”. 
 Sfinansowano całodobowy Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu – liczba osób 

przyjętych: 6 195. 
 Dofinansowano realizację działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością 

sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci  
i młodzieży miasta Poznania”, podpisano 109 umów (w tym 24 „małych grantów”) – 
liczba uczestników: 19 450. 

 Dofinansowano realizację zadania dot. wsparcia zatrudnienia socjalnego osób 
uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem poprzez dofinansowanie 
działalności 3 Centrów Integracji Społecznej działających  
w Poznaniu – liczba osób: 353. 

 Sfinansowano realizację programów profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności 
społecznych obejmujących problem uzależnienia od alkoholu - liczba uczniów: 5 316. 

 Dofinansowano zadanie realizowane przez Ośrodek Leczenia Alkoholowych 
Zespołów Abstynencyjnych i Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala Miejskiego im. 
Franciszka Raszei w Poznaniu, w Ośrodku przyjęto 434 osoby, a w ramach Poradni 
udzielono 211 porad lekarskich osobom uzależnionym i 92 porady lekarskie osobom 
współuzależnionym. 

 Dofinansowano „Program Wsparcia Specjalistycznego” realizowany, przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu – liczba rodzin: 656; Akademia Lidera 
Klasowego – 39 dzieci. 
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 Dofinansowano program pomocy osobom bezdomnym-uzależnionym od alkoholu      
w budowaniu i utrwalaniu postaw trzeźwościowych realizowany, przez Ośrodek dla 
Bezdomnych Nr 1 w Poznaniu – liczba osób: 156. 

 Sfinansowano program pn. „Sportowa młodość – trzeźwa przyszłość”, realizowany 
przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – liczba uczniów: 3 754. 

 Dofinansowano program profilaktyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 
realizowany przez Dom Dziecka Nr 2 w Poznaniu – liczba dzieci: 30. 

 Dofinansowano program terapeutyczno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży  
z rodzin z problemem alkoholowym pn. „Ostoja”, realizowany przez Centrum 
Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”– liczba dzieci: 70. 

 Dofinansowano program dotyczący podejmowania interwencji w związku  
z nieprzestrzeganiem zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, realizowany przez Komendę Miejską Policji  
w Poznaniu – liczba patroli: 1 428. 

 Dofinansowano zadania realizowane przez Straż Miejską Miasta Poznania  
w zakresie zapewnienia transportu osób w stanie upojenia alkoholowego m.in. do 
Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu -  liczba kursów: 1 411. 

 Sfinansowano program pn. „Prowadzenie całodobowego telefonu zaufania  
dla osób z problemem alkoholowym, w tym Pomarańczowej i Niebieskiej Linii”, 
realizowanego przez Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu – liczba 
porad: 1 184. 

 Sfinansowano program dla osób uzależnionych i ich rodzin poprzez prowadzenie 
Hostelu pn. „Drugi Dom”, realizowany przez Miejskie Centrum Interwencji 
Kryzysowej – liczba osób: 34. 

 dofinansowano program pn. „Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci  
z symptomami FASD, dzieci  pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz 
znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka uzależnienia od alkoholu, 
realizowany przez Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”– liczba  
podopiecznych: 24   

 Dofinansowano program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci pochodzących  
z rodzin dotkniętych uzależnieniem, realizowany przez Dom Dziecka Nr 3  
w Poznaniu – liczba podopiecznych: 32. 

 Sfinansowano audycje radiowe dotyczące problematyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień w ramach akcji „UŻYWAJ, ALE WAKACJI” emitowanych na antenie na 
Radia Poznań, zakupiono dziesięć 2,5-minutowych form reportażowo-
publicystycznych, na które złożyły się: reportaże, komentarze i rozmowy ze 
specjalistą terapii uzależnień. 

 Zrealizowano Projekt profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży pn. „Poznań 
uzależniony od profilaktyki” został zrealizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Poznania we współpracy z Wydziałem Oświaty, Strażą 
Miejską Miasta Poznania, Komendą Miejską Policji w Poznaniu, Teatrem Muzycznym 
w Poznaniu, Teatrem Kamienica w Warszawie oraz organizacjami pozarządowymi 
wyłonionymi w otwartym konkursie ofert: Fundacją Nowe Horyzonty z Warszawy          
i  Stowarzyszeniem Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt z Poznania. Do 
Projektu zgłosiły się 43 poznańskie szkoły, zgłaszając 2 700 uczniów.  

Wskaźniki za 2018 r. 
 Liczba osób, które skorzystały z pomocy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Poznaniu - ok. 700. 
 Podpisano 43 umowy z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych 

(w tym Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych) na realizację zadań związanych                            
z Programem oraz 3 umowy w trybie tzw. „małych grantów”. 

 Liczba osób przyjętych do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu: 6 195. 
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 Liczba uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta 
Poznania”, podpisano 109 umów (w tym 24 „małych grantów”): 19 450. 

 Liczba osób korzystających ze wsparcia zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych 
od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem poprzez dofinansowanie działalności  3 
Centrów Integracji Społecznej działających w Poznaniu: 353. 

 Sfinansowano realizację programów profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności 
społecznych obejmujących problem uzależnienia od alkoholu - liczba uczniów: 5 316. 

 Liczba osób przyjęta przez Ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów 
Abstynencyjnych i Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala Miejskiego im. Fr. Raszei w 
Poznaniu: 434 osoby. Ponadto udzielono 211 porad lekarskich osobom uzależnionym 
i 92 porady współuzależnionym. 

 Liczba rodzin objętych „Programem Wsparcia Specjalistycznego” realizowanym, 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu: 656; 

 Liczba osób objętych pomocą bezdomnym-uzależnionym od alkoholu w budowaniu  
i utrwalaniu postaw trzeźwościowych realizowany przez Ośrodek dla Bezdomnych Nr 
1 w Poznaniu: 156. 

 Liczba beneficjentów programu „Sportowa młodość – trzeźwa przyszłość”, 
realizowany przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji: 3 754. 

