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01/
Miasto otwarte 
na młodych
Młodzież ze swoimi ideałami, aspiracja-

mi i talentami jest ważną częścią każdej 

lokalnej społeczności. Wzbogaca ją, 

inspiruje i aktywuje swoją energią.

Polityka „Poznań Młodych 2025” powsta-

ła z młodymi ludźmi dla młodych ludzi. 

Jej współautorami i odbiorcami są oso-

by w wieku od 15 do 29 lat, mieszkające, 

uczące się, studiujące, pracujące lub po 

prostu korzystające z przestrzeni  

i oferty miejskiej Poznania. 

Prezentujemy Państwu dokument od-

powiadający na oczekiwania i potrzeby 

młodzieży, którego hasłem przewodnim 

jest tworzenie warunków wspierających 

rozwój młodych ludzi w Poznaniu oraz 

rozwój Poznania dzięki młodym ludziom.

Wspólnie z młodzieżą zapraszam  

Państwa do realizacji zawartych  

w Polityce rozwiązań.
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Jak 
powstała 
Polityka  
Poznań 
Młodych 
2025

W prace nad opracowaniem doku-

mentu, trwające od stycznia do paź-

dziernika 2018 r., włączyła się przede 

wszystkim młodzież, ale także eks-

perci, naukowcy, przedsiębiorcy, 

społecznicy i urzędnicy. 

Opracowanie polityki zawierającej 

dobrze dobraną ofertę dla młodzie-

ży, wymagało dogłębnego poznania 

jej problemów i oczekiwań. W tym 

celu w pierwszym etapie prac nad 

dokumentem, przygotowano dia-

gnozę, opartą m.in. o wyniki badań 

jakościowych i ilościowych. 

Wnioski zawarte w diagnozie posłu-

żyły do sformułowania prioryteto-

wych obszarów dla młodych ludzi 

oraz konkretnych rozwiązań pro-

blemów. Młodzież (ze szczególnym 

uwzględnieniem zaangażowania 

Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 

II Kadencji 2016 – 2018) zgłaszała 

swoje pomysły podczas spotkań 

z władzami Miasta oraz biorąc 

udział w warsztatach i konsulta-

cjach społecznych.

Kierunki Polityki „Poznań Młodych 

2025” wynikają zarówno z przepro-

wadzonych na szeroką skalę badań 

z młodymi mieszkańcami, jak i anali-

zy danych statystycznych oraz ana-

logicznych dokumentów w innych 

miastach na świecie. Ponadto Poli-

tyka  „Poznań Młodych 2025” odnosi 

się do dokumentów strategicznych 

na poziomie międzynarodowym, 

krajowym i regionalnym – przede 

wszystkim wynika ze Strategii Roz-

woju Miasta Poznania 2020+ .

„Polityka dla ludzi 
młodych Miasta 
Poznania na lata 
2019-2025”, zwa-
na dalej Polityką 
„Poznań Młodych 
2025”, to efekt  
zaangażowania  
i współpracy wie-
lu osób pragną-
cych mieć wpływ 
na otaczającą 
rzeczywistość  
i dla których waż-
na jest przyszłość 
Poznania. 
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Poznań 2019
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03/
Kim są młodzi ludzie 
w Poznaniu
Młodzi ludzie w Polityce „Poznań Młodych 
2025” są definiowani jako mieszkańcy miasta 
Poznania w wieku 15 do 29 lat, a więc reprezen-
tujący pokolenie Y oraz częściowo pokolenie Z. 
Do grupy tej zalicza się zarówno nastolatków 
w wieku 15-19 lat, jak i młodych dorosłych (od 
20 roku życia). Zróżnicowanie tej grupy wynika 
z odmiennej sytuacji życiowej, systemu warto-
ści, aspiracji i potencjału młodych ludzi. 

W Poznaniu zameldowanych na stałe jest 
79 tys. osób w wieku 15-29 lat, co stanowi 
niecałe 15% mieszkańców. W mieście melduje 
się rocznie ponad 1,7 tys. osób w tym przedziale 
wiekowym. 45% młodych osób meldujących się 
w Poznaniu stanowią mieszkańcy województwa 
wielkopolskiego, w tym ponad 1/3 to mieszkań-
cy powiatu poznańskiego. Kolejne 20% młodych 
imigrantów pochodzi z województw: kujawsko-
-pomorskiego, lubuskiego i zachodnio-pomor-
skiego.
 
