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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 
Gminny Program Rewitalizacji opracowany został jednocześnie w oparciu o przepisy „ustawy 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji” oraz o „Wytyczne w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju, co umożliwiło staranie 
się o pozyskanie środków na działania rewitalizacyjne z funduszy europejskich m.in. 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
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. 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 społeczne 
 Przywrócenie ciągłości struktur urbanistycznych i estetyki przestrzeni miejskiej 
 Poprawa klimatu akustycznego i jakości powietrza 

W ramach celów Program ustala:  
 Listę 14 planowanych przedsięwzięć, grupujących 98 projektów rewitalizacyjnych 

w zakresie: aktywizacji społeczno-gospodarczej, budowy i modernizacji obiektów 
kultury, oświaty i sportu, rewaloryzacji przestrzeni publicznej, poprawy warunków 
mieszkaniowych, modernizacji układu transportowego, rewaloryzacji terenów zieleni, 
rekreacji i terenów nadrzecznych, konserwacji zabytków, w tym obiektów fortecznych, 
specjalnych narzędzi wdrażania polityki rewitalizacyjnej 

 Rodzaj potencjalnych projektów rewitalizacyjnych uzupełniających, dzięki czemu możliwe 
jest staranie się o finansowanie ze zwrotnych instrumentów funduszy UE m.in. JESSICA II 
(realizowane przez podmioty zewnętrzne) 

Założono, że po wdrożeniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania obszar 
rewitalizacji ma stać się obszarem równomiernie rozwiniętym, kształtowanym przez silne 
społeczeństwo obywatelskie, stanowiącym najlepsze miejsce do zamieszkania, pracy, nauki, 
prowadzenia działalności gospodarczej (w tym przede wszystkim handlu i usług, ale 
i kreatywnej przedsiębiorczości), rozwoju kultury oraz wypoczynku w kameralnych i atrakcyjnie 
urządzonych wnętrzach urbanistycznych (placach i ulicach, parkach i skwerach).  
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Działania realizowane w 2019 r. 
* Działania zakończone w 2019 r. 
1.1. Aktywizacja i integracja społeczna  

 Aktualizacja i rozszerzanie MAPY POTRZEB LOKALNYCH (w cyklu dwuletnim)  
 Wdrożenie projektu CONNECTING NATURE 
 Realizacja corocznego projektu ODMIEŃ SWOJE PODWÓRKO  
 Realizacja corocznego projektu PRZYJAZNE PODWÓRKO  
 *Realizacja projektu REFILL - URBACT III  

1.2. Zachęty dla podmiotów kulturotwórczych  
 Dni Twierdzy Poznań  
 Tworzenie oraz wspieranie nieformalnych centrów i instytucji kulturowych 
 Małe granty  
 *Konkurs Centrum Warte Poznania  
 *Otwarty Konkurs Ofert na działania kulturalne kierowany do podmiotów 

kulturotwórczych,  
 *Konkursy grantowe dla animatorów i edukatorów realizowane przez Centrum Praktyk 

Edukacyjnych (CKZ)  
 *Centrum Inicjatyw Lokalnych  
 *Kulturalny Sary Rynek 
 *Śródmiejskie Inicjatywy Osiedlowe  

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

 Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zbudowanych przed 
1 stycznia 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 października 
2012 r.)  

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

 Działania na ulicy Święty Marcin – Noc Muzeów, Imieniny Ulicy, Dzień Sąsiada, Rytmy 
Marcina, Gwiazdka na Świętym Marcinie itp.  

 *Wspieranie wydarzeń pielęgnujących pamięć historyczną przy tablicach i innych 
instalacjach  

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

1.4. Program działań organizacyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza  
 Realizacja programu KAWKA BIS 
 *Promocja oszczędzania energii cieplnej w gospodarstwach domowych poprzez 

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

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

 *Propagowanie ekologicznej jazdy, zmniejszającej zużycie paliwa i emisji CO2 
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 *Redagowanie stron oraz tworzenie nowych  (w ramach MIM) dotyczących problemów 
zanieczyszczenia powietrza oraz prowadzonymi przez Miasto Poznań programami 
„KAWKA”, „Ekoprognoza”, „Trzymaj ciepło”, „Nie pal śmieci”, „Atmosfera dla Poznania” 
itp. 

1.5. Program zasiedlania pustostanów ZKZL 
2.1. Adaptacja obiektów zajezdni na Muzeum Komunikacji Miejskiej i budowa Centrum 
Społeczno-Kulturalnego dzielnicy Wilda  
2.2. Adaptacja budynku Collegium Historicum na Centrum Szyfrów „Enigma”  
2.4. Kontynuacja modernizacji CK Zamek  
2.5. Modernizacja Biblioteki Raczyńskich  
2.6. Budowa Teatru Muzycznego  
2.7. Modernizacja Kina Muza  
2.8. Podjęcie działań zmierzających do funkcjonowania i utworzenia lokalnych ośrodków 
kultury  

 *Wsparcie domu kultury w północno-zachodniej części osiedla Jeżyce tj. „Domu 
Tramwajarza” jako platformy działań kulturalnych i społecznych na rzecz mieszkańców 
Jeżyc i miasta Poznania oraz jako miejsca inicjowania przedsięwzięć społecznych 

2.9. Przygotowanie założeń projektu modernizacji budynku Centrum Teatralnego – Scena 
Robocza  
3.1. Program „Centrum I”  
3.2. Program „Centrum II"  
3.3. Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku wraz z  przekształceniem fragmentu bloku 
śródrynkowego (ul. J. B. Quadro) w pasaż kultury  
3.4. Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego  
3.5. Odnowa przestrzeni publicznej Dolnego Łazarza - rewaloryzacja Rynku Łazarskiego  
3.6. Odnowa przestrzeni publicznej Dolnego Łazarza – rewaloryzacja ul. Kolejowej  
3.8. Przygotowanie studium wykonalności wdrożenia projektów rewaloryzacji i zaakcentowania 
ważnych dla wizerunku miasta wnętrz i mikrownętrz urbanistycznych w przestrzeniach 
publicznych  

 Rewaloryzacji Placu Bernardyńskiego (wymiana i rozmieszczenie straganów oraz 
pawilonów na placu w sposób wydobywający walory kompozycyjne jego otoczenia       
(w stosunku do bryły kościoła], wymiana nawierzchni, budowa toalet) 

 Utworzenia zespołu multifunkcjonalnego w północnej pierzei ul. 27 Grudnia, pomiędzy 
pl. Gwarnym a ul. 3 Maja 

 *Przejścia z ul. Bydgoskiej do budynku barokowego kościoła św. Kazimierza (wraz              
z świetleniem fasady kościoła) 

 *Przejścia i przejazdu rowerowego przez dziedziniec Urzędu Miasta od ul. Podgórnej, 
przez park Chopina, do placu Kolegiackiego 

4.1. Program remontów kamienic komunalnych oraz budynków wspólnot mieszkaniowych          
z udziałem Miasta Poznania  
4.2. Budowa mieszkań komunalnych  
4.4. System doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na modernizację 
kamienic  
5.1. Budowa dróg rowerowych  
5.2. Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.  
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5.3. Budowa trasy tramwajowej na Naramowice – etap II  
5.4. Budowa nowych mostów (kładek) przez Wartę oraz pomiędzy dzielnicami  
5.5. Przygotowanie studium wykonalności budowy nowych mostów (kładek) przez Wartę oraz 
pomiędzy dzielnicami  

 Kładka wzdłuż Mostu Chrobrego łączącą Chwaliszewo z Ostrowem Tumskim (element 
R4 opisany w Programie Rowerowym); 

5.6. Przygotowanie założeń projektowych budowy nowych ciągów pieszo-rowerowych i dróg 
rowerowych 

 Zwężenie dróg rowerowych po obu stronach ul. Dmowskiego od ul. Krauthofera do       
ul. Drużynowej i powiększyć chodnik dla pieszych z uwagi na natężenie ruchu pieszych 
w kierunku CH „Panorama”. 

5.8. Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej  
*5.9. Modernizacja infrastruktury przystankowej i dworcowej 
5.10. Przygotowanie założeń projektowych budowy parkingów Parkuj i Idź (P&G) i realizacja 
pilotażowych obiektów (w tym parkingów kubaturowych)  

 *Innych potrzebnych lokalizacji wynikających z rozszerzania strefy ruchu uspokojonego 
5.11. Przygotowanie założeń projektowych budowy parkingów „Parkuj i Jedź” (P&R)  

 Św. Michała 
 Rondo Starołęka 
 Dworzec Strzeszyn 
 Podolany 
 *Pętla os. Jana III Sobieskiego (Szymanowskiego) 

5.12. Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania na Łazarz i Wildę  
*6.1. Rozszerzenie i wdrażanie etapu II „Strefy 30”  
6.2. Przebudowa ul. Dąbrowskiego, w tym Rynku Jeżyckiego  
6.3. Przedłużenie ul. św. Wawrzyńca  
6.5. 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”  

 Osiedle Św. Łazarz: shared space: ul. Małeckiego, ul. Jarochowskiego, ul. Siemiradzkiego 
 Rozszerzenia i wdrożenia kolejnych etapów „Strefy 30” planuje się w celu usprawnienia 

ruchu pieszego i poprawy wizerunku ulic śródmiejskich (planowane opracowanie 
dokumentacji budowlanej i wykonawczej, realizacja robót budowlanych i wyposażenie 
przestrzeni w małą architekturę, zieleń i urządzenia uliczne) 

 Osiedle Ostrów Tumski – Śródka – Zawady - Komandoria 
 *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 

*7.1. Modernizacja infrastruktury oświatowej (budynków i otoczenia) 
7.3. Przygotowania założeń projektowych dla remontów i modernizacji obiektów zdrowia              
i opieki społecznej  

 *Infrastruktury pomocy społecznej i zdrowia:  budowa placówki opiekuńczo-
wychowawczej przy ul. Pamiątkowej, termomodernizacja Dziennego Ośrodka 
Adaptacyjnego przy ul. Saperskiej 15 

8.1. Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu  
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8.2. Rewaloryzacja zieleni i odtwarzanie zadrzewień ulic  
*8.3. Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata 
8.4. Przygotowanie założeń realizacji miejsc dla rekreacji i wypoczynku  

 Modernizacja skweru na skrzyżowaniu ulic Garbary i Stawnej 
 Osiedle Św. Łazarz: park Kasprowicza, ul. Małeckiego; ul. Biała/ ul. Niecała (plac im.          