 Liczba beneficjentów program profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym realizowany przez Dom Dziecka Nr 2 w Poznaniu: 30. 

 Liczba beneficjentów programu terapeutyczno-wychowawczego dla dzieci  
 i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym pn. „Ostoja”, realizowany przez 

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”: 70. 
 Liczba dodatkowych patroli Policji w ramach podejmowania interwencji w związku                         

z nieprzestrzeganiem zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, realizowany przez Komendę Miejską Policji  
w Poznaniu: 1 428. 

 Liczba kursów Straż Miejską Miasta Poznania w zakresie zapewnienia transportu osób 
w stanie upojenia alkoholowego m.in. do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych  
w Poznaniu: 1 411. 

 Liczba porad w ramach „Prowadzenia całodobowego telefonu zaufania dla osób  
z problemem alkoholowym, w tym Pomarańczowej i Niebieskiej Linii”, realizowanego 
przez Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu: 1 184. 

 Liczba beneficjentów programu dla osób uzależnionych i ich rodzin poprzez 
prowadzenie Hostelu pn. „Drugi Dom”, realizowany przez Miejskie Centrum 
Interwencji Kryzysowej: 34. 

 Liczba beneficjentów programu „Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci                            
z symptomami FASD, dzieci  pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz 
znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka uzależnienia od alkoholu, 
realizowany przez Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”: 24   

 Liczba beneficjentów programu profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci 
pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem, realizowany przez Dom Dziecka 
Nr 3 w Poznaniu: 32. 

 Liczba uczestników Projektu profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży pn. 
„Poznań uzależniony od profilaktyki”: 43 poznańskie szkoły, tj. 2 700 uczniów.  

Finansowanie 
Kwota poniesiona na realizacje Programu: 15 282 027,38 zł    
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Przyjazne osiedla 
 Wspólnotowość i dialog społeczny 
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MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W POZNANIU  
NA LATA 2018-2020  

Uchwała Nr LVII/1067/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21.11.2017 r. 
 
Zakres czasowy 
2018-2020 
Przesłanki oraz cele 
Podstawę do opracowania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 
lata 2018-2020 stanowi m.in. diagnoza stanu problemów związanych z używaniem alkoholu 
i narkotyków przez mieszkańców Poznania przeprowadzona w 2014 r. przez Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie „RoPSAN” – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim. 
Rekomendacje płynące z diagnozy, to: integrowanie działań i projektów oraz wspieranie 
lokalnych organizacji oraz koncentracja na profilaktyce środowiskowej, szczególnie na 
działaniach podejmowanych przez pedagogów ulicy pracujących z dziećmi i młodzieżą, 
bezpośrednio zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 
Cele Programu: 

 Udzielanie wsparcia rodzinom, w których wystąpił problem narkomanii. 
 Poprawa stanu zdrowia oraz funkcjonowania społecznego osób zażywających  

substancje psychoaktywne, w tym redukcja szkód. 
 Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Poznania w zakresie problemów 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. 
 Zmniejszenie zainteresowania środkami psychoaktywnymi oraz dopalaczami wśród 

dzieci, młodzieży i młodych dorosłych poprzez realizację programów 
profilaktycznych oraz wspieranie oferty alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego. 

Działania realizowane w 2018 r. 
 Zapewniono pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin, w których występują 

problemy narkomanii. 
 Prowadzono punkt informacyjno-konsultacyjny. 
 Odbywały się programy edukacyjne. 
 Dofinansowano działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Poznaniu 

prowadzącego badania w kierunku diagnostyki HIV/AIDS. 
 Realizowano programy postterapeutyczne. 
 Realizowano programy wczesnej interwencji. 
 Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjnej  

oraz szkoleniową. 
 Podpisano 7 umów na zadania konkursowe oraz 6 umów w trybie tzw. „małych 

grantów”. 
 Sfinansowane zostało jedno zadanie konkursowe –  przeprowadzenie kampanii 

antydopalaczowej – oraz jedno zadanie realizowane w trybie tzw. „małych 
grantów”. 

 Dofinansowano realizację zadania pn. „Realizacja działań integrujących 
psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Poznania”, którego jednostką 
koordynującą jest Wydział Sportu; w ramach programu podpisano  
4 umowy na zadania konkursowe oraz 1 umowę w trybie tzw. „małych grantów”. 

 Sfinansowano program pn. „Sportową manią walczymy z narkomanią”, realizowany 
przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. 
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 Sfinansowano realizację Programów profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności 
społecznych obejmujących problem uzależnienia od narkotyków. 

 Sfinansowano Program przeciwdziałania narkomanii skierowany do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowany przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7; w ramach programu odbywały się warsztaty dla 
uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień. 

 Sfinansowano Program przeciwdziałania i ograniczania narkomanii  
oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich pn. „Szkoła wolna od narkotyków  
i przemocy”, w ramach programu odbywały się spotkania uczniów, rodziców  
i kadry szkolnej z policjantami, prowadzono warsztaty dla psychologów, pedagogów 
oraz strażników miejskich z zakresu profilaktyki uzależnień; odbyła się także 
konferencja zorganizowana przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej w Poznaniu. 

Wskaźniki za 2018 r. 
 Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia od 

narkotyków i ich rodzin (wymagane min. 200 osób korzystających z porad punktu 
informacyjno-konsultacyjnego): 1 182 osób. 

 Program edukacyjny skierowany do rodzin osób uzależnionych, osób korzystających 
programu edukacyjnego (wymagane min. 40 osób korzystających  
z programu edukacyjnego) : 260 osób. 

 Program postterapeutyczny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych 
(wymagane min. 100 osób uczestniczących w programach postterapeutycznych po 
przebytym leczeniu bądź rehabilitacji): 91 osób. 

 Program wczesnej interwencji adresowany do młodych osób używających substancji 
psychoaktywnych (wymagane min. 10 osób objętych programem wczesnej 
interwencji): 58 osób. 