Ponadto ok. 75 tys. osób w  wieku 15-29 lat 
mieszka w mieście tymczasowo, bez zameldo-
wania – są to młode osoby z innych miejscowo-

ści w Polsce lub z zagranicy (przede wszystkim 
z Ukrainy – ok. 20 tys. młodych osób), uczące 
się, studiujące lub pracujące w Poznaniu. 

Z przestrzeni miejskiej korzystają także regular-
nie młode osoby mieszkające poza Poznaniem, 
dojeżdżające codziennie do miasta w celu nauki 
lub pracy (przede wszystkim młodzi mieszkań-
cy gmin ościennych). 

W poznańskich szkołach ponadgimnazjalnych, 
policealnych oraz wyższych uczy się 150 tys. 
osób, z których co roku naukę kończy ponad 
39 tys. absolwentów i absolwentek. Młode 
osoby są najczęściej zatrudniane na podstawie 
umowy o pracę, a co trzynasta osoba w wieku 
od 18 do 29 lat zakłada własną firmę. 

Co roku 1,8 tys. młodych kobiet i 1,4 tys. mło-
dych mężczyzn zawiera związek małżeński, 
najczęściej w wieku 25-29 lat. 

Młodzi ludzie w Poznaniu najczęściej poruszają 
się transportem publicznym (47%), rowerem lub 
pieszo (łącznie 15%). 
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Polityka / Poznań Młodych 2025

Dla kogo Polityka Poznań 
Młodych 2025 

10-11

17.55711.35610.148

9.719 11.113 19.122

15-19 lat

Źródło danych: GUS

20-24 lata 25-29 lat

Ilu młodych ludzi mieszka 
w Poznaniu według statystyki 
publicznej?

Młodzież szkolna  
w wieku 15 do 19 lat

Młodzi ludzie w wieku  
17 do 29 lat, bez wyższego 
wykształcenia, pracujący 

Młodzi cudzoziemcy, 
kształcący się lub  
pracujący 

Młodzi ludzie w wieku 
19 do 26 lat, studiujący na 
poznańskich uczelniach 

Młodzi ludzie w wieku  
22 do 29 lat, z wyższym  
wykształceniem, 
pracujący

03/ Kim są młodzi ludzie w Poznaniu
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Co mówią młodzi ludzie 
w Poznaniu

Ostatnio jestem 
zafascynowana 
rowerami miej-
skimi. 

Często poszłabym 
na coś super i to nie 
musi być nic duże-
go, ale coś małego, 
żeby się działo.

Ważna jest integracja 
społeczna, żeby jedni 
drugich poznawali, 
żeby starsi mogli 
czerpać od młodszych, 
a młodzi od starszych. 

Wolontariat 
daje nam dużo 
satysfakcji. 

Potrzebne są 
częściej jeż-
dżące tramwa-
je i autobusy. 

Moim centrum 
informacji jest 
Facebook, wiem 
o tym, co jest tam 
umieszczane. 

Mamy wszystko. 
Jedyne miasto 
mające cztery 
jeziora w centrum 
miasta. Ale kto 
o tym wie? 

Młodzieżowy 
lider potrzebuje 
wsparcia organi-
zacyjnego. 

W młodzieży drze-
mie wielki poten-
cjał, który nieumie-
jętnie wykorzystany 
jest wielką stratą. 

Dostanie się 
z centrum na 
obrzeża jest 
problematyczne. 

Wcale nie mu-
szą przyjeżdżać 
gwiazdy świato-
wego formatu, 
niech przyjeżdżają 
bardzo dobrzy 
artyści. 

Więcej darmowych 
warsztatów, bo to 
rozwija i zbliża do 
siebie ludzi i można 
się nauczyć czegoś 
nowego. 

Potrzebne są 
“instagramowe” miej-
sca – ciekawa ściana, 
przestrzeń, miejscówki 
z klimatem, rodem 
z Instagrama. 

Więcej parków dla 
spacerów z dziećmi, 
odprężenia, poprawy 
jakości powietrza,  
mniej barier architek-
tonicznych.