K. Nowakowskiego) 
 Osiedle Wilda: park Drwęskich, park Jana Pawła II 

*9.1. Organizacja, zarządzanie, zagospodarowanie i urządzenie plaż miejskich 
9.2. Budowa kolejnych odcinków Wartostrady wraz z  infrastrukturą oświetlenia efektywnego 
energetycznie, systemem monitoringu wizyjnego oraz małą architekturą  

 Odcinek 1 - wzdłuż ul. Piastowskiej od Mostu Przemysła I do Mostu Królowej Jadwigi 
(monitoring, oświetlenie efektywne energetycznie, mała architektura), 

 Odcinek 3A – od Mostu Królowej Jadwigi do Parku w Starym Korycie (budowa ścieżki 
pieszo-rowerowej, monitoring, oświetlenie efektywne energetycznie, mała architektura) 

 Odcinek 5 – równolegle od ul. Szelągowskiej, w Parku Szelągowskim do ul. Serbskiej 
(monitoring, oświetlenie efektywne energetycznie, mała architektura) 

 Odcinek 6 – od rzeki Głównej do rzeki Cybiny (monitoring, oświetlenie efektywne 
energetycznie, mała architektura) 

 Odcinek 7 – alternatywny przebieg Wartostrady przy Bramie Poznania ICHOT nad rzeką 
Cybiną (budowa ścieżki pieszo-rowerowej, monitoring, oświetlenie efektywne 
energetycznie, mała architektura) 

 *Odcinek 2 – od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu św. Rocha (modernizacja 
nawierzchni, monitoring, oświetlenie efektywne energetycznie, mała architektura) 

 *Odcinek 3 – od Mostu św. Rocha do ul. Czartoria (monitoring, oświetlenie efektywne 
energetycznie, mała architektura, punkt zliczania rowerów) 

 *Odcinek 4 – od ul. Czartoria do ul. Chwaliszewo oraz do Mostu Chrobrego (budowa 
ścieżki pieszo-rowerowej, monitoring, oświetlenie efektywne energetycznie, mała 
architektura) 

 *Odcinek 9 – od rzeki Cybiny do Mostu Królowej Jadwigi (monitoring, oświetlenie 
efektywne energetycznie) 

9.3. Rewaloryzacja Parku Nad Wartą  
9.4. Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem            
w Poznaniu 
9.5. Budowa przystani rzecznych  
9.6. Zagospodarowanie starego zakola (koryta) rzeki Warty  
*9.7. Rewaloryzacja Miejskich Łazienek Rzecznych  
9.8. Przygotowanie założeń projektowych dotyczących budowy przystani rzecznej przy moście 
Lecha oraz zagospodarowania terenów nadrzecznych na obszarze rewitalizacji Osiedla Główna  

 Modernizacja ul. Suchej 
 Zagospodarowanie terenów nadrzecznych rzeki Główna na terenie całego Osiedla 
 Modernizacja ul. Smolnej, ul. Urwistej  

10.1. Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej Arena wraz z rewaloryzacją 
Parku Kasprowicza  

 Modernizacja basenów letnich, budynków zaplecza technicznego basenów, 
zagospodarowanie terenu, ogrodzenie 
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 Budowa obiektów pływalni krytej oraz infrastruktury toru wrotkarskiego. 
10.2. Rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów sportowych  

 Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych (oświetlenie, widownia, bieżnia, 
murawa: Osiedle Starołęka–Minikowo–Marlewo; Osiedle Wilda: hala AWF przy                  
ul. Chwiałkowskiego) 

 Budowa nowych boisk sportowych (Osiedle Główna: ul. Nadolnik) 
11.1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
*12.1. Wieloletni program konserwacji zabytków stanowiących własność miasta Poznania  
*12.2. Utworzenie Parku Kulturowego na Starym Mieście  
12.3. Utworzenie ekspozycji dotyczących palatium Mieszka I w ramach projektu „Tu się 
wszystko zaczęło” 
12.4. Udzielanie dotacji podmiotom prywatnym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  
12.5. Opracowania programowe i promocyjne w zakresie dziedzictwa kulturowego  
*13.1. Przygotowanie założeń dotyczących użytkowania i utrzymania systemu XIX-wiecznych 
fortyfikacji popruskich oraz poszczególnych jego elementów  
13.2. Przygotowanie założeń dotyczących użytkowania i utrzymania systemu XIX wiecznych 
fortyfikacji popruskich oraz poszczególnych jego elementów 
13.3. Adaptacja i modernizacja zabytkowego Fortu III o walorach historycznych i przyrodniczych 
na cele edukacji historyczno-przyrodniczo-rekreacyjnej  
14.1. Przewidziane opracowanie i uchwalenie miejscowych planów rewitalizacji bądź 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

 Wolne Tory, Park Nad Wartą, (aktualizacja), Stara Gazownia, Jeżyce, Ostrów Tumski,  
rejon ulic: Drużynowa, Dmowskiego, Hetmańska i szlaku kolejowego, Chwaliszewo, 
rejon ulic: Bóżniczej, Północnej, Grochowe Łąki, 27 Grudnia, park Golęcin 

 Rejon ulic: Forteczna, Obodrzycka, Hetmańska, Plac Wiosny Ludów 
Wskaźniki za 2019 r.  
Monitoring GPR składa się z następujących elementów:  

 Monitorowania podstawowych parametrów (liczba ludności i powierzchnia obszaru 
rewitalizacji) - dokonywane na etapie przyjęcia programu i jego aktualizacji 

 Bieżącego monitorowania poziomu wdrażania - listy przyjętych przedsięwzięć                         
i projektów podstawowych i uzupełniających, z częstotliwością półroczną 

 Monitorowania skutków realizacji i stopnia realizacji celów - analiza poziomu wskaźników 
wykorzystywanych na etapie delimitacji obszaru rewitalizacji, dokonywany cyklicznie co 
najmniej raz na dwa lata, w odniesieniu do wartości analogicznych wskaźników 
(bazowych), obliczonych na etapie wyznaczania obszaru rewitalizacji. Pierwsze 
monitorowanie odbędzie się pod koniec 2019 r., (i na początku 2020), czyli 2 lata od 
przyjęcia GPR (stan danych na dzień 31.12.2019 r.) Wyniki monitorowania będą znane      
w drugiej połowie 2020 r. 

Finansowanie  
Suma poniesionych kosztów (wraz z dofinansowaniem) realizacji projektów tj. projektów 
będących w trakcie realizacji i zrealizowanych (tj. zakończonych w 2019 r.) wyniosła od początku 
realizacji projektów zawartych w GPR: ok. 652 252 081 zł (w tym ok. 267 601 781 zł w 2019 r.). 
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Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 
 Przyjazne osiedla 
 Zielone, mobilne miasto 
 Silna Metropolia 
 Wspólnotowość i dialog społeczny  
 Nowoczesna przedsiębiorczość 

Podsumowanie 
GPR jest systematycznie wdrażany. Półroczny monitoring poziomu wdrażania pozwala stale 
nadzorować postęp realizowanych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. Wraz z końcem 
2019 r. zakończył się okres dwuletniego wdrażania programu. Aktualnie przeprowadzany jest 
pełny monitoring (wskaźniki kryzysowe oraz stopień i skutki realizacji celów), dzięki czemu 
możliwe będzie sprawdzenie, czy dotychczas prowadzone działania rewitalizacyjne pozytywnie 
wpływają na zdegradowane tereny obszaru rewitalizacji. Wyniki monitorowania będą kluczowe 
do ewentualnego przeprowadzenia aktualizacji programu.  
 

ZINTEGROWANY PROGRAM ODNOWY i ROZWOJU ŚRÓDMIEŚCIA POZNANIA NA LATA 
2014-2023 

Uchwała nr LX/930/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r. 

Zakres czasowy 
2014-2023 
Przesłanki oraz cele 
Program został sporządzony zgodnie z założeniami i kierunkami Zintegrowanego Programu 
Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014–2030 ustalonymi przez Komisję 
Rewitalizacji Rady Miasta Poznania na podstawie wyników przeprowadzonej wcześniej debaty 
społecznej, jako program wykonawczy Programu Strategicznego „Przyjazne Śródmieście” 
w ramach Strategii Rozwoju Miasta Poznania do 2030 r. Obszar Śródmieścia Poznania, tożsamy 
z obszarem pięciu osiedli – jednostek pomocniczych miasta: Jeżyce, Ostrów Tumski–Śródka–
Zawady–Komandoria, Stare Miasto, Św. Łazarz oraz Wilda, posiada szczególne walory 
i znaczenie dla całego miasta. Program dla Śródmieścia służy integracji działań prowadzonych 
w centralnym obszarze Poznania na rzecz ochrony i rozwoju najważniejszych wartości, które są 
w jego granicach skupione. Celem realizacji działań jest osiągniecie równowagi 
w funkcjonowaniu tej części miasta, tak, by w 2030 r. struktura funkcjonalnoprzestrzenna 
Śródmieścia Poznania prezentowała wysokiej jakości system przestrzeni publicznych, dobrze 
zachowanych i atrakcyjnie eksponowanych obiektów dziedzictwa kulturowego, a także, co 
najważniejsze, by była miejscem przyjaznym do mieszkania, inwestowania i spędzania wolnego 
czasu.  