 Prowadzenie punktu ukierunkowanego na diagnostykę i konsultację HIV/AIDS 
(wymagany min. 1 punkt): 1 punkt. 

 Szkolenia, konferencje, seminaria (wymagane min. 20 osób uczestniczących  
w szkoleniach):  251 osób. 

 Kampanie informacyjno-edukacyjne: 1 kampania. 
 Działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową dla dzieci  

i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci  
i młodzieży z miasta Poznania, (wymagane min. 800 dzieci i młodzieży 
uczestniczących w zajęciach sportowo-rekreacyjnych): 100%. 

Finansowanie 
W 2018 r. łączne nakłady na realizację programu wyniosły 1 623 023,56 zł, z tego:  

 Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują 
problemy narkomanii: 94 500,00 zł. 

 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem oraz ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja 
społeczna:  155 000,00 zł. 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej: 26 040,00 zł. 

 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii: 673 741,78 zł. 

 Działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową: 200 000,00 zł. 
 Program pn. „Sportową manią walczymy z narkomanią”, realizowany  

przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji: 100 000,00 zł. 
 Program przeciwdziałania i ograniczania narkomanii oraz przestępczości  

i demoralizacji nieletnich pn. „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”:  
193 741,78 zł. 
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 Programy profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmujące 
problem uzależnienia od narkotyków: 130 000,00 zł. 

 Program przeciwdziałania narkomanii, skierowany do uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – zadanie realizowane przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7 w Poznaniu: 50 000,00 zł. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 
 Wspólnotowość i dialog społeczny 
 Przyjazne osiedla 

 
 

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA POZNANIA Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI NA LATA 2017-2020  

Uchwała Nr XXXVI/612/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18.10.2016 r. 
 
Zakres czasowy 
2017-2020 
Przesłanki oraz cele 
Uchwalenie Wieloletniego Programu Współpracy jest deklaracją chęci współpracy Miasta                          
z organizacjami pozarządowymi, a także zlecania im zadań publicznych gminy, co zapewni 
ciągłość realizacji tych zadań, a tym samym przyczyni się do podniesienia jakości życia 
mieszkańców. 
Celem głównym Programu jest wzmocnienie współdziałania Miasta z organizacjami 
pozarządowymi     i budowanie relacji partnerskich pomiędzy nimi. Celami szczegółowymi 
Programu są: 

 Zapewnienie warunków do społecznej aktywności i tworzenia organizacji 
pozarządowych. 

 Budowanie poczucia współodpowiedzialności za Poznań i jego mieszkańców. 
 Wspieranie stabilności funkcjonowania organizacji pozarządowych, dbanie  

o ich rozwój oraz wzmacnianie ich potencjału. 
 Zwiększenie liczby zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym. 
 Poprawa jakości usług świadczonych przez organizacje pozarządowe na rzecz 

mieszkańców miasta. 
 Zwiększenie roli Miasta w promocji organizacji pozarządowych i ich działań. 
 Współpraca przy tworzeniu polityk publicznych na możliwie wczesnym etapie. 
 Budowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz rozwijanie relacji 

międzysektorowych. 
Działania realizowane w 2018 r. 
W 2018 r. organizacjom pozarządowym zlecono  realizację 1 312 zadań publicznych. 
Zadania zlecane były: 

 w formie małych granty 342 zadania - 2.175.720,11 zł 
 w trybie otwartych konkursów ofert na 859 zadań jednoroczne - 79.902.494,02 zł 
 w trybie otwartych konkursów na 120 zadania wieloletnie - 10.485.187,94 zł 

Łącznie przeznaczono na ten cel 92 563 402,07 zł. 
W celu wzmacniania infrastruktury i tworzenia warunków do rozwijania aktywności 
społecznej Miasto Poznań m.in. zleca prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu a także udostępnia lokale miejskie. W 2018 r. 
łączna liczba podmiotów korzystających z lokali miejskich (na podstawie umowy  
o korzystanie, użyczenie, porozumienie) wyniosła 125. 
Inicjatywy i działania wolontariackie organizacji pozarządowych każdego roku nagradzane 
są w ramach konkursu Inicjatory oraz Poznański Wolontariusz Roku. 
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Wskaźniki za 2018 r. 
Wieloletni Program Współpracy został w Poznaniu podlega ewaluacji po 2 latach 
obowiązywania. 
Finansowanie 
Całkowita wartość projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018 r., które 
otrzymały wsparcie finansowe ze strony miasta wyniosła 126.927.933,00. Organizacje 
wnosiły wkład własny zarówno w formie finansowej, jak i osobowej. Całkowity wkład własny, 
zaangażowany w realizację zadań zleconych w 2018 roku to kwota  
w wysokości 34.364.530,93 zł. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 
 Wspólnotowość i dialog społeczny 
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V. Inne obowiązujące programy  
 

MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY 
BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO  

Uchwała Nr LXXVII/1168/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21.09.2010 r. 
 
Zakres czasowy 
od 2010 
Przesłanki oraz cele 
W programie przywiązuje się duże znaczenie do przeciwdziałania drobnym wykroczeniom                         
i przestępstwom o tzw. niskiej szkodliwości, wychodząc z założenia, że bierna postawa 
wobec tych wykroczeń i przestępstw przyczynia się do wzrostu liczby ciężkich przestępstw, 
a także znacząco wpływa na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. 
W realizacji programu ważne znaczenie ma także usuwanie przyczyn zagrożeń nie tylko 
poprzez działania represyjne ale także długofalowe działania prewencyjne i wychowawcze 
we współpracy ze służbami miejskimi i państwowymi, samorządami pomocniczymi, 
instytucjami i organizacjami oraz mieszkańcami. Głównymi celami programu są: 

 Ograniczenie poziomu przestępczości. 
 Zmniejszenie poczucia zagrożenia. 
 Poprawa ochrony bezpieczeństwa mieszkańców. 