Potrzebna jest 
aplikacja, która 
informuje 
o wydarzeniach 
kulturalnych, 
zniżkach, zmia-
nach w transpo-
rcie. 
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Polityka / Poznań Młodych 2025

Wykształcenie młodych 
ludzi* w Poznaniu

Długość okresu zamieszkiwania 
młodych ludzi* w Poznaniu

Wyższe Średnie 
lub policealne

Zawodowe lub 
podstawowe

Brak 
wykształcenia

Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych 
dla młodzieży

Uczniowie 
szkół 
policealnych

Studenci 
szkół 

wyższych

Młodzi ludzie uczący 
się w Poznaniu 

14-15Źródło danych: GUS

Źródło danych: Badania ankietowe
* wiek 18-29 lat

Źródło danych: Badanie ankietowe 
* wiek 18-29 lat

47%
27.571

9.558

110.346

36% 15% 1%

SP

56%
od urodzenia

18%
mniej niż 5 lat

17%
od 5 do 10 lat

9%
więcej 

niż 10 lat
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Wyzwania dla polityki 
miejskiej

Wiele samorządów w Polsce odczuwa nega-
tywne skutki zmian demograficznych. Nieko-
rzystne zmiany w strukturze demograficznej 
społeczeństwa oraz duża liczba mobilnych 
pracowników, z których większość to młodzi 
ludzie, stanowią nowe wyzwania dla miast. 
Wiele ośrodków miejskich stara się zwięk-
szyć swoją atrakcyjność, aby przyciągnąć 
młodych z kraju i zagranicy oraz zatrzymać 
młodzież na stałe. 

Na podstawie opracowanej diagnozy mło-
dych ludzi w Poznaniu i mapy ich potrzeb, 
wskazano wyzwania dla Poznania Młodych 
2025. 

Miasto atrakcyjne dla młodych ludzi to 
miasto różnorodnych możliwości, które są 
dostępne nie tylko w centrum, ale także 
w sąsiedztwie, blisko miejsca zamieszkania; 
miasto, w którym preferowane są nowo-
czesne technologie i ekologiczne rozwiąza-
nia, z łatwym dostępem do świata wirtual-
nego; miasto, które otwiera się na swoich 
mieszkańców, a w dialogu z młodymi ludźmi 
uwzględnia ich kody kulturowe, specyficz-
ny język i preferowane przez nich kanały 
informacji. 

Polityka / Poznań Młodych 2025

16-17

Jakość 
transportu 
publicznego. 

System 
kształcenia
młodych 
ludzi. Komunikacja 

z młodymi 
ludźmi. 

Nowoczesne 
kanały 
informacji. 

Atrakcyjna 
oferta pracy. 

Zdrowie 
emocjonalne 
młodych 
ludzi. 

Atrakcyjne  
i dostępne  
tereny zieleni. 

Atrakcyjna 
i dostępna 
oferta spędzania 
wolnego czasu 
w mieście. 

Możliwość 
wpływania 
na decyzje 
władz 
miasta. 

Wsparcie dla 
istniejących 
inicjatyw 
młodzieżowych 
oraz liderów 
młodzieżowych. 

Atrakcyjność 
i funkcjonalność 
przestrzeni 
miejskiej. 

04/ Wyzwania dla polityki miejskiej



Polityka / Poznań Młodych 2025

Najbardziej popularne kierunki kształcenia zawodowego 
w szkołach ponadgimnazjalnych w Poznaniu

Najbardziej popularne kierunki kształcenia 
w szkołach wyższych w Poznaniu

Źródło danych: GUS
według liczby uczniów

Źródło danych: GUS
według liczby studentów

2.924
Inżynieryjno-techniczne

21.258
Biznes 

i administracja

1953
IT

10.239
Medyczne

1.078
Biznes 
i administracja

9.006
Językowe

956
Artystyczne

8.431
Pedagogiczne

1.786

Usługi 
dla ludności

9.980

Inżynieryjno-
-techniczne

824
Architektura 
i budownictwo

7.400
Społeczne

04/ Wyzwania dla polityki miejskiej
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Poznań jest miastem,  
w którym młodzi ludzie, 
poprzez realizację swoich 
marzeń, pasji i różnorod-
nych zawodowych aspira-
cji, realnie je współtworzą 
i rozwijają dla dobra całej 
społeczności.

Wizja  
Poznania Młodych 
2025 

Polityka / Poznań Młodych 2025
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Rozwój
kompetencji

umożliwienie młodym ludziom 

zdobywania wiedzy, doświadczenia 

i umiejętności, które będą mogli 

wykorzystywać przy podejmowaniu 

różnorodnych decyzji także 

w dorosłym życiu.