 Cel operacyjny 1 - Śródmieście jako atrakcyjne i wysokiej jakości miejsce zamieszkania  
 Cel operacyjny 2 - Śródmieście jako miejsce społecznej aktywności: kulturalnej, 

gospodarczej i obywatelskiej  
 Cel operacyjny 3 - Śródmieście jako atrakcyjna i wysokiej jakości przestrzeń kulturowa  
 Cel operacyjny 4 - Śródmieście jako miejsce zrównoważonego transportu (ruch pieszy 

i rowerowy, transport zbiorowy i samochodowy) oraz dobrej jakości infrastruktury 
technicznej  
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Działania realizowane w 2019 r. 
W 2019 r. został zakończony Zakres 1 Programu Centrum, zakładającego przebudowę torowisk 
tramwajowych i uspokojenie układu komunikacyjnego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, 
Mielżyńskiego, 27 grudnia, Pl. Wolności, Towarowa, obejmujący przebudowę ul. Św. Marcin na 
odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka. Wymieniono nawierzchnię, wybudowano nowe 
torowisko tramwajowe, a także zmodernizowano infrastrukturę podziemną. Ponadto 
poszerzono chodniki, wyodrębniono nową drogę rowerową, a także zagospodarowano teren 
zielenią. w efekcie Święty Marcin stał się szeroką, nowoczesną aleją spacerową, przyjazną 
pieszym, miejscem spotkań i wypoczynku. Budowa nowego przystanku tramwajowego u 
zbiegu ulic Św. Marcin i Ratajczaka ułatwia mieszkańcom podróżowanie po centrum. 
w kwietniu 2019 r. rozpoczęły się prace budowlane na Placu Kolegiackim w ramach 
rewaloryzacji przestrzeni publicznej. Plac Kolegiacki, wraz z sąsiednimi wnętrzami 
urbanistycznymi i otoczeniem, stworzyć ma układ sprzężony, integrujący przestrzennie, 
funkcjonalnie i kompozycyjnie ten ważny fragment obszaru staromiejskiego, w którym plac ma 
być punktem węzłowym całej kompozycji. w grudniu został rozstrzygnięty przetarg na 
przebudowę Rynku Łazarskiego.  Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2020 r. 
Przebudowa Rynku Łazarskiego i jego sąsiedztwa wzmocni potencjał handlowo-usługowy, 
społeczny i kulturalny Łazarza. w 2019 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu 
„Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem 
fragmentu bloku śród rynkowego (ul. J. B. Quadro) w pasaż kultury”. Jest to projekt zakładający 
stworzenie nowej jakości użytkowania zasobu dziedzictwa Starego Rynku w celach kulturalnych 
poprzez przebudowę i modernizację nawierzchni Rynku oraz adaptację fragmentu bloku 
śródrynkowego (ul. J. B. Quadro) do potrzeb realizacji w przestrzeni różnorodnych funkcji 
kulturalnych. Realizacja projektu przyczynić się ma do aktywizacji społeczno-kulturalnej 
i gospodarczej oraz uatrakcyjnienia tego miejsca. w dniach 31 maja do 1 września odbyło się 
„Lato na Madalinie”, tj. 14 weekendów tematycznych z bogatą ofertą kulturalno-edukacyjną, 
obejmującą zajęcia sportowe, muzyczne i taneczne, koncerty, warsztaty i szkolenia na terenie 
dawnej zajezdni tramwajowej „Madalina”.  
W 2019 r. zorganizowano działania aktywizacyjne dla zwiedzających pomieszczenia Kaponiery 
Kolejowej, m.in. zwiedzanie pomieszczeń z przewodnikiem połączone z prezentacją 
multimedialną. Odbyły się także wydarzenia kulturalno-rozrywkowe i edukacyjno-warsztatowe, 
w tym: prelekcje dotyczące historii Twierdzy Poznań, budowanie makiety okolic Kaponiery, 
warsztaty tworzenia gier miejskich i turystycznych, warsztaty plastyczne i murarsko-
architektoniczne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się gry miejskie i pokój zagadek. 
Zorganizowano także zwiedzanie wraz z warsztatami dla osób z niepełnosprawnościami.   
W 2019 r. odbyły się warsztaty i animacji w ramach  wydarzenia  artystycznego „Sylwester na 
Św. Marcinie".  
Zorganizowana została wystawa fotograficzna "The Space in Between”.  
Wskaźniki za 2019 r. 
W 2019 r. nie przeprowadzono monitoringu wskaźników Programu dla Śródmieścia. 
Monitoring odbywa się co 2 lata. 
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Finansowanie 
Wydatki w 2019 roku na poszczególne projekty: 

 KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz 
z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. J. B. Quadro) w pasaż kultury 
– 355 207,04 zł (projekt dofinansowany ze środków UE) 

 KPRM/P/025 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu – 6 505 412,67 zł 
 KPRM/P/028 Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów – 3 567,00 zł 
 KPRM/P/029 Program „Centrum” - etap i - przebudowa tras tramwajowych wraz 

z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 
27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa – 18 119 681,48 zł (projekt dofinansowany ze 
środków UE) 

 KPRM/P/033 Przebudowa Rynku Łazarskiego – 244 007,38 zł 
 KPRM/P/035 Program „Centrum” - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz 

z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka – 2 285 225,04 zł (projekt 
dofinansowany ze środków UE) 

 KPRM/P/037 Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej 
ul. Madalińskiego – 12 300,00 zł 

 KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów, Miasta Koordynowanie działań rewitalizacyjnych, 
Realizacja Programu dla Śródmieścia – 212 165,59 zł 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 
 Zielone, mobilne miasto 
 Przyjazne osiedla 

 

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM MIASTA POZNANIA  
NA LATA 2019-2023  

Uchwała Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z 03.07. 2018 r. 
Zakres czasowy 
2019-2023 
Przesłanki oraz cele 
Uchwała została podjęta w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 
o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z ww. przepisem, rada gminy, uchwala wieloletnie 
programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.   
Miasto Poznań posiada i tworzy mieszkaniowy zasób, a zasady gospodarowania tym zasobem 
oraz podstawowe definicje określające przedmiot i podmioty nim gospodarujące, określone 
zostały w opracowanym programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 
Poznania na lata 2019-2023. 
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-
2023 został opracowany w przeważającej części na podstawie danych i prognoz 
przedstawionych przez Spółkę Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.. 
Dokument uwzględnia zmiany dokonane w zakresie zarządzania komunalnym zasobem 
mieszkaniowym w 2017 roku, tj. przejęcia przez Spółkę zadania bezpośredniego zarządzania 
komunalnym zasobem mieszkaniowym. 



11 

więcej informacji:  badam.poznan.pl 

 

 

Podane w dokumencie prognozy, dotyczące kosztów potrzeb remontowych, nakładów 
niezbędnych do utrzymania budynków i lokali w niepogorszonym stanie oraz wysokości 
kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego, zostały dokonane na podstawie 
dotychczasowych danych oraz analizy obowiązków wynikających z realizacji zadań własnych 
gminy, wyznaczonych celów i priorytetów oraz ich możliwości realizacyjnych 
Celami programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania są: 
1. Poprawa dostępności zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania w celu zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych jego mieszkańców, która realizowana jest poprzez: 
 Budowę nowych mieszkań przez ZKZL sp. z o.o.  
 Zwiększenie liczby remontowanych i zagospodarowywanych pustostanów 
 Wdrożenie strategii zasiedlania zasobu komunalnego, poprzez pozyskiwanie 

nowych mieszkań z zasobu komunalnego z przeznaczeniem na cele socjalne. 
w ramach nowych inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez ZKZL sp. z o.o., 
pierwszeństwo w uzyskaniu lokali w nowych budynkach mają obecni najemcy 
mieszkań komunalnych, regularnie uiszczający opłaty za zajmowane lokale, którzy 
zajmują obecnie lokale nadające się do dalszego zasiedlenia. Jednym z warunków 
uzyskania lokalu w nowym budynku jest odświeżenie zajmowanego lokalu – 
w zakresie obciążającym najemcę, przewidzianym ustawą z dnia 21.06.2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu 
cywilnego. w ten sposób – w ramach zasiedlania lokali w nowych budynkach, 
odzyskiwane są lokale w istniejącym zasobie, które – po odświeżeniu przez 
opuszczających je najemców, nadają się do niezwłocznego zasiedlenia na rzecz 
kolejnych najemców. Zwalniane w ten sposób lokale przeznaczane są na bieżące 
zadania własne gminy, przy czym odzyskiwane lokale, które są o obniżonym 
standardzie (np. ogrzewane piecami), przeznaczane są do ponownego 
zagospodarowania w ramach najmu socjalnego 

 Efektywne zarządzanie lokalami, czyli proponowanie obecnym najemcom lokali 
dostosowanych, pod kątem struktury i lokalizacji, do ich potrzeb, ze szczególnym 
uwzględnieniem wieku, niepełnosprawności oraz sytuacji majątkowej i osobistej. 
Program jest realizowany pośrednio. ZKZL sp. z o.o. realizuje zamiany na wnioski 
najemców - w szczególności zamiany skutkujące dostosowaniem wielkości 
i standardów lokali oraz opłat za ich używanie do potrzeb mieszkaniowych 
i możliwości płatniczych najemców. Niezależnie od powyższego, w ramach nowych 
inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez ZKZL sp. z o.o., pierwszeństwo 
w uzyskaniu lokali w nowych budynkach mają obecni najemcy mieszkań 
komunalnych, regularnie uiszczający opłaty za zajmowane lokale 

2. Poprawa jakości i warunków zamieszkania w zasobie mieszkaniowym Miasta Poznania, 
która realizowana jest m. in. poprzez: 

 Poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania w ramach 
przyjętej i realizowanej polityki mieszkaniowej 

 Realizację programu „Przyjazne Podwórko”  
 Wdrożenie programu włączenia mieszkańców we współzarządzanie 

nieruchomościami, w których zamieszkują  
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3. Poprawa efektywności zarządzania zasobem mieszkaniowym Miasta, która realizowana jest 
m. in. poprzez: 

 Wspieranie działań remontowych we wspólnotach mieszkaniowych oraz inicjowanie 
procesów remontowych poprzez stosowanie instrumentów motywacyjnych. 
Pełnomocnicy Miasta na zebraniach wspólnot mieszkaniowych wspierają inicjatywy 
remontowe zmierzające do poprawy stanu technicznego nieruchomości wspólnych. 
Informują właścicieli lokali o możliwości zaciągania kredytów 
termomodernizacyjnych z premią remontową, jak również o dofinansowaniach 
w ramach programu KAWKA i „Przyjazne Podwórko”. Informują też o możliwości 
ubiegania się o dotację udzielaną przez Miejskiego Konserwatora Zabytków  – 
wnioski rozpatrywane są przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 
indywidualnie 

Liczba lokali komunalnych 12 537 – stan na dzień 31 grudnia 2019 r. 
Działania realizowane w 2019 r. 