Działania realizowane w 2018 r. 
 Sfinansowano patrole ukierunkowane na podejmowanie interwencji w związku  

z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Przyjęto 32 zgłoszenia od mieszkańców o łamaniu ustawy  
o wychowaniu                          w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
informacje przekazano do Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. 
Monitorowano działanie patroli płatnych, analizowano plany dyslokacji służb oraz 
sprawozdania z działalności patroli.  Policjanci z KMP Poznań wykonali 1 428 patroli 
(2 856 policjantów – 22 848 godziny służby).  

 Program „Seniorzy – bezpieczeństwo osobiste” - W ramach programu realizowanego 
z radami osiedli organizowane są spotkania w klubach osiedlowych, klubach seniora, 
dziennych domach opieki, na których omawiane 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. 
Zorganizowano 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. 

 Projekt „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec” – Odbyło się 60 spotkań  
na terenie komisariatów policji na temat nawiązania współpracy w zakresie analizy 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, nakreślenia problemów i obaw społeczności 
lokalnych oraz analizy możliwych do podjęcia działań, a także realizacji problemów 
nakreślanych przez rady osiedli do rozwiązania. 

 Wykonano Porozumienie i związane z nim aneksy z KMP w Poznaniu, którego 
przedmiotem jest uczestniczenie przez Miasto Poznań w finansowaniu części 
wydatków majątkowych i bieżących funkcjonowania KMP w Poznaniu. Środki 
finansowe wykorzystano na: 

o dofinansowanie zakupu radiowozów nieoznakowanych i oznakowanych  
dla KMP  w Poznaniu, 
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o dofinansowanie remontu obiektów KMP w Poznaniu, 
o sfinansowanie zakupu sprzętu informatyczno-biurowego, 
o sfinansowanie dodatkowych patroli na terenie Poznania, 
o dofinansowanie  remontu siedziby KP Poznań – Stare Miasto. 

 Wykonano Porozumienie z KMP w Poznaniu, którego przedmiotem było 
sfinansowanie nagród dla policjantów dokonujących ujęć przestępców na gorącym 
uczynku ich popełnienia, przestępstw okołosamochodowych oraz wandalizmu. 
Ponadto zrealizowano porozumienia z KMP Poznań w zakresie: 

o sfinansowania kosztów pobytu praktykantów ze Szkoły Aspirantów w Słupsku – 
pełnili oni dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta, 

o sfinansowania dodatkowych płatnych patroli ukierunkowanych na 
zapewnienie bezpieczeństwa podczas „Betlejem Poznańskiego”  
w grudniu 2018 r.  

 Projekt „Kibicuj bezpiecznie” - Celem projektu jest zapobieganie 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 objętych było 19 klas z 5 szkół (11 klas ze szkół 
podstawowych oraz 8 klas ze szkół średnich) - łącznie 480 uczniów. W 2018 r. 
program uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Razem Bezpieczniej na lata 
2018-2020. 

 Program „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” - Program realizowany jest  
w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, a finansowany z Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zakłada wprowadzenie i realizację 
jednolitych form współdziałania szkoły, rodziców i uczniów oraz policji i Straży 
Miejskiej w celu przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności przeciwdziałaniu 
zjawiskom związanych z narkotykami i przemocą wśród nieletnich. 

 Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa 
na obszarach wodnych, polegających w szczególności na: 

o objęciu nadzorem, we współpracy z Policją i Strażą Miejską miejsc 
niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do pływania, 
kąpania i uprawiania sportów wodnych, 

o uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów 
wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci  
i młodzieży pod tytułem Bezpieczny Poznań z RWR 2018 – profilaktyka, 

o zapewnieniu 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 – tytuł programu Bezpieczny Poznań z RWR 2018 – 
zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych. 

 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. 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 w zakresie czynności 
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resuscytacyjnych osoby dorosłej    i dziecka, postępowania z użyciem AED, ułożenia 
w pozycję bezpieczną, a także opatrywania ran. Do nauki wykorzystywane  
są fantomy ratownicze. 

 Program „Czujka w każdym domu’ – program zakłada promowanie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego poprzez prowadzenie kampanii uświadamiającej celowość 
montowania czujek dymu, czadu, jak czujek gazu i LPG ratujących zdrowie i życie  
w przypadku zagrożenia. 

Wskaźniki za 2018 r. 
W Programie nie wyznaczono wskaźników realizacji jego celów.  
Finansowanie 
Nakłady poniesione w 2018 r. ogółem -  8 276 769,00 zł 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Przyjazne osiedla 
 Wspólnotowość i dialog społeczny 

 
 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W POZNANIU NA ROK 2018  

Uchwała Nr LXIII/1169/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06.03.2018 r. 
 
Zakres czasowy 
2018 
Przesłanki oraz cele 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt         
w Poznaniu jest uchwalany przez Radę Miasta Poznania co roku na okres jednego roku.  
Program na 2018 r. zakładał następujące cele: 

 Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ustawy z dnia 
21.08.1997 r.  o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840). 

 Zapobieganie bezdomności zwierząt. 
 Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 
 Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, 

odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji albo 
kastracji psów i kotów, adopcji zwierząt domowych, zakazu handlu zwierzętami 
domowymi, rejestracji psów w Miejskim Rejestrze Psów w ramach akcji znakowania   
i rejestracji psów na terenie miasta Poznania. 

Działania realizowane w 2018 r. 
 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 
 Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 
 Odławianie bezdomnych zwierząt. 
 Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt. 
 Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 
 Usypianie ślepych miotów. 
 Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 
 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 
 Realizacja planu znakowania zwierząt w gminie. 
 Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

Wskaźniki za 2018 r. 
W Programie nie wyznaczono wskaźników realizacji jego celów.  