Zróżnicowane 
zaangażowanie 

uwzględnienie zróżnicowania, 

możliwości aktywności, potencjału, 

doświadczenia młodych ludzi, 

co pozwoli na włączenie jak 

największej reprezentacji różnych 

grup młodzieży. 

Wzajemny 
szacunek 

oparcie procesu angażowania 

młodych ludzi na wzajemnym 

 szacunku wszystkich grup społecznych, 

zainteresowaniu konstruktywnymi 

propozycjami młodych ludzi  

i odpowiedzialności za podejmowane 

decyzje i działania. 

Otwartość 
i jawność 

oparcie procesu angażowania 

młodych ludzi na transparentnych, 

czytelnych i uczciwych procedurach,  

aby nie powodować nie  

realistycznych oczekiwań.

Polityka / Poznań Młodych 2025

22-23

Poznań przyjaznym  
miastem przyszłości dla 
młodych ludzi

Polityka Poznań Młodych 2025 jest rodzajem 
umowy społecznej pomiędzy Miastem a mło-
dzieżą. Zarówno Poznań, jak i mieszkający 
w nim młodzi ludzie, mają sobie wiele do  
zaoferowania.

Realizacja celu i priorytetów Polityki Poznań 
Młodych 2025 opiera się na 4 zasadach anga-
żowania młodych ludzi w życie miasta:

Cel

05/ Wizja i cel Polityki Poznań Młodych 2025Polityka / Poznań Młodych 2025



Polityka / Poznań Młodych 2025

Wspólnie z młodymi 
mieszkańcami Poznania 
zostało wyznaczonych 
5 równoważnych prioryte-
tów Polityki Poznań Młodych 
2025, z którymi młodzież się 
utożsamia i uznaje za  
najważniejsze. 

Priorytety

Wiele działań zgodnych z priorytetami młodych 
ludzi jest już w mieście realizowanych, a na bieżąco 
pojawiają się nowe inicjatywy. 

PRIORYTETY

Miasto 
Talentów

Miasto 
Przyjaznej Przestrzeni

Miasto 
Ekomobilności

Miasto 
Aktywnych

Miasto 
Otwarte

24-25
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Sytuacja zawodowa młodych 
ludzi* w Poznaniu

Zatrudnienie na umowę 
cywilno-prawną

7%

Zatrudnienie 
na umowę o pracę

50%

Osoba niepracująca 
lub pobierająca rentę

10%

Własny biznes

7%

Osoba ucząca się 
lub studiująca

26%

Źródło danych: Badanie ankietowe 
* wiek 18-29 lat

Źródło danych: AIS w Poznaniu
Średnie dochody uzyskiwane w Poznaniu = 100

Oświadczenia pracodawców o zamiarze 
zatrudnienia obcokrajowca* w Poznaniu

Dochody młodych ludzi 
w Poznaniu

38.579

2.258

154696

655
(Ukraina)

(Białoruś)

(Gruzja)

(Mołdawia)

(Rosja)

(Armenia)

19

Źródło danych: PUP w Poznaniu  
* wszystkie grupy wiekowe

15-19 lat 20-24 lata 25-29 lat

Wynagrodzenie 
za pracę

Umowa zlecenie

Własny biznes 

4%

25%

13%

36%

72%

27%

71%

86%

46%

26-27
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Polityka / Poznań Młodych 2025

Miasto Talentów

Większe możliwości dla rozwoju osobistego 
młodych ludzi oraz realizacji własnych pasji 

i zawodowych ambicji

Priorytet/

Miasto Talentów

Większe możliwości 
dla rozwoju osobistego 
młodych ludzi oraz 
realizacji własnych pasji 
i zawodowych ambicji