 Inwestycja przy ul. Biskupińskiej  - oddano 120 mieszkań 
 Inwestycja w toku ul. Darzyborska powstanie 50 lokali (planowany termin zakończenia 

I, II kwartał 2020 r.)  
 Inwestycje w przygotowaniu ul. Opolska, ul. Darzyborska 
 Spółka ZKZL Sp. z o.o. realizuje bieżące zadania związane z realizacją listy osób i rodzin 

uprawnionych do uzyskania lokalu z zasobu Miasta, realizowane są także programy 
mieszkaniowe, które pozwalają skrócić czas oczekiwania na lokal np. Miejskie Biuro 
Najmu, Mieszkania studyjne dla Seniorów, Mieszkanie dla Seniora 

 Prowadzone są również działania związane z utrzymaniem istniejącego zasobu 
w niepogorszonym stanie tj. prace remontowe i modernizacyjne 

Wskaźniki za 2019 r. 
Do ww. programu nie zostały opracowane wskaźniki realizacji celów. 
Finansowanie 
Środki własne ZKZL, kredyt, dopłata z funduszu dopłat BGK 
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 
2017-2027 
Przesłanki oraz cele 
Dokument Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania powstał w oparciu o przeprowadzoną 
w latach 2015-2016 „Diagnozę potrzeb mieszkaniowych obecnych i przyszłych mieszkańców 
Poznania”, będącą elementem szerszego programu badawczego prowadzonego przez Miasto 
Poznań i zawiera opis sytuacji mieszkaniowej na podstawie obowiązujących w Poznaniu 
dokumentów na temat mieszkalnictwa, zasobu mieszkaniowego i poziomu realizacji zadań 
własnych Miasta oraz opis zaplanowanych działań i koncepcji w zakresie polityki mieszkaniowej 
w Poznaniu. 
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Dokument odzwierciedla potrzeby oraz przedstawia cele strategiczne i kierunki działań 
w zakresie rozwoju mieszkalnictwa, uwzględniając różne formy inwestowania na terenie miasta 
Poznania. Przy opracowaniu kierunków polityki mieszkaniowej kierowano się postanowieniami 
zawartymi w strategicznych dla funkcjonowania Miasta, w zakresie gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym, dokumentach takich jak:  

 Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+, przyjęta uchwałą Nr XLI/708/VII/2017 Rady 
Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017 r. 

 Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030, 
przyjęty uchwałą Nr LX/930/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r. - 
Program dla Śródmieścia 

 Uchwała Nr XXXVIII/648/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22 listopada 2016 r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta 
Poznania oraz Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania przyjęty uchwałą 
Nr LVI/1021/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017 r. 

W ustaleniu proponowanych kierunków polityki mieszkaniowej wzięto pod uwagę 
doświadczenie wyniesione z wdrażania dotychczas realizowanej polityki mieszkaniowej, 
starając się jednocześnie mieć na uwadze realizację bieżących celów, oraz uwzględniono uwagi 
mieszkańców, którzy licznie wzięli udział w spotkaniach i warsztatach w ramach 
przeprowadzonych konsultacji niniejszego dokumentu. 
Kierunki realizacji polityki mieszkaniowej: 

 Rewitalizacja Śródmieścia w celu rozwoju funkcji mieszkaniowych, szczególnie dla osób,  
dla których mieszkanie w Śródmieściu jest największą wartością 

 Podejmowanie działań w celu modernizacji istniejącego zasobu i uzupełniania 
elementów, których brak negatywnie wpływa na postrzeganie Śródmieścia jako miejsca 
zamieszkania, takich jak: estetyka otoczenia budynków, tereny zielone, mała 
architektura oraz stan techniczny budynków i mieszkań  

 Podejmowanie działań w celu niwelowania skutków istnienia luki finansowej pomiędzy 
kosztami nieruchomości o parametrach spełniających preferencje poznaniaków 
a możliwościami finansowymi 

 Dążenie do możliwie silnej dywersyfikacji społecznej w poszczególnych dzielnicach 
i unikanie koncentracji przestrzennej mieszkań komunalnych i socjalnych, w celu 
uniknięcia nasilenia problemów społecznych i stygmatyzacji 

 Dążenie do zapewnienia stabilności zasobu komunalnego tak, aby można było 
sprawować nad nim lepszą kontrolę w długim okresie (w zakresie wielkości zasobu 
i sposobu jego wykorzystania) 

 Przyjęcie strategii budowy mieszkań do długoterminowego zamieszkania – docelowych 
oraz tymczasowych (np. program „Mieszkanie dla Absolwenta”) dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych najmłodszych grup docelowych. w zakresie wynajmu 
potrzebne są raczej działania miękkie 

 Postrzeganie zamieszkiwania w Poznaniu (w powiązaniu z zameldowaniem 
i odprowadzaniem podatków) jako korzystnego, dzięki ułatwieniom w korzystaniu 
z usług publicznych (np. w ramach polityki transportowej, parkingowej czy edukacyjnej) 

 Dążenie do kreowania w Poznaniu dużej liczby miejsc pracy o wysokiej wartości 
dodanej, w tym w branżach innowacyjnych i kreatywnych, gdyż decyzje mieszkaniowe 
są silnie powiązane z zatrudnieniem 
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W dokumencie przedstawiono instrumenty polityki mieszkaniowej, czyli działania Miasta 
Poznania mające na celu realizację obowiązkowych i dodatkowych zadań podejmowanych dla 
poprawy sytuacji mieszkaniowej poznaniaków oraz jakości miejsca zamieszkania. 
Instrumenty skierowane do osób najuboższych i o niskich dochodach: 

 Pozyskiwanie lokali socjalnych poprzez wskazywanie dotychczasowym najemcom lokali 
w budynkach nowo wybudowanych przez ZKZL sp. z o.o. 

 Zwiększenie liczby zagospodarowywanych pustostanów 
 Poprawa stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania 
 Uruchomienie programu Miejskie Biuro Najmu 

W ramach strategii zasiedlania zasobu komunalnego: 
 Pozyskiwanie mieszkań z zasobu komunalnego 
 Mieszkania socjalne ze wsparciem treningowym oraz mieszkania treningowe 

Instrumenty skierowane do osób o średnich dochodach: 
 Mieszkania pozostające w zasobie PTBS sp. z o.o. 
 Współpraca z BGK Nieruchomości SA – program „Mieszkanie Plus” 
 Program „Przyjazne Podwórko” 
 Ograniczenie sprzedaży lokali komunalnych 

Instrumenty skierowane do osób o wyższych dochodach: 
 Sprzedaż miejskich działek pod budownictwo jednorodzinne 
 Prowadzenie zespołu działań dedykowanych klientom segmentu premium 

Instrumenty skierowane dla Seniorów, jako grupy o szczególnych potrzebach: 
 Mieszkania w zasobie PTBS sp. zo.o. w ramach realizacji Programu „Senior” 
 Minigranty dla Seniora na remont mieszkań 
 Mieszkania studyjne dla Seniorów 

Przyjęcie Polityki mieszkaniowej na lata 2017-2027 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 przede wszystkim 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 
 Precyzyjna identyfikacja i wsparcie osób borykających się z trudnościami 

mieszkaniowymi 
Działania realizowane w 2019 r. 

 Inwestycja przy ul. Biskupińskiej  - 31.05.2019 oddano 120 mieszkań 
 Inwestycja w toku ul. Darzyborska powstanie 50 lokali (planowany termin zakończenia 

I, II kwartał 2020 r.)  
 Inwestycje w przygotowaniu ul. Opolska, ul. Darzyborska 
 Spółka Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. realizuje bieżące zadania 

związane z realizacją listy osób i rodzin uprawnionych do uzyskania lokalu z zasobu 
Miasta, realizowane są także programy mieszkaniowe, które pozwalają skrócić czas 
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oczekiwania na lokal np. Miejskie Biuro Najmu, Mieszkania studyjne dla Seniorów, 
Mieszkanie dla Seniora 

 Prowadzone są również działania związane z utrzymaniem istniejącego zasobu 
w niepogorszonym stanie tj. prace remontowe i modernizacyjne 