45 

więcej informacji:  badam.poznan.pl 

 

 

Finansowanie 
Na realizację Programu w 2018 r., w zakresie dotyczącym zwierząt domowych poniesiono 
koszt 2 948 318,40  zł. Środki wydatkowano na:  

 opiekę nad wolno żyjącymi kotami, tj. sterylizację lub kastrację kotów – 186 923,34 
zł i dokarmianie – 12 499,77 zł, 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
– umowę z zakładem weterynaryjnym – 26 531,89 zł, 

 elektroniczne znakowanie zwierząt – 20 987,41 zł, 
 organizację plenerowej imprezy edukacyjno-informacyjnej pn. Kejtrówka 2018           

w ramach programu miejskiego „Kejter też Poznaniak” oraz działania o charakterze 
edukacyjno-informacyjnym – 76 727,40 zł , 

 zakup domków całorocznych dla wolno żyjących kotów – 12 000,00 zł 
 pozostałe zadania realizowane w ramach Programu przez Schronisko dla zwierząt – 

2 612 648,59 zł. 
Na realizację Programu na 2018 r. w zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich,  
tj. za gotowość do zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich        
z terenu miasta Poznania, przez gospodarstwo rolne, o którym mowa w § 11 ust. 1 Programu, 
przewiduje się kwotę 2 600 zł. Koszty transportu zwierząt gospodarskich do gospodarstwa, 
leczenia oraz utrzymania pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt przez właściciela albo           
z dochodów uzyskanych z ich sprzedaży. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Zielone, mobilne miasto 
 
  

PROGRAM ROWEROWY MIASTA POZNANIA NA LATA 2017-2022 Z PERSPEKTYWĄ 
DO ROKU 2025 

Uchwała Nr XLVIII/843/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16.05.2017 r. 
 
Zakres czasowy 
2017-2022 z perspektywą do 2025 
Przesłanki i cele 
Program Rowerowy 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.  
Realizacja zapisów niniejszego dokumentu ma prowadzić do wzrostu codziennego ruchu 
rowerowego w Poznaniu. Celami Programu są: 

 Zapewnienie możliwości bezpiecznego i wygodnego poruszania się rowerem poprzez 
wykonanie spójnej sieci tras głównych wskazanych w Programie  
do  2022 r. 

 Doprowadzenie do 12% udziału przemieszczeń rowerowych w podziale zadań 
przewozowych w 2025 r. (10% w 2022 r.). 

 Doprowadzenie do spadku bezwzględnej liczby zdarzeń z udziałem rowerzystów 
(przy jednoczesnym wzroście ruchu będzie to oznaczało znaczący spadek zagrożenia 
wypadkami w przeliczeniu na liczbę kilometrów przejeżdżanych na rowerze)                     
i wyeliminowaniu śmiertelnych ofiar wypadków wśród rowerzystów. 

Działania realizowane w 2018 r. 
 Odebrano roboty związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku  

nr 1 trasy pieszo-rowerowej Wartostrada, tj. od rzeki Mostu Przemysła I  
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do Mostu Królowej Jadwigi na zachodnim brzegu rzeki - długość odcinka: 1,932 
km. 

 Prowadzone były działania pn. "Miejska Akademia Rowerowa 2018"  
oraz "Rowerem do Szkoły". Środki na ten cel pochodziły z grantów przyznanych  
w ramach zadania publicznego: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata  
i wychowanie, a realizatorem tych zadań zostało Stowarzyszenie "Rowerowy 
Poznań - Sekcja Rowerzystów Miejskich". Działania obejmowały 2 tematy: rozwój 
ruchu rowerowego w szkołach i program edukacji rowerowej dla osób dorosłych. 

 Dodatkowo w ramach promocji ruchu rowerowego zrealizowano w 8 szkołach 
budowę 9 wiat rowerowych wraz ze stojakami i zapięciami rowerowymi.  

Ponadto Zarząd Dróg Miejskich realizował następujące działania: 
 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności 

(opracowanie wielobranżowej koncepcji dla prowadzenia infrastruktury rowerowej 
wzdłuż ulic Stóżyńskiego, Jaroczyńskiego, Kurpińskiego 
i Wiechowicza od przystanku PST Kurpińskiego do PST Sobieskiego). 

 RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Maltą i Wartą  
oraz ul. Jana Pawła II.   

 Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy 
Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem.  

 Budowa dróg rowerowych.  
 Budowa układu drogowego wraz z chodnikami, drogami rowerowymi, oświetleniem 

oraz siecią kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Literackiej, Żołnierzy Wyklętych.    
 Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza.  
 Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wraz  

z oświetleniem drogowym wzdłuż ul. Wańkowicza na odc. od  ul. Biskupińskiej  
do ul. Tołstoja. 

 Remonty na drogach m.in. remont ścieżek rowerowych na ulicach: Hlonda, Hetmańskiej 
po stronie północnej i południowej oraz al. Niepodległości.  

 Opracowanie dokumentacji projektowej zmian organizacji ruchu na osiedlu 
wynikających z realizacji zadania "Wielowariantowa koncepcja całości organizacji ruchu 
na terenie Jeżyc" oraz z projektu uspokojenia ruchu na ul. Poznańskiej, Jeżyckiej                  
i Wąskiej. 

 Uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa w niebezpiecznych miejscach  
na terenie osiedla Naramowice. 

 Zakup i montaż stojaków rowerowych.  
Wskaźniki za 2018 r. 

 Długość wybudowanych nowych tras rowerowych: ∼23 km (infrastruktury 
rowerowej ZDM). 

 % długości wykonanych tras ujętych w niniejszym Programie: ∼6,3 km, co stanowi 
27,3% (zliczone na podstawie ww. zadań zrealizowanych przez ZDM). 

 Roczne nakłady na infrastrukturę rowerową: 7.462.685,33 zł (zliczone  
na podstawie ww. zadań zrealizowanych przez ZDM). 

 Liczba nowych stacji PRM:  22. 
 Liczba stacji PRM na koniec 2018 r.: 113. 
 Liczba nowych rowerów dostępnych w PRM: 233. 
 Liczba rowerów dostępnych w PRM na koniec 2018 r.: 1 240. 
 Nasycenie rowerowe: 434 osób/rower. 
 Liczba zdarzeń rowerowych z udziałem rowerzystów (średnia z ostatnich trzech lat): 

2016 – 368, 2017 – 321, 2018 – 347 ; Interpretując uzyskane wyniki, należy 
pamiętać o tym, że z roku na rok przybywa osób poruszających się na rowerach. 