Poznań, jako miasto przyszłości dla młodych 
ludzi, będzie tworzyć twórcze i kreatywne 
środowisko innowacyjnych działań i idei, za-
pewniając im warunki i możliwości do rozwi-
jania swoich zdolności i samorealizacji oraz 
kształtując postawy obywatelskie i społeczne. 
Wysokiej jakości system edukacji na wszystkich 
poziomach kształcenia będzie przygotowywać 
młodych ludzi do wyzwań współczesnego świa-

ta, odpowiadając na potrzeby społeczne  
i przeciwdziałać marginalizacji młodzieży.  
W mieście będzie działać system zapewnienia 
bezpieczeństwa społecznego młodym ludziom 
zagrożonym wykluczeniami, pochodzącym  
z rodzin problemowych oraz należącym do 
grupy NEET, który umożliwi im rozwój osobisty 
i zawodowy.  Wspierane będą projekty skie-
rowane do osób z problemami ze zdrowiem 
emocjonalnym. Rozwój osobisty i samorealiza-
cja młodych ludzi będą także rozwijane przez 
możliwość aktywnego uczestnictwa w kulturze. 
Miasto będzie współpracować z poznańskimi 
uczelniami, wspierając rozwój ich oferty kształ-
cenia, a także rozwijać miejski system wsparcia 
lokalnego biznesu i przedsiębiorczości. Wdraża-
ne będą projekty przedsiębiorczości społecznej 
oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. 

28-29
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/ Co już robimy 

Polityka / Poznań Młodych 2025

• Udostępnianie przestrzeni na społeczne działania kulturalne,  
 rekreacyjne i sportowe
• Wsparcie wydarzeń popularyzujących naukę 
• Nagrody i stypendia dla uczniów, studentów, młodych twórców  
 i badaczy
• Wykłady otwarte wybitnych naukowców i artystów
• Festiwale artystyczne
• Praktyki i staże dla studentów
• Prowadzenie miejskiej strefy pracy wspólnej +jeden
• Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne, organizacja 
 i wsparcie wydarzeń sportowych, szkolenia młodzieży uzdolnionej  
 sportowo, Młodzieżowe Centra Sportu
• Miejski program promocji rzemiosł unikatowych  
 „Zaułek Rzemiosła” 
• Miejska kampania „Szacun dla zawodowców” z targami edukacyjnymi  
 Arena Zawodowców 
• Doradztwo zawodowe dla młodzieży 
• Zajęcia z przedsiębiorczości i szkolenia z zakładania 
 działalności gospodarczej
• Rozwój Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
• Miejskie programy profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeństwa socjalnego  
 dla młodych ludzi
• W ramach targów edukacyjnych i kampanii „Poznań przyciąga” 
 promocja studiowania w Poznaniu

Uruchomienie 
Poznańskiego Programu 
Edukacji Kulturowej

Budowa 
szkoły 
na 
Strzeszynie

Budowa 
sali 
sportowej 
na GłuszynieRozwój sieci mentorów 

biznesu wspierających 
młodych ludzi

Uruchomienie warsztatów 
edukacyjnych o mieście 
i jego funkcjonowaniu oraz 
warsztatów artystycznych

30-31

/ Co planujemy 
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Polityka / Poznań Młodych 2025

Miasto Aktywnych

Większe możliwości zaangażowania 
i wpływu młodych ludzi na organizację życia 

w mieście

Priorytet/

Miasto Aktywnych

Większe możliwości zaan-
gażowania i wpływu mło-
dych ludzi na organizację 
życia w mieście

W Poznaniu postawy obywatelskie będą 
kształtowane na wczesnych etapach edukacji. 
Miasto będzie wspierać inicjatywy oddolne  
w tym zakresie oraz realizować projekty 
edukacji obywatelskiej młodych ludzi i dające 
możliwość zdobycia  przez nich doświadczenia 

w aktywności społecznej. Miasto będzie korzy-
stać z potencjału młodych ludzi, będąc ani-
matorem ich uczestnictwa w życiu publicznym 
i społecznym, wspierając rozwój wolontariatu 
oraz inicjatywy młodych na rzecz społeczności 
lokalnych i rozwoju społecznego. W procesie 
angażowania młodych ludzi w życie miasta 
będą wykorzystywane działania dostosowane 
do ich kodów kulturowych i stylu życia. 