Wskaźniki za 2019 r. 
Prezydent Miasta Poznania 2 stycznia 2019 r. wydał zarządzenie w sprawie monitorowania 
polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027, które pozwala na monitorowanie 
stopnia realizacji założonych celów, obserwację występujących trendów, zmian i zjawisk oraz 
zobrazowanie zmian zachodzących w mieście w zakresie mieszkalnictwa oraz weryfikację 
przyjętych założeń oraz wysokości środków finansowych zaangażowanych w tę realizację. 
Prezydent Miasta Poznania 2 stycznia 2019 r. wydał zarządzenie w sprawie monitorowania 
polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027, które pozwolą na monitorowanie 
stopnia realizacji założonych celów, obserwację występujących trendów, zmian i zjawisk oraz 
zobrazowanie zmian zachodzących w mieście w zakresie mieszkalnictwa oraz weryfikację 
przyjętych założeń oraz wysokości środków finansowych zaangażowanych w tę realizację. 
Zgodnie z założeniami ww. zarządzenia, sprawozdanie z realizacji polityki mieszkaniowej 
Miasta Poznania w 2019 r. zostało  przygotowane przez Biuro Spraw Lokalowych 
i zaakceptowane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania do spraw polityki przestrzennej 
i gospodarowania nieruchomościami oraz gospodarki komunalnej i lokalowej. Sprawozdanie 
sporządzone zostało na podstawie sprawozdań przekazanych przez poszczególne biura, 
wydziały oraz jednostki Urzędu Miasta Poznania i przedstawia procesy rozwojowe, zmiany, a 
także dynamikę postępu przy realizacji polityki mieszkaniowej w 2019 r. 
Zgodnie z ww. zarządzeniem, monitorowanie założeń polityki mieszkaniowej odbywa się 
poprzez komponent analityczny tj. analizę wskaźników przyjętych pod względem kształtowania 
się ich wartości i kierunku zmian oraz komponent rzeczowy – opis podjętych działań w ramach 
realizacji przyjętych założeń. w załączniku do zarządzenia przyjęto 34 karty wskaźników celów 
głównych i działań (w tym : 10- w których jednostką miary jest liczba ; 24- w których jednostką 
miary jest opis), które następnie, w ramach komponentu rzeczowego, poddane zostały analizie 
w celu ustalenia poziomu zaawansowania zadań w ramach realizacji założeń przyjętej uchwałą 
Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027. Prowadzony przez Biuro Spraw 
Lokalowych monitoring ma na celu określenie stopnia realizacji polityki mieszkaniowej przez 
podmioty ją realizujące oraz obserwacje występujących trendów i zjawisk w celu 
przygotowania odpowiednich narzędzi i instrumentów wspierających realizację celów polityki 
mieszkaniowej Miasta Poznania. 
Sprawozdanie wskazuje, że cele przyjęte w polityce są realizowane, a prowadzona polityka 
mieszkaniowa służy ochronie i poprawie życia Poznaniaków. Stopniowo tworzone są warunki 
zapewniające gospodarstwom domowym możliwość zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, 
zgodnie z własnymi preferencjami, aspiracjami i możliwościami ekonomicznymi.  
Zaplanowane w Polityce instrumenty polityki mieszkaniowej skutecznie poprawiają sytuację 
mieszkaniową w mieście, m.in. poprzez poprawę dostępności zasobu mieszkaniowego dla 
osób o niższych dochodach, poprawę standardu zamieszkiwania  oraz efektywności 
zarządzania zasobem, co w rezultacie przyczynia się znacznie do zwiększenia atrakcyjności 
Poznania jako miejsca zamieszkania. 
Rozpoczęto inwestycje z zakresu budownictwa komunalnego, ograniczono sprzedaż lokali 
komunalnych, zwiększono liczbę zagospodarowanych pustostanów, przeprowadzono remonty 
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budynków i lokali, zadbano o skuteczną windykację należności czynszowych, wprowadzono 
i realizowano programy dedykowane osobom wymagającym szczególnego wsparcia (seniorzy, 
lokale socjalne ze wsparciem), wspierano inicjatywy mieszkaniowe w zakresie poprawy jakości 
i estetyki otoczenia budynków. 
Sporządzone sprawozdanie wykazuje, iż wszystkie podejmowane działania wpisują się 
w koncepcję kompleksowego sytemu społecznej polityki mieszkaniowej Miasta, 
a zaplanowane i realizowane instrumenty polityki mieszkaniowej przynoszą wymierne efekty  
i powinny być konsekwentnie realizowane. 
Finansowanie 
Środki własne ZKZL, kredyt, dopłata z funduszu dopłat BGK. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Przyjazne osiedla 
 Wspólnotowość i dialog społeczny 

 
 

II. Infrastruktura komunalna 
 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU i MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH  
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH w POSIADANIU AQUANET S.A.  
NA LATA 2018-2027  

Uchwała nr X/143/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. 
Zakres czasowy 
2018-2027 
Przesłanki oraz cele 
Przesłanką jest możliwość wprowadzenia do planu inwestycyjnego Spółki zadań z zakresu 
budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Poznania. 
Celem jest poprawa i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Poznaniu. 
Działania realizowane w 2019 r. 
W 2019 r. UMP współpracował z Aquanet SA przy opracowaniu wieloletniego planu na lata 2020-
2029, dążąc do wprowadzenia do planu zadań szczególnie istotnych dla mieszkańców miasta 
Poznania. w dalszym ciągu wiele uwagi poświecono sprawie dotyczącej budowy Kolektora 
Moraskiego w ul. Nadwarciańskiej. Realizacja tego zadania umożliwi odprowadzanie ścieków 
z północno-wschodniej części Poznania, poprawiając warunki mieszkańców tej części miasta oraz 
tworząc nowe pola inwestycyjne. 
W wyniku wcześniejszych prac kontynuowano realizacje w zakresie sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej dla nowo powstającej zabudowy mieszkaniowej ZKZL w części osiedla Strzeszyn. 
Wskaźniki za 2019 r. 
Brak 
Finansowanie 
Plan jest finansowany ze środków AQUANET S.A. oraz ze środków Funduszu Spójności. 
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Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 
 Zielone mobilne miasto 
 Silna Metropolia 
 Przyjazne osiedla 

Podsumowanie: 
Realizacja zadań umieszczonych w Wieloletnim planie pozwala na ciągłą poprawę w sferze 
gospodarki wodno-ściekowej w mieście Poznaniu. z roku na rok zwiększa się obszar, na którym 
występuje sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Wzrost ilości podłączeń nieruchomości do kanalizacji 
sanitarnej powoduje poprawę jakości życia mieszkańców oraz pozytywnie wpływa na stan 
środowiska naturalnego. Działania te zmierzają również do zwiększenia atrakcyjności terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe w Poznaniu, a co za tym idzie do ograniczenia odpływu ludności 
z miasta. 
 
 

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 oraz cele 
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych (WPRiM) będących 
w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na lata 2017-2019 został opracowany 
zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
z dnia 07.06.2001 r. Celem WPRiM 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 

Zakres WPRiM - zgodnie z art. 21 ww. ustawy WPRiM określa w szczególności: 
 Planowany zakres usług kanalizacyjnych w latach 2017-2019 
 Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne 
 Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków deszczowych 
 Sposoby finansowania planowanych inwestycji 

Założenia do WPRiM - priorytetem są inwestycje: 
 Mające na celu spełnienie wymogów polskich i unijnych 
 Wnioskowane o dofinansowanie ze środków unijnych 

Przyjęto, że: 
 Opracowanie dokumentacji projektowej następuje w roku poprzedzającym 

wykonawstwo robót 
 Minimalny czas niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej wynosi 12 

miesięcy 
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Działania realizowane w 2019 r. 
Nazwa 

zadania/etapu 
nr zadania 

Stan realizacji w 2019 r. 
 

Koszty 
poniesione 
w 2019 r. 

Budowa 
ul. Snopowej, 
ZDM/P/017 

Zadanie zakończone 12.01.2018 r. 
Koszt kanalizacji deszczowej ogółem 967 093,74 zł 237 349,99 zł 

Ciek Górczynka, 
ZDM/P/022 

PGW Wody Polskie ponownie rozpoczęły 
postępowanie ws. wydania  pozwolenia wodno-

prawnego bez podania terminu zakończenia 
sprawy 

PIM podpisał z projektantem aneks do umowy – 
zapisano termin realizacji umowy do dnia 30 

września 2020 r. 
Rozliczenie zadania zaplanowane 

w harmonogramie na 12.2020 

220 774,39 zł 

Przebudowa 
ul. Kolejowej, 
ZDM/P/024 

W grudniu 2019 r. zakończono konsultacje 
społeczne. 

Odbiór robót i zakończenie zadania 
w harmonogramie PIM przewidziane jest na 

grudzień 2021 r. 

84 193,50 zł 

Program "Poznań 
Rataje-Franowo" - 

budowa 
ul. Folwarcznej, 

ZDM/P/032 

Zakończono roboty budowlane dla zamówienia 
podstawowego oraz dwóch zamówień podobnych, 

uzyskano zaświadczenie PINB o zakończeniu 
budowy. Koszt kanalizacji deszczowej ogółem 

5 708 488,48 zł 

28 247 748,41 zł 

Przebudowa 
ul. Husarskiej, 
ZDM/P/034 

Zadanie zakończone 7.03.2018 r. 
Koszt kanalizacji deszczowej ogółem 

420 186,41 zł 
271 244,46 zł 

Budowa ronda 
Starołęcka/Głuszyna 

ZDM/P/040 

Zadanie zakończone 9.04.2018 r. 
Koszt kanalizacji deszczowej ogółem 

323 065,63 zł 
48 449,00 zł 

Budowa 
ul. św. Wawrzyńca, 

ZDM/P/045 
Trwają prace projektowe 255 419,22 zł 

Przebudowa 
obiektu nad PST – 

ul. Szymanowskiego 
ZDM/P/050 

Grudzień 2019 r. -  procedowanie aneksu 
zwiększającego zakres inwestycji o nieprzewidziane 
roboty dodatkowe oraz zakres ZTM – planowana 

zmiana terminów realizacji poszczególnych etapów 
na podstawie protokołów konieczności, 

z zachowaniem terminu odbioru końcowego. 
Realizacja robót budowlanych przebiega zgodnie 

z harmonogramem, rozliczenie zadania 
przewidziane na grudzień 2020 r. 

11 571 058,04 zł 



19 

więcej informacji:  badam.poznan.pl 

 

 

Budowa urządzeń 
do oczyszczania 

ścieków 
deszczowych, wód 

opadowych, 
pochodzących 

z powierzchni ulic, 
ZDM/P/054 

Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków 
deszczowych, wód opadowych, pochodzących 

z powierzchni ulic 
Zaktualizowano kosztorysy, wykonano roboty 

budowlane wraz z nadzorami dla budowy urządzeń 
do oczyszczania ścieków deszczowych, wód 

opadowych dla ul. Pomorskiej i Kaszubskiej oraz 
wykonano kosztorys inwestorski, ofertowy 

i przedmiar robót dla ul. Śląskiej (846.764,54 zł); 
Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Św. 
Wawrzyńca - wlot A39(PIM)  (45.497,34 zł); 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

budowy osadnika oczyszczania wód opadowych 
przy ul. Morasko (26.795,55 zł). 