Ponadto zbadano zmiany wielkości ruchu rowerowego - badane corocznie na wybranych 
punktach pomiarowych, a docelowo także na bieżąco poprzez punkty pomiaru 
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automatycznego: dane z licznika rowerowego od 30.03.2018 r. do 31.12.2018 r.: liczba 
zliczeń przejazdów rowerowych przy Placu Wolności wyniosła 347 839. 
Finansowanie 

 Odcinek nr 1 Wartostrady, tj. od rzeki Mostu Przemysła I do Mostu Królowej Jadwigi – 
2 942 726,50 zł. 

 Działania pn. "Miejska Akademia Rowerowa 2018" oraz "Rowerem do Szkoły" - kwota 
117 660 zł. 

 Budowa 9 wiat rowerowych wraz ze stojakami i zapięciami rowerowymi. Wartość 
zadania wyniosła 254 143 zł. 

 Koszty poniesione przez ZDM na realizację zadań, w ramach których prowadzono 
prace związane z rozwojem infrastruktury rowerowej w 2018 r. to 7 462 685,33 zł 
(wyliczone na podstawie ww. zadań zrealizowanych przez ZDM w 2018 r.). 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 
 Zielone, mobilne miasto 
 Przyjazne osiedla 
 Wspólnotowość i dialog społeczny 
 Silna Metropolia 
 Nowoczesna przedsiębiorczość 

 
 

POLITYKA PARKINGOWA MIASTA POZNANIA  

Uchwała Nr XXXVIII/409/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 10.06.2008 r. 
 
Zakres czasowy 
od 2008  
Przesłanki i cele 
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 na celu zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców, zmierzających 
do przeciwdziałania zjawiskom i skutkom zatłoczenia motoryzacyjnego, co przekłada się na 
zwiększenie atrakcyjności użytkowej transportu publicznego. 
Działania realizowane w 2018 r. 

 Oddanie do użytkowania parkingu P&R na ul. Szymanowskiego na 130 miejsc 
postojowych. 

 Organizacja postępowań przetargowych na wybór wykonawcy kolejnych  
3 parkingów  typu „Park&Ride” w następujących lokalizacjach: św. Michała,  
Strzeszyn i rondo Starołęka. 

 Złożono wniosek i przyznano dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego ze środków ZIT w ramach WRPO. Miasto Poznań 
wnioskowało o kwotę 67,6 mln zł, przyznano 21,96 mln zł. W 2018 r. wobec braku 
możliwości zabezpieczenia w budżecie Miasta pełnej wartości projektu w sytuacji 
uzyskania dotacji w wysokości znacznie niższej od wnioskowanej, poinformowano Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego o zawieszeniu realizacji projektu                      
i odstąpieniu od podpisania umowy o jego dofinansowanie. 

 wybrano Wykonawcę koncepcji dla kolejnego etapu planowanych parkingów P&R. 
Trwa opracowywanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennych dla 5 odrębnych 
obiektów parkingowych w lokalizacjach: os. Lecha - Piaśnicka, PKP Podolany (ul. 
Horacego), PKP Antoninek, PKP Karolin oraz PKP Starołęka przy torach kolejowych.  
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 Podpisano umowę na wykonanie kompleksowej analizy obszaru Miasta Poznania – 
dzielnic (Jeżyce, Łazarz, Wilda) pod kątem optymalizacji parkowania. 
 

Wskaźniki za 2018 r. 
Zrealizowano 1 parking P&R ze 130 miejscami parkingowymi 
Finansowanie 
Koszt budowy parkingu P&R Szymanowskiego poniesiony w 2018 r. wyniósł : 74 536,35, 
natomiast całkowity koszt parkingu wyniósł: 5 680 701,76 zł.  
Koszt I etapu wykonania kompleksowej analizy obszaru Miasta Poznania (Jeżyce, Łazarz, 
Wilda) wyniósł 39 114,00 zł. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Zielone, mobilne miasto 
 Przyjazne osiedla 
 Silna Metropolia 

 
 

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ 
ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA  
POZNANIA W LATACH 2017-2020  

Uchwała Nr XLI/710/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24.01.2017 r. 
 
Zakres czasowy 
2017-2020 
Przesłanki oraz cele 
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 w Poznaniu.  
Do programu kwalifikowane są pary nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez 
naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria: wiek kobiety mieści się  
w przedziale 20-43 lata wg rocznika urodzenia; 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 (bez konieczności meldunku). Potencjalną populację docelową 
programu oszacowano na 367 par. 
Działania realizowane w 2018 r. 
Program realizowany jest od sierpnia 2017 r. przez 3 podmioty lecznicze, z którymi Miasto 
podpisało umowy na realizację procedur in vitro. 
W 2018 r. do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wpłynęło 411 wniosków kierujących do 
programu, a ostatecznie zakwalifikowano do programu 369 par.  
Wskaźniki za 2018 r. 
Na dzień 31.12.2018 r. odnotowano 169 ciąż, w tym 23 ciąże wielopłodowe.  Od początku 
trwania programu urodziło się 77 dzieci. 
Finansowanie 
W 2018 r. rzeczywisty koszt programu wyniósł 1 688 272 zł. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Przyjazne osiedla 
 Wspólnotowość i dialog społeczny 
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WIELOLETNIE PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ  

Uchwała Nr LXIII/1161/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06.03.2018 r. – aktualizacja 
programu 
 
Zakres czasowy 
2016-2018 
Przesłanki oraz cele 

 Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), 
w tym raka szyjki macicy dla miasta Poznania na lata 2016-2018 - głównym celem 
Programu było zapobieganie wśród poznaniaków zachorowaniom wywoływanym 
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. 

 Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców miasta 
Poznania na lata 2016-2018 - celem zakończonego w 2018 r. programu był wzrost 
świadomości na temat profilaktyki zachorowań na grypę, zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia ciężkich powikłań pogrypowych i promocja zdrowia poprzez edukację       
i bezpłatne szczepienia. Program skierowany był do podopiecznych i personelu 
wybranych miejskich jednostek i prowadzonych na zlecenie Miasta  
oraz mieszkańców Poznania w wieku od 60 roku życia. 

Działania realizowane w 2018 r. 
 Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), 

w tym raka szyjki macicy dla miasta Poznania na lata 2016-2018: 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.  

 Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców miasta 
Poznania na lata 2016-2018: ze środków z budżetu Miasta sfinansowano zakup  
i podanie 7 950 dawek szczepionki, natomiast w latach 2016-2018 łącznie 
zaszczepiono 17 649 osób. 

Wskaźniki za 2018 r. 
 Podano 2 218 dawek szczepionki w programie profilaktyki zakażeń HPV 
 Podano 7 950 dawek szczepionki w programie profilaktyki zachorowań na grypę 

sezonową 
Finansowanie 
Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym 
raka szyjki macicy dla miasta Poznania na lata 2016-2018 - 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. 
Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców miasta Poznania na 
lata 2016-2018: - realizacja programu w 2018 r.  kosztowała Miasto ponad 285 tys. zł, 
natomiast koszt programu w latach 2016-2018 wyniósł ponad 606 tys. zł. 
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Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 
 Przyjazne osiedla 
 Wspólnotowość i dialog społeczny 

 
 

STRATEGIA AKADEMICKA I NAUKOWA MIASTA POZNANIA  

Uchwała Nr LXXXVIII/991/IV/2006  Rady Miasta Poznania z dnia 28.02.2006 r. 
 
Zakres czasowy 
od 2006  
Przesłanki oraz cele 
Z racji szczególnego charakteru związków środowiska akademickiego i naukowego  
z Miastem (rozumianym zarówno jako samorządowe struktury zarządcze, jak i jako 
społeczność lokalna), a także relacji występujących pomiędzy poszczególnymi jednostkami 
w obrębie szkolnictwa wyższego i nauki oraz znacznej zmienności  
i niestabilności otoczenia, w jakim funkcjonuje sektor szkolnictwa wyższego i nauki, 
Strategia w większym stopniu koncentruje się na wskazaniu celów strategicznych  
i możliwych kierunków działań związanych z ich osiągnięciem, niż na jednoznacznym 
określeniu inicjatyw, mających charakter zobowiązań podmiotów objętych Strategią. Cele 
wyznaczone w Strategii:  

 Szeroki dostęp młodzieży do wiedzy na poziomie akademickim. 
 Rozwój kształcenia ustawicznego i edukacji zaawansowanej. 
 Poprawa jakości kształcenia. 
 Internacjonalizacja procesu dydaktycznego i badań naukowych. 
 Wzmocnienie związków sektora szkolnictwa wyższego i nauki z praktyką. 
 Umocnienie pozycji Poznania jako europejskiego ośrodka akademickiego poprzez 

zwiększenie jego atrakcyjności jako miejsca studiów i prowadzenia działalności 
naukowobadawczej. 

Działania realizowane w 2018 r. 
 Promocja Poznania jako miasta akademickiego, przyjaznego studentom: 

o zorganizowano cykl spotkań z maturzystami w szkołach średnich w Polsce. 
Przedstawiciele Poznania odwiedzili 50 szkół w 28 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. 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 dotyczące 
wybranej dalszej ścieżki rozwoju młodzieży, 

o prowadzono kampanię promocyjną pod hasłem „Poznań Przyciąga”  
w mediach społecznościowych, kierowaną do polskich maturzystów. Reklamy 
Poznania 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 
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prawie 36 tys. wejść na stronę www.poznanprzyciaga.pl przez 33 tys. 
unikalnych użytkowników, 

o we współpracy z uczelniami, przygotowano wspólną przestrzeń  
z atrakcyjnymi wydarzeniami podczas największych w Polsce XXII Targów 
Edukacyjnych organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich oraz podczas „Salonu Maturzystów 2018” organizowanego przez 
Fundację „Perspektywy” na terenie Politechniki Poznańskiej. Ponadto na 
dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania odbyła się inauguracja Poznańskiego 
Festiwalu Nauki Sztuki, 

o współpracowano z organizacjami pozarządowymi, realizującymi projekty  
w zakresie aktywizacji i integracji środowiska studenckiego poznańskich 
uczelni, w tym w ramach organizacji Juwenaliów. W 2018 r., dzięki 
dofinansowaniu w formie tzw. „małych grantów”, społeczność studencka 
realizowała projekty edukacyjne, podnoszenia kompetencji, kulturalne  
i sportowe, 

o organizowano staże studenckie i absolwenckie w Urzędzie Miasta Poznania 
oraz wspierano studentów w realizacji staży w poznańskich firmach.  

 Wspieranie młodych talentów: 
o przyznano 31 stypendiów dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych rozpoczynających studia w Poznaniu, jednocześnie 
kontynuując projekt „Ambasador Akademickiego Poznania”, 

o wspierano udział studentów poznańskich uczelni w międzynarodowych 
zawodach (Zawody Inżynierów Lotnictwa SAE Aero Design).  

 Promowanie poznańskich osiągnięć naukowych: 
o przyznano 12 stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska 

naukowego , 
o wręczono Nagrodę Naukową Miasta Poznania, 
o rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu „Nagroda Miasta Poznania  

za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania  
za wyróżniającą się pracę magisterską” przyznając 3 równorzędne nagrody  
i 7 honorowych wyróżnień w kategorii prac doktorskich oraz 3 równorzędne 
nagrody i 6 honorowych wyróżnień w kategorii prac magisterskich.  

 Pomoc instytucjom naukowym w popularyzacji nauki: 
o współpracowano przy realizacji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki,  
o współpracowano przy organizacji lokalnych, krajowych  

i międzynarodowych kongresów i konferencji. 
 Realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych naukowców, 

artystów i specjalistów na poznańskich uczelniach. W 2018 r. 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. 