32-33
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/ Co już robimy 

Polityka / Poznań Młodych 2025

• Działania skierowane do młodzieży w ramach  
 Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 

• Działania skierowane do młodzieży w ramach Centrum  
 Inicjatyw Lokalnych

• Konkurs „Fundusz Samorządów Uczniowskich”

• Warsztaty dla młodzieży na temat inicjatyw i samorządności lokalnej

• Wsparcie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji    
 Pozarządowych i Wolontariatu

• Wsparcie działalności organizacji pozarządowych  
 w zakresie aktywizacji młodzieży 

• Zajęcia edukacyjne dotyczące pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa 

• Projekt „Ambasador Akademickiego Poznania”

• Poznańska Parada Pokoleń 

Edukacja młodych ludzi 

w tematyce innowacji 

społecznych 

Wspieranie angażowania 
młodych ludzi w działalność 
rad osiedli

Wspieranie angażujących 
młodych ludzi akcji społecznych 
na rzecz społeczności 
lokalnej

34-35

/ Co planujemy 
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Polityka / Poznań Młodych 2025

Miasto Otwarte

Nowoczesne formy komunikowania 
się jako podstawa skutecznego dialogu 

społecznego w mieście

Priorytet/

Miasto Otwarte

38-39

Nowoczesne formy komuni-
kowania się jako podstawa 
skutecznego dialogu spo-
łecznego w mieście

Poznań będzie miastem coraz bardziej otwar-
tym i przyjaznym dla młodych ludzi, zaprasza-
jącym ich do wspólnego wytyczania kierunków 
rozwoju. Miasto będzie wdrażać efektywne me-
chanizmy pozwalające na skuteczniejszą wza-
jemną komunikację różnych grup społecznych 

i samorządu. Realizowane będą nowoczesne 
systemy dialogu społecznego i partycypacji 
publicznej. W dialogu z młodymi ludźmi Miasto 
będzie stosować ich kody kulturowe i korzystać 
z nowoczesnych kanałów komunikacji. Dostęp 
do otwartych danych i informacji miejskich oraz 
e-usług zapewnią nowoczesne rozwiązania ICT 
i technologie mobilne. 

hau!
hau!
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/ Co już robimy 

Polityka / Poznań Młodych 2025

• Wspieranie koalicji społecznych na obszarach 
 rewitalizowanych

• Konsultacje z mieszkańcami z wykorzystaniem  
 nowoczesnych technologii

• Otwarty  dostęp do miejskich  danych i informacji

• Obcojęzyczne wersje miejskich stron internetowych  
 i profili w social mediach

• Projekt „Study in Poznań” zachęcający obcokrajowców  
 do studiowania na poznańskich uczelniach 
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/ Co planujemy 
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Młodzi cudzoziemcy 
w Poznaniu

Źródło danych: UMP
* szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne 
** wiek 18-34 lata

600
Uczniowie szkół* 

4.100
Studenci zagraniczni 
szkół wyższych studiów 
dziennych

1.100

Studenci zagraniczni 
szkół wyższych z programu 

Erasmus+

27.600
Tymczasowi 
pracownicy**

Najbardziej popularne kraje pochodzenia  
studentów zagranicznych w Poznaniu

Program Erasmus+

42-43Źródło danych: UMP

1950

254

250

236

217

91

185

85

180

75

(Ukraina) (Białoruś)

(Hiszpania) (Turcja) (Francja) (Portugalia) (Włochy)

(Indie) (Norwegia) (USA)
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Polityka / Poznań Młodych 2025

Miasto Przyjaznej 
Przestrzeni

Funkcjonalna przestrzeń miejska jako miejsce dla 
młodych ludzi do mieszkania, nauki, pracy i spędza-

nia wolnego czasu

44-45

Priorytet/

Miasto Przyjaznej 
Przestrzeni

Funkcjonalna przestrzeń 
miejska jako miejsce dla 
młodych ludzi do mieszka-
nia, nauki, pracy i spędza-
nia wolnego czasu

W Poznaniu będzie się rozwijać system włą-
czania młodych ludzi w proces tworzenia 
i modernizacji przestrzeni publicznej. Przestrzeń 
publiczna będzie coraz bardziej przyjazna, 
estetyczna, bezpieczna, użyteczna i atrak-
cyjna, bez barier architektonicznych. Kształ-
towana będzie przez wysokiej jakości małą 
architekturę, meble miejskie, tereny zieleni, 

budynki wykorzystujące ekologiczne technolo-
gie oraz nowoczesne instalacje i różne formy 
artystyczne. Będą wprowadzane nowocze-
sne inteligentne technologie, komunikatywny 
i jednoznaczny system informacji miejskiej, 
rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ 
na środowisko, a także oferta usług świadczo-
nych w przestrzeni dla jej użytkowników. Miasto 
będzie rozwijać propozycje dla młodych ludzi 
wchodzących w dorosłe życie zawodowe oraz 
usługi miejskie dedykowane młodym rodzinom. 
Oprócz zrewitalizowanego centrum, atrakcyjne 
miejsca w przestrzeni miejskiej będą powsta-
wać także lokalnie, na osiedlach oddalonych od 
Śródmieścia.  Ważną ogólnodostępną zagospo-
darowaną przestrzenią publiczną będzie Warta 
i jej tereny nadbrzeżne. 
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/ Co już robimy 