919 057,43 zł 

Przebudowa 
utwardzonych ulic 

gminnych 
ZDM/P/056 

Przebudowa ul. Jarochowskiego na odc. 
Wyspiańskiego – Chociszewskiego 

W trakcie realizacji dokumentacji projektowej. 
33 089,99 zł 

Przebudowa ul. Heweliusza 
W trakcie realizacji dokumentacji projektowej. 99 114,63 zł 

-Przebudowa / Modernizacja ulicy Rzepińskiej na 
odcinku Małoszyńska- Cmentarna 

W trakcie realizacji dokumentacji projektowej. 

nie poniesiono 
kosztów 
w 2019 r. 

-Budowa ul. Łebskiej i przyległych (Łebska, 
Kociewska, Żukowska, Łagowska). 
Zadanie zakończone 27.11.2019 r. 

Koszt kanalizacji deszczowej ogółem: 
767 894,92 zł. 

3 322 339,85 zł 

Przebudowa ulic. Karlińska/Sułowska/ 
Muszkowska. 

W trakcie realizacji dokumentacji projektowej. 
183 458,83 zł 

Budowa ul. Dobrochny, Świętochny, Władymira. 
Zadanie zakończone 15.02.2019 r. 

Koszt kanalizacji deszczowej ogółem: 
781 497,54  zł 

785 917,14 zł 

Dodatkowo wybudowano kanalizację deszczową 
przy okazji realizacji zadań: 

 budowa parkingu Ścinawska/Kurcewiczówny. 
Zadanie zakończone 22.05.2018 r. 

Koszt kanalizacji deszczowej ogółem: 42 128,10 
zł 

 budowa ul. Drewlańskiej. 
Zadanie zakończone 13.12.2018 r. 

Koszt kanalizacji deszczowej ogółem: 93 392,92 
zł 
 

 
301 219,21 zł 

 
 

811 327,17 zł 
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Przebudowa 
ul. Cześnikowskiej 

ZDM/P/061 

Zadanie zakończone 30.11.2018 r. 
Koszt kanalizacji deszczowej ogółem 

918 988,35 zł 
3 931 724,04 zł 

Budowa kanalizacji 
deszczowej wraz 

z niezbędną 
przebudową układu 

drogowego dla 
os. Kiekrz 

ZDM/P/075 

Kontynuacja prac związanych z opracowaniem 
dokumentacji projektowej 

130 633,69 zł 
 

Budowa dojazdu do 
Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego na 
Strzeszynie 
ZDM/P/077 

Zadanie zakończone 4.12.2017 r. 
Koszt kanalizacji deszczowej ogółem 

379 228,15 zł 

Nie poniesiono 
kosztów 
w 2019 r. 

Przebudowa drogi 
w ciągu 

ul. Szwajcarskiej 
ZDM/P/080 

Podpisano protokół odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

Koszt kanalizacji deszczowej ogółem 5 282,80 zł 
2 167 328,69 zł 

Przebudowa 
ul. Taczaka 
ZDM/P/085 

23.12.2019 r. - odbiór Etapu IV Robót Budowlanych 
- zgłoszono uwagi 

W harmonogramie rozliczenie zadania 
przewidziane jest na czerwiec 2020 r. 

6 425 831,41 zł 

Budowa węzła 
komunikacyjnego 

Nowa Naramowicka 
ZDM/P/086 

Realizacja robót budowlanych wraz z pełnym 
projektowaniem – zgodnie z harmonogramem 

Odcinek 03: 
Trwają prace projektowe (projekt budowlany 

i wykonawczy) i złożono wniosek o ZRID 
Trwa opracowanie schematu prowadzenia prac 

i czasowych organizacji ruchu 

274 055,73 zł 

Przebudowa 
skrzyżowania ulic: 
Stróżyńskiego - 

Marka z Aviano - 
Morasko - 

Mateckiego 
ZDM/P/089 

Trwa opracowanie Dokumentacji Projektowej  
(uwaga: w przygotowaniu aneksy terminowe dla 

zadania). 
Koordynacja prac z planowanym zakresem 

Aquanet 
Proces uzgodnień dokumentacji projektowej 

W harmonogramie rozliczenie zadania 
przewidziane jest na grudzień 2020 r. 

40 458,81 zł 

Wskaźniki za 2019 r. 
Brak wskaźników 
Finansowanie 
Poniesione koszty to 8 907 674,64 zł 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Zielone, mobilne miasto 
 Przyjazne osiedla 
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 Silna Metropolia 
 Nowoczesna przedsiębiorczość 

 
 

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:  

 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r.  
 Zmniejszenie zużycia energii do 2020 r.  
 Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych  

do 2020 r.  
Działania realizowane w 2019 r. 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania aktualizowano na bieżąco zarządzeniami 
Prezydenta Miasta Poznania o kolejne zgłoszone przez właściwe podmioty (tj, spółdzielnie 
mieszkaniowe, zakłady opieki medycznej, szkoły itp.) projekty inwestycji wskazanych do 
termomodernizacji i modernizacji oświetlenia. Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania z roku 
2019: 36/2019/P, 405/2019, 756/2019/P. 
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Wskaźniki za 2019 r. 
CEL WSKAŹNIK OCZEKIWANY 

TREND 

Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych do 2020 

roku 

 

wielkość emisji dwutlenku węgla 
z obszaru gminy w danym roku (Mg 

CO2/rok)  

malejący 

stopień redukcji emisji w stosunku do 
roku bazowego (%) 

rosnący 

Zmniejszenie zużycia 
energii na jednego 

mieszkańca do 2020 roku 

 

wielkość zużycia energii na terenie 
gminy w danym roku (MWh/rok) 

malejący 

stopień redukcji zużycia energii 
stosunku do roku bazowego(%) 

rosnący 

Zwiększenie wykorzystania 
energii ze źródeł 

odnawialnych do 2020 
roku 

 

zużycie energii ze źródeł odnawialnych 
na terenie gminy w danym roku 

(MWh/rok) 

rosnący 

udział zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych w całkowitym zużyciu 

energii na terenie gminy w danym roku 
(%) 

rosnący 

Cel w zakresie ochrony 
powietrza wyznaczonych 
w obowiązującym POP: 

redukcja emisji 
zanieczyszczeń do 

powietrza 

 

redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza z obszaru gminy w danym 

roku (przywrócenie naruszonych 
standardów jakości powietrza oraz 

zmniejszenia stężeń substancji 
zanieczyszczających w powietrzu) dla:  

PM10 (Mg/rok), B(α)P (kg/rok) 

malejący 

Finansowanie 
Działania przewidziane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą finansowane zarówno ze 
środków własnych JST, jak i środków zewnętrznych. Możliwość pozyskania środków 
z programów krajowych i europejskich jest kluczowym elementem planowania budżetu na 
zaplanowane działania. We własnym zakresie – konieczne jest uwzględnienie działań 
w wieloletnich prognozach finansowych oraz w budżecie JST i budżecie jednostek podległych 
JST, na każdy rok. Przewiduje się pozyskanie również zewnętrznego wsparcia finansowego dla 
planowanych działań w formie bezzwrotnych dotacji, pożyczek, wykorzystania formuły ESCO 
i kredytów. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Zielone, mobilne miasto 
 Przyjazne osiedla 
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 Silna Metropolia 
 Nowoczesna przedsiębiorczość 

 

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 r. 
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. Program może stanowić narzędzie 
kierunkowe do pozyskiwania środków na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony 
środowiska z funduszy unijnych, krajowych i lokalnych. Podstawowe cele Programu obejmują:  

 Osiągnięcie dobrej jakości powietrza i jakości życia mieszkańców – dążenie do 
osiągnięcia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza  

 Zmniejszenie hałasu komunikacyjnego w przestrzeni miejskiej 
 Utrzymanie stopnia emisji pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnego poziomu 
 racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, ochrona przed powodzią, suszą 

i deficytem wody 
 Poprawa jakości wody, rozwój infrastruktury wodnokanalizacyjnej 
 Ochrona złóż kopalin 
 Poprawa jakości gleby i ziemi 
 Zapewnienie zrównoważonego systemu gospodarki odpadami 
 Ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej oraz tworzenie sieci obszarów 

chronionych 
 Zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych i awarii 

pochodzących z transportu 
 Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa 
 Zapewnienie stałego i rzetelnego monitoringu środowiska 

Działania realizowane w 2019 r. 
Obszar interwencji: Poprawa jakości powietrza i ochrona klimatu (1)  
Cel: Osiągnięcie dobrej jakości powietrza i jakości życia mieszkańców – dążenie do osiągnięcia 
dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza 

 Nadzór nad realizacją i przebiegiem inwestycji oraz wypłata dotacji w ramach 
miejskiego programu Kawka Bis 

 Publikacja w mediach informacji dotyczących programu Kawka Bis – odnośnie zasad 
pozyskiwania dotacji, terminów i formy składania wniosków (wortal Środowisko, wpisy 
śródtekstowe na epoznań, spoty informacyjno-edukacyjne w radiu, telewizji, informacje 
na środkach komunikacji miejskiej, program „Zielony Serwis Poznania” – Kawka Bis na 
antenie WTK) 

 Produkcja i emisja ekoprognoz w ramach serwisu „Prognoza pogody” emitowanego na 
antenie lokalnej telewizji WTK informujących o zagrożeniu wystąpienia warunków 
meteorologicznych sprzyjających kumulacji zanieczyszczeń pyłu PM10 
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 Prowadzenie pilotażowej akcji edukacyjnej pn.: „Spalajmy. Nie zatruwajmy” 
 Realizacja zadania „Skończmy ze smogiem w Poznaniu” – zlecenie badań powietrza 

dronem pod kątem spalania odpadów oraz zorganizowanie cyklu spotkań 
z mieszkańcami dotyczących ochrony powietrza  – w ramach PBO2019 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami (4) 
Cel:  Racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, ochrona przed powodzą, suszą i deficytem 
wody 

 Wykonanie konserwacji na 10 wybranych ciekach na terenie Miasta o łącznej 
długości ok.  27  km 