 Kontynuowano działania Zespołu „Study in Poznań”, który inicjował działania 
poznańskich uczelni kierowane do studentów zagranicznych. Realizowano m.in. 
promocję zagraniczną poprzez udział w imprezach targowych na Ukrainie, Litwie,       
w Gruzji i Kazachstanie. Przedstawiciele Miasta oraz poznańskich uczelni podczas 
międzynarodowych targów zagranicznych zachęcali zagranicznych uczniów  
i studentów do studiowania w Poznaniu. Poznańska delegacja promowała miasto            
i uczelnie na wspólnym stoisku „Study in Poznań” (finansowanym przez Miasto) lub 
organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Oprócz udziału      
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w targach zorganizowano spotkania z Polonią i lokalnymi władzami oraz spotkania     
w szkołach z młodzieżą licealną. 

 Prowadzono miejską stronę internetową „Study in Poznań” w języku angielskim. 
 Wydano folder w kilku wersjach językowych zachęcający do studiowania  

w Poznaniu. 
 Współpracowano z UAM w ramach opracowywania angielskiej wersji Afisza  

z ofertą kulturalną.  
 Uczestniczono w spotkaniach powitalnych studentów zagranicznych  

na poznańskich uczelniach (tzw. „Orientation Days”). 
 Realizowano projekty mające na celu integrację obcokrajowców już studiujących                            

i mieszkających w Poznaniu (w tym turniej piłki nożnej Euroerasmus and Friends 
Cup). 

 Organizowano spotkania i konferencje promujące współpracę nauki i biznesu,  
w których uczestniczyli przedsiębiorcy i naukowcy różnych specjalności. 

 Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy prowadził doradztwo i organizował szkolenia m.in. 
dla studentów poznańskich uczelni planujących rozpoczęcie działalności 
gospodarczej 

 Miasto Poznań angażowało się w organizację zajęć z przedsiębiorczości  
na poznańskich uczelniach, współpracując z tym zakresie z biurami karier uczelni. 

 Kontynuowany był projekt „Startup Poznań”, inicjatywa na rzecz rozwoju lokalnego 
ekosystemu startupowego. 

 Prowadzono Przestrzeń Pracy Wspólnej „+jeden”, z której w dużej mierze korzystają 
studenci i absolwenci poznańskich uczelni. 

 Prowadzono działania przyciągające do miasta inwestorów zainteresowanych 
nowoczesnymi technologiami, w tym centra usług nowoczesnych, IT i R&D -  w 2018 
r. takie jak: Sonalake, Computacenter, Sensire, Homag, FEV, Transcosmos, Conectys.  

 Miasto zaangażowane było we współpracę z Poznańskim Parkiem Naukowo-
Technologicznym Fundacji UAM w Poznaniu oraz Wielkopolskim Klastrem 
Teleinformatycznym, które jest wspólną inicjatywą Miasta Poznania, Politechniki 
Poznańskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego  
oraz poznańskich firm IT. 

 Udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą na obszarach parków technologiczno-przemysłowych  
i naukowo-technologicznych. 

 W ramach wspierania inwestycji poznańskich uczelni, przekazano z 99% bonifikatą 
grunty o powierzchni 4,6 tys. m2 Uniwersytetowi Medycznemu  
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.   

Wskaźniki za 2018 r. 
 Liczba studentów uczelni poznańskich (dane GUS 2018): 110 tys.  
 Liczba studentów uczelni poznańskich na 1000 mieszkańców (dane GUS 2017): 205.  
 Udział studentów zagranicznych w liczbie studentów w Poznaniu ogółem (dane GUS 

2017): 3,6%.  
 Liczba studentów zagranicznych uczelni poznańskich (dane UMP 2018): 5,2 tys.  
 Liczba uczestników studiów doktoranckich na 1000 mieszkańców (dane GUS 2017): 

5,1 tys.  
 Liczba absolwentów studiów podyplomowych na 1000 mieszkańców (dane GUS 2017): 

11,1 tys.  
 Liczba odbiorców działań dofinansowanych przez Miasto, podnoszących jakość 

kształcenia (2018): 3,3 tys. 
 Liczba odbiorców wydarzeń akademickich organizowanych i wspieranych przez Miasto 

(dane UMP 2018): 124 tys.  
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 Liczba biorących udział w konkursach Miasta kierowanych do środowiska 
akademickiego i naukowego (dane UMP 2018): 253.  

 Obszar gruntów przekazanych szkołom wyższym i ośrodkom naukowo-badawczym 
pod inwestycje nieodpłatnie lub z bonifikatą w 2018 r.: 4,6 tys. m2. 

 Kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą na obszarach parków technologiczno-przemysłowych  
i naukowo-technologicznych w 2018 r.: 269 614,05 zł. 

Finansowanie 
W 2018 r. Miasto Poznań na działania kierowane do środowiska akademickiego  
i naukowego, w tym działania promocyjne, wsparcie talentów, programy stażowe oraz 
wspieranie integracji, aktywizacji i przedsiębiorczości akademickiej,  przeznaczyło łącznie 
ok. 1,8 mln zł.  
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Silna Metropolia 
 Nowoczesna przedsiębiorczość 

 
 

PROGRAMY W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA  

w 2018 r. trwały także prace nad opracowaniem następujących dokumentów sektorowych: 
• POLITYKA DLA LUDZI MŁODYCH MIASTA POZNANIA NA LATA 2019-

2025 – została przyjęta Uchwałą Nr LXXIV/1408/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 
16.10.2018 r. Wdrażanie Polityki rozpoczęto z dniem 1 stycznia 2019 r. 

• POZNAŃSKI PROGRAM DLA KULTURY 2019-2023 – został przyjęty Uchwałą  
Nr VI/69/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05.02.2019 r.  Wdrażanie Programu 
rozpoczęto z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu. 

• STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA 
POZNANIA 2019-2025 – prowadzono prace projektowe i konsultacje, dokument nie 
został jeszcze przyjęty uchwałą Rady Miasta Poznania. 

 