Polityka / Poznań Młodych 2025

• Aktywizacja terenów nadrzecznych

• Budowa drogi  pieszo-rowerowej „Wartostrada”

• Mała architektura i meble miejskie w przestrzeni publicznej

• Rewaloryzacja przestrzeni Placu Kolegiackiego

• Otwarcie przestrzeni publicznej na Madalinie,  

 Dziedzińcu Urzędu Miasta, w starym korycie Warty

• Zakładanie nowych ogólnodostępnych terenów zieleni

• Budowa infrastruktury rekreacyjnej dla młodych ludzi

• Budowa obiektów sportowych

• Program „Miejskie Biuro Najmu”

• Program „Mieszkanie dla Absolwenta”

• Program „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności”

• System monitoringu jakości powietrza w placówkach oświatowych

• Działania edukacyjne w zakresie ekologii 

46-47

/ Co planujemy 

Utworzenie 
całorocznej przystani 
nad Wartą

Rewitalizacja 
i rozbudowa 
zajezdni 
Madalina

Wybudowanie kładki 
pieszo-rowerowej nad 
Wartą oraz Cybiną 

Rewitalizacja 
kompleksu 
Dzieciniec pod 
Słońcem

Przebudowa rynku 
Łazarskiego i rynku 
Jeżyckiego

Rewaloryzacja 
przestrzeni płyty 
Starego Rynku
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78,2%
Wspieranie bezpłat-
nych dla mieszkań-
ców, atrakcyjnych 
inicjatyw i wydarzeń 
kulturalnych  
i sportowych 

55,5%
Organizacja dużych 
imprez i wydarzeń 
kulturalnych 
o zasięgu międzyna-
rodowym

55,5%
Wspieranie działań 
ułatwiających 
kobietom godzenia 
życia rodzinnego 
z pracą

55%
Rozwój 
elektromobilności

51,2%
Wspieranie 
lokalnego, małego 
biznesu

52,7%
Większe możliwości 
współuczestnictwa/
współtworzenia kultury 
w mieście

51,7%
Nowe rozwiązania 
w pracy admini-
stracji publicznej 
zapewniające 
lepszą komunikację 
z mieszkańcami