 Wykonanie renowacji i odmulania Stawu Sołackiego nr 1 – etap i  
 Prowadzenie monitoringu jakości wód w jeziorze Strzeszyńskim i istniejącym 

kąpielisku  
 Prowadzenie corocznych badań jakości wody na Rowie Złotnickim - 

bezpośrednim dopływie do jez. Strzeszyńskiego 
 Wykonanie 5-krotnego sprzątania brzegów jezior na terenie miasta  
 Wykonanie rekultywacji i stabilizacji jakości wód jeziora Strzeszyńskiego  

i Rusałka”  
 Wykonanie konserwacji 8 budowli  hydrotechnicznych 
 W celu ochrony przed lokalnymi podtopieniami zlecenie regularnego 

czyszczenia zamontowanych 2 krat na cieku Wierzbak 
Obszar interwencji: Zasoby geologiczne (6) 
Cel: Ochrona złóż kopalin 

 Prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością związaną z eksploatacją złóż 
kopalin na terenie miasta w granicach 4 obszarów górniczych 

 Przeprowadzenie przeglądów terenów zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych (nad Jeziorem Kierskim, jeziorem Czapnica, na prawym brzegu rzeki 
Warty na długości od ul. Głuszyna do ul. Hetmańskiej (Stara Marina), 
od ul. Hetmańskiej do Mostu Królowej Jadwigi, od ul. Kórnickiej do Mostu 
Mieszka I, przy ul. Chemicznej,  ul. Szelagowskej, wzdłuż lewego brzegu Stawu 
Browarnego (od ul. Browarnej do ul. Sępiej) – łącznie na odcinkach o długości 
w sumie ok. 12-15 km 

 W celu ochrony jakościowej i ilościowej wód podziemnych prowadzono nadzór 
i kontrolę przy pracach związanych z likwidacją nieczynnych lub zużytych 
techniczne studni (likwidacja 10 studni), nad projektowaniem  ujęć wód 
(projektowane 18 nowych studni) oraz wykonaniem nowych studni (10 studni),  
prowadzono nadzór nad funkcjonowaniem monitoringu jakości wód 
gruntowych na terenach przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na 
wody gruntowe takich jak stacje paliw płynnych, zakłady przemysłowe, zakłady 
produkcyjne (monitoring prowadzony przez właścicieli obiektów); nadzorem 
objęto 22 obiekty 

Obszar interwencji: Ochrona gleb (7) 
Cel: Poprawa jakości gleby i ziemi 

 Doprowadzenie do usunięcia łącznie 4667 Mg odpadów magazynowanych 
w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych – łącznie z 11 lokalizacji w mieście 

Obszar interwencji: Gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów (8) 
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Cel: Zapewnienie zrównoważonego systemu gospodarki odpadami 
 Nadzór nad realizacją i przebiegiem inwestycji w ramach miejskiego programu 

usuwania azbestu 
Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze (9) 
Cel: Ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej oraz tworzenie sieci obszarów 
chronionych 

 Przygotowanie opracowania „Waloryzacja przyrodnicza terenów korytarza 
ekologicznego w południowym klinie zieleni w Poznaniu, ze wskazaniem działań 
ochronnych i analizą terenowo – finansową” 

 Dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w zakresie utrzymania zieleni 
w publicznej części Ogrodu Botanicznego (248.700,00 zł) 

 Dofinansowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie utrzymania zieleni 
w publicznej części Ogrodu Dendrologicznego (50.000,00 zł) 

Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna i działania prośrodowiskowe (11) 
Cel: Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa  (zwiększenie świadomości 
o współodpowiedzialności za jakość środowiska) 

 Prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących idei Sprawiedliwego Handlu 
(zakup certyfikowanych produktów Fair Trade, produkcja i emisja spotu 
edukacyjno-informacyjnego w radiu i w telewizji) 

 Przeprowadzenie akcji „Trzymaj ciepło” - produkcja i emisja stron internetowych 
oraz emisja wpisu śródtekstowego na portalu epoznan.pl 

 Produkcja czteroodcinkowego programu „Zielony Serwis Poznania” na antenie 
WTK 

 Przygotowanie i przeprowadzenie gry terenowej z zakresu ochrony powietrza 
adresowanej do uczestników Poznańskiego Dnia Energii 

 Zorganizowanie konkursu graficznego na plakaty związane z ochroną powietrza 
 Zorganizowanie konkursu filmowego  na filmy o tematyce związanej z ochroną 

powietrza 
 Aktualizacja filmu animowanego jak postępować w razie podwyższonych 

wartości pyłów PM10 
 Organizacja konkursu dla uczniów poznańskich szkół podstawowych na imiona 

dla jerzyków 
 Zlecanie organizacjom pożytku publicznego zadań dotyczących ochrony 

przyrody oraz edukacji ekologicznej 
Wskaźniki za 2019 r. 
1. Poprawa jakości powietrza i ochrona klimatu  

 Liczba zlikwidowanych pieców węglowych-  399 szt. 
 Redukcja emisji paliw stałych (węgiel, drewno) do atmosfery w wyniku likwidacji źródeł 

niskiej emisji w Mg/rok 787,52 - Mg węgiel, 396,00 Mg drewno 
 Redukcja emisji pyłu PM10 do atmosfery w wyniku likwidacji źródeł niskiej emisji w kg 

PM10/rok - 10,051 Mg/rok 
 Redukcja emisji B(a)P do atmosfery w wyniku likwidacji źródeł niskiej emisji w kg 

B(a)P/rok - 7,149 kg/rok 
 Ilość zmodernizowanych lokali mieszkalnych w wyniku likwidacji źródeł niskiej emisji – 

243 
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4. Gospodarowanie wodami   

 Długość wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta - 35 km 
 Długość konserwowanych koryt cieków wodnych - 27 km 
 Liczba działań ochronnych na rzecz poprawy jakości wód - 12 
 Masa wywiezionych odpadów zebranych podczas utrzymania porządku i czystości 

w strefie brzegowej jezior - 29,8 ton 
6. Zasoby geologiczne  

 Wydobycie surowców: złoża kruszyw naturalnych - 90,000,00 ton, wody termalne - 
14.609,00 m3 

 Liczba kontroli przeciwdziałania nielegalnemu pozyskiwaniu kopalin - 1 
 Ilość przeprowadzonych kontroli na zidentyfikowanych terenach zagrożonych 

występowaniem ruchów masowych ziemi oraz terenach, na których występują te ruchy 
na obszarze miasta - 12 

9. Zasoby przyrodnicze  
 Liczba obiektów objętych formą ochrony przyrody użytków ekologicznych - 10, 

pomników przyrody - 35 
 Powierzchnia obiektów objętych formą ochrony przyrody - 1473,6 ha, 
 Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni miasta w procentach - 5,62% 
 Liczba opracowań przyrodniczych (waloryzacje, projekty ochrony) - 1 

11. Edukacja ekologiczna i działania prośrodowiskowe  
 Liczba zorganizowanych przedsięwzięć  informacyjno-edukacyjnych z zakresu 

gospodarki niskoemisyjnej - 7 
 Liczba zorganizowanych pozostałych przedsięwzięć informacyjno-edukacyjno- 

promocyjnych z zakresu ochrony środowiska - 7 
 Liczba zorganizowanych projektów edukacyjnych przez NGO – 15 

Finansowanie 
Nakłady poniesione na realizację działań objętych Programem w 2019 r. pochodzą z budżetu 
Miasta Poznania. Dodatkowo pozyskane zostały środki finansowe na realizację programu 
Zielony Serwis Poznania (15.350,40 zł) oraz z PBO 2019 na zadanie „Skończmy ze smogiem 
w Poznaniu” – zlecenie badań dronem firmie zewnętrznej (113.160,00 zł). 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Zielone, mobilne miasto  
Podsumowanie 
Realizacja Programu jest monitorowana na bieżąco. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony 
środowiska szczegółowy Raport z wykonanych zadań sporządza się co dwa lata i przedstawia 
Radzie Miasta.  
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AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA w CIEPŁO, ENERGIĘ EKETRYCZNĄ 
i PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA  

Uchwała Nr VI/78/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05.02.2019 r. 
Zakres czasowy 
2019-2022 
Przesłanki oraz cele 
Ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania Miasta na ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe.  
Określenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii oraz możliwości wykorzystania 
istniejących nadwyżek zasobów energii i stosowania środków poprawy efektywności 
energetycznej. 
Działania realizowane w 2019 r. 
W roku 2018 i 2019 opracowano projekt kolejnej aktualizacji, która została wyłożona do 
publicznego wglądu (bez uwag i wniosków) oraz uzyskała pozytywną opinię Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego. 
Rada Miasta Poznania w dniu 5 lutego 2019 r. przyjęła dokument uchwałą nr VI/78/VIII/2019. 
Wskaźniki za 2018 r. 
Brak 
Finansowanie 
Wykonanie opracowania projektu finansowane z budżetu Miasta. Wykonawca opracowania 
wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego – najkorzystniejsza oferta na kwotę 
273 429,00 zł brutto. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Zielone, mobilne miasto  
Podsumowanie 
Planowanie energetyczne jest ważnym zadaniem jednostki samorządowej. Miasto Poznań 
realizuje to zadanie, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, poprzez opracowywanie 
i aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
obszaru miasta Poznania. 
Sporządzenie Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa 
gazowe dla obszaru miasta Poznania pozwala na realizację inwestycji energetycznych przez 
przedsiębiorstwa związane z tą branżą, modernizację istniejących zasobów oraz pozyskiwanie 
nowych źródeł energii. Działania te gwarantują zaspokojenie bieżących i przyszłych potrzeb 
energetycznych mieszkańców w sposób zapewniających bezpieczeństwo, niezawodność 
dostaw, optymalizację kosztów zakupu oraz minimalizację zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego. 
Aktualizacja wymaga stałego monitorowania realizacji uchwały oraz współpracy z gestorami 
sieci energetycznych.  
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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 
Obowiązek wykonania Programu został nałożony na Prezydenta miasta Poznania przez art. 119 
ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz Dyrektywą 2002/49/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącą się do oceny 
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 
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.  
Program ochrony środowiska przed hałasem tworzy się dla obszarów, na których poziom 
hałasu w środowisku przekracza wartość dopuszczalną dla długookresowych wskaźników 
oceny hałasu, LDWN i/lub LN. Wskaźnik LDWN to uśredniony poziom hałasu dla wszystkich 
pór dziennych, wieczornych i nocnych w roku,  a LN – wszystkich nocy w roku. 
Celem strategicznym Programu jest docelowe obniżenie poziomu hałasu w środowisku do 
wartości dopuszczalnych, wyrażonych przy pomocy obydwóch wskaźników długookresowej 
oceny hałasu - LDWN i LN. w praktyce, cel ten odnosi się do tego wskaźnika, dla którego 
występuje większe przekroczenie wartości dopuszczalnej. 
Program jest opracowaniem o charakterze strategicznym i z tego względu proponowane 
działania przeciwhałasowe mają służyć poprawie warunków akustycznych możliwie największej 
liczbie mieszkańców.  
Działania realizowane w 2019 r. 
W zakresie hałasu drogowego: 