68,2%
Działania na rzecz 
poprawy jakości 
powietrza

63,5%
Promocja zdrowia  
i bezpłatne programy 
profilaktyczne

Dostępność 
terenów dla 
rekreacji i wy-
poczynku

7,56
Bezpieczeń-
stwo w mie-
ście

6,76

Funkcjonowa-
nie publiczne-
go transportu 
zbiorowego

6,10

Jakość po-
wietrza 
i czystość 
wód

5,37

Jakość 
oferty 
kulturalnej

7,16 6,76

Jakość 
nauczania 
w szkołach

6,56
Czystość 
przestrzeni 
miejskiej

6,47
Ład archi-
tektoniczny 
i estetyka 
otoczenia

6,36

Wymiana 
informacji 
pomiędzy 
mieszkańca-
mi a władzą 
lokalną

5,91
Przyjazność 
przestrzeni 
miejskiej dla 
osób z wyklu-
czeniami

5,87
Możliwość 
wpływania 
mieszkańców 
na ważne  
dla miasta 
decyzje

5,47

Polityka / Poznań Młodych 2025

Ocena młodych ludzi* jakości życia 
w Poznaniu

Źródło danych: Badanie ankietowe 
* wiek 18-29 lat  / maksymalna ocena 10

Dostępność 
terenów dla 
rekreacji  
i wypoczynku

7,56
Bezpieczeń-
stwo w mie-
ście

6,76

Funkcjonowa-
nie publiczne-
go transportu 
zbiorowego

6,10

Jakość  
powietrza 
i czystość 
wód

5,37

Jakość 
oferty 
kulturalnej

7,16
Możliwość 
znalezienia 
satysfakcjonu-
jącej pracy

6,76

Jakość 
nauczania 
w szkołach

6,56
Czystość 
przestrzeni 
miejskiej

6,47
Ład archi-
tektoniczny 
i estetyka 
otoczenia

6,36

Wymiana 
informacji 
pomiędzy 
mieszkańca-
mi a władzą 
lokalną

5,91
Przyjazność 
przestrzeni 
miejskiej dla 
osób z wyklu-
czeniami

5,87
Możliwość 
wpływania 
mieszkańców 
na ważne  
dla miasta 
decyzje

5,47

Kluczowe oczekiwania młodych ludzi* 
w Poznaniu wobec władz Miasta

48-49

78,2%
Wspieranie bezpłat-
nych dla mieszkań-
ców, atrakcyjnych 
inicjatyw i wydarzeń 
kulturalnych  
i sportowych 

55,5%
Organizacja dużych 
imprez i wydarzeń 
kulturalnych 
o zasięgu międzyna-
rodowym

55,5%
Wspieranie działań 
ułatwiających 
kobietom godzenia 
życia rodzinnego 
z pracą

55%
Rozwój 
elektromobilności

51,2%
Wspieranie 
lokalnego, małego 
biznesu

52,7%
Większe możliwości 
współuczestnictwa/
współtworzenia kultury 
w mieście

51,7%
Nowe rozwiązania 
w pracy admini-
stracji publicznej 
zapewniające 
lepszą komunikację 
z mieszkańcami

68,2%
Działania na rzecz 
poprawy jakości 
powietrza

63,5%
Promocja zdrowia  
i bezpłatne programy 
profilaktyczne

Źródło danych: Badania ankietowe
* wiek 18-29 lat
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Polityka / Poznań Młodych 2025

Miasto Ekomobilności

Wysoka jakość przemieszczania się 
w przestrzeni miejskiej

50-51

Priorytet/

Miasto 
Ekomobilności

Wysoka jakość przemiesz-
czania się w przestrzeni 
miejskiej

W Poznaniu będzie rozwijany zrównoważo-
ny system transportu miejskiego, który wraz 
z przyjazną i dobrze zorganizowaną prze-
strzenią publiczną i coraz bardziej czystym 
środowiskiem naturalnym, będzie odpowie-
dzią na oczekiwania i potrzeby młodych ludzi. 
Oprócz efektywnego i wygodnego transportu 
publicznego, będą także rozwijane inne formy 

ekomobilności, takie, jak: preferowane przez 
młodych ludzi ekologiczne systemy współdzie-
lenia pojazdów oraz infrastruktura dla pieszych.  
Zwiększy się integracja Poznańskiej Kolei Me-
tropolitalnej z miejskim systemem transportu 
publicznego. W mieście zostanie rozbudowa-
na infrastruktura dla pojazdów z napędem 
elektrycznym. W miejskich systemach trans-
portowych będą wykorzystywane inteligentne 
technologie oraz systemy informacyjne pozwa-
lające na lepsze zarządzanie mobilnością przez 
młodych ludzi.
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Zachowania transportowe młodych 
ludzi* w Poznaniu

Polityka / Poznań Młodych 2025

Publiczny transport 
zbiorowy

47%

Samochód

38%
Pieszo

7%

Rower

8%

Źródło danych: Badania ankietowe
* wiek 18-29 lat
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/ Co już robimy 

Polityka / Poznań Młodych 2025

• Tablice Informacji Pasażerskiej na przystankach 
 transportu publicznego

• Nowoczesne, klimatyzowane tramwaje z ładowarkami USB

• Nowe miejskie autobusy z napędem elektrycznym

• Nowe linie autobusowe i tramwajowe

• Inwestowanie w infrastrukturę tramwajową

• Rozwój systemu Poznański Rower Miejski

• Nowe drogi rowerowe, parkingi i stacje naprawy rowerów

• Wsparcie systemów współdzielenia samochodów,  
 skuterów, hulajnóg

• Bezpłatny transport publiczny dla uczniów i zniżki dla młodzieży 

• Parkingi P&R

• Aplikacje mobilne dla użytkowników transportu zbiorowego  
 i parkingów

Wybudowanie 
nowych tras 
tramwajowych

Modernizacja 
tras 
tramwajowych  

Wybudowanie 
nowych tras 
drogowych

Uruchomienie Strefy 
Płatnego Parkowania na 
Wildzie i Świętym Łazarzu

Wybudowanie sieci 
stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych

54-55

/ Co planujemy 
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