 Ul. Kościelna, Poznańska, Jeżycka (Os. Jeżyce) - Działania wymuszające ograniczenie 
prędkości pojazdów do 30 km/h wynikających z koncepcji uspokojenia ruchu (budowa 
poduszek berlińskich przy skrzyżowaniach ulic) 

 Ul. Naramowicka - od ul. Błażeja do ul. Dworskiej - Zmniejszenie natężenia ruchu poprzez 
budowę nowego śladu drogowego Nowa Naramowicka, modernizacja nawierzchni, 
działania wymuszające ograniczenie prędkości pojazdów do wartości wynikających 
z kodeksu drogowego 

 Ul. Naramowicka - od ul. Lechickiej do ul. Słowiańskiej - Działania wynikające z Decyzji 
Środowiskowych - cicha nawierzchnia, nowy układ drogowy (np. budowa ronda), 
ograniczenie prędkości do 50 km/h podczas całej doby, ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich 

 Remont nawierzchni jezdni ul. Polnej  
 Uzgodnienie dokumentacji projektowej skrzyżowania ulic Polna/Szamarzewskiego, w tym 

montaż 10 ławek,  stała organizację ruchu z oznakowaniem pionowym i poziomym na ul. 
Mickiewicza  

 Remont nawierzchni jezdni ul. Głównej 
 Ul. Palacza - na odcinku od Promienistej do Grunwaldzkiej - przebudowa ulicy Palacza 

wykonana w oparciu o standardy przyjęte przy realizacji zadania pn. „Przebudowa 
skrzyżowania ulic: Promienista - Palacza” 
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 Wykonanie aktywnego oznakowania na przejściu dla pieszych na ul. Gnieźnieńskiej 21 
 Modernizacja sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu ulic Głogowska - Hetmańska   
 Wykonanie możliwych wariantów schematów organizacji ruchu, symulacji komputerowej 

i analizy warunków ruchu dla ulicy Głogowskiej na odcinku od ulicy Ściegiennego do Mostu 
Dworcowego 

 Rewaloryzacja ul. Ogrodowej - ułożenie ciętej kostki brukowej, zmiana organizacji ruchu 
(wprowadzono kontraruch rowerowy, parkowanie równoległe) 

 Zmiana organizacji ruchu na ul. Polskiej od ul. Nowina do ul. Dąbrowskiego 
 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Serbskiej przy ulicy 

Pasterskiej wraz z budową kanalizacji teletechnicznej od ronda Solidarności do 
Naramowickiej – integracja z tramwajem na Naramowice (przygotowanie infrastruktury dla 
potrzeb ZDM, ZTM, WZKIB) 

 Żegrze: podpisano umowy na zwiększony zakres robót o remont ul. Chartowo i Żegrze. 
Wymieniono 95% krawężników, na bieżąco prowadzona jest regulacja wpustów. 
Wymieniono ok. 45% planowanej nawierzchni. Wstrzymano roboty bitumiczne na okres 
zimowy, planowane wznowienie przy odpowiednich warunkach atmosferycznych (na 
wiosnę 2020r.). Zaawansowanie robót z nowej umowy: 60% 

 Grochowska: od ul. Grunwaldzkiej do ul. Bukowskiej - Wykonano aktualizację projektu 
przebudowy skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Grochowskiej, realizacja w 2020 r. razem 
z drogą rowerową na Grunwaldzkiej 

 Kurlandzka: między ul. Dziadoszańską i ul. Bobrzańską - Obniżenie hałasu poprzez 
wymianę nawierzchni jezdni ul. Kurlandzkiej od skrzyżowania z ul. Ślężańską w stronę 
wiaduktu nad ul. Krzywoustego 

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

szlifowaniem główki szyn: ul. Głogowska od ul. Ściegiennego w stronę ul. Hetmańskiej 
 Naprawa torowiska obejmująca wymianę szyn, podlewu podszynowego oraz 

nawierzchni – linia dwutorowa w ciągu ul. 28 czerwca 1956 r. od ul. Krzyżowej do ul. 
Hetmańskiej (Działanie wykonane w 2019 r. w ramach POŚPH 2013) 

 Toczenie kół tramwajowych: przetaczanie kół jezdnych – w wózkach w 288 szt. 
pociągów tramwajowych (159 WS1, 129 WS2) oraz wymiana obręczy kół w 12 
wagonach (Działanie wykonane w 2019 r. w ramach POŚPH 2013) 

Wskaźniki za 2019 r. 
Wskaźnikiem wykorzystanym w celu oceny skuteczności podejmowanych działań naprawczych 
jest liczba mieszkańców narażonych na hałas. 
Podejmowane działania naprawcze (wynikające z poprzedniego Programu skutecznie 
poprawiły sytuację. w wyniku realizacji działań przeciwhałasowych nastąpiła poprawa klimatu 
akustycznego w zakresie hałasu:  

 Drogowego    
o spadek o ok. 17 % – liczby mieszkańców narażonych na hałas LDWN > 55 dB 

i LN > 50 dB  
 Tramwajowego 

o 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 
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Finansowanie 
Koszty w zakresie hałasu drogowego: 14 918 289,89 zł 
Koszty w zakresie hałasu tramwajowego: 2 174 844,50 zł 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Zielone, mobilne miasto 
 Przyjazne osiedla 

 

MIEJSKI PLAN ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030 

Uchwała Nr X/144/VIII/2019 z dnia 2019-04-16 Rady Miasta Poznania z dnia 16.04.2019 r.  

Zakres czasowy 
2019-2030 
Przesłanki oraz cele 
Celem przygotowania dokumentu jest charakterystyka Miasta Poznania z uwzględnieniem 
uwarunkowań przyrodniczych, funkcjonalno-przestrzennych, demograficznych i ocena 
potencjału ekonomicznego. Dokument zawiera diagnozę szczegółowych danych 
klimatycznych i hydrologicznych, ocenę wrażliwości Miasta na zmiany klimatu, potencjał 
adaptacyjny, ryzyka i szanse wynikające ze zmian klimatu. w dokumencie zawarto również 
działania wdrożeniowe Planu z uwzględnieniem kosztów i harmonogramu. 
Działania realizowane w 2019 r. 
Wykonanie monitoringu wskaźników Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta 
Poznania.   
Wskaźniki za 2019 r. 

Wskaźniki realizacji celów strategicznych i działań 

Cel strategiczny 1. 

Łagodzenie negatywnego oddziaływania ekstremalnych zjawisk termalnych, w tym 
koncentracji zanieczyszczeń (interwencje termiczne, MWC) 

1. 
Powierzchnia wprowadzonych rozwiązań zielonej infrastruktury 
(skwery, parki osiedlowe, zielone dachy, zielone ściany, ogrody 

deszczowe, ogrody sąsiedzkie) 
m2 Wzrost 

2. 
Liczba przebudowanych skwerów i placów w kierunku tzw. Skwerów 

i placów klimatycznych 
Liczba Wzrost 

3. 
Udział osób mieszkających w zasięgu powyżej 300 metrów od 

terenów zieleni miejskiej o charakterze rekreacyjnym o powierzchni 
minimum 4000 m2 w stosunku do liczby mieszkańców 

% Spadek 

4. 
Powierzchnia wprowadzonych rozwiązań zielono-błękitnej 

infrastruktury w obszarach wrażliwości (stery I, II, III) 
m2 Wzrost 
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5. 
Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji miejskiej 

(wprowadzenie odnawialnych źródeł energii i zielone przystanki) 
Liczba Wzrost 

6. Udział torowisk zielonych % Wzrost 

7. 
Udział autobusów wykorzystujących napędy i paliwa alternatywne 

(elektryczne i hybrydowe) w liczbie wszystkich autobusów 
komunikacji miejskiej 

% Wzrost 

8. 
Udział klimatyzowanych pojazdów transportu miejskiego w liczbie 

wszystkich pojazdów 
% Wzrost 

9. 
Udział korzystających z komunikacji publicznej w stosunku do liczby 

mieszkańców 
% Wzrost 

10. 
Liczba dni w roku, w których wystąpi przekroczenie poziomu 

dopuszczalnego dla stężeń dobowych PM10 i P. M. 2. 5 
Liczba Spadek 

11. 
Liczba budynków mieszkalnych wielorodzinnych poddanych 

termomodernizacji 
Liczba Wzrost 

12. 
Udział budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej wraz 

z eliminacją źródeł  ciepła na paliwo stałe w stosunku o liczby 
budynków 

% Wzrost 

13. Długość powstałych ścieżek rowerowych Km Wzrost 

14. Udział ruchu rowerowego w liczbie podróży w mieście % Wzrost 

15. 
Udział podróży samochodem indywidualnym w liczbie podróży 

w mieście 
% Spadek 

Cel Strategiczny 2. 

Ograniczenie skutków nawalnych opadów i powodzi miejskich, susz oraz burz i silnych 
wiatrów 

16. Długość odcinków zrewaloryzowanych cieków Km Wzrost 

17. 
Liczba przebudowanych układów kanalizacji deszczowej pod kątem 
wykorzystania wód odpadowych w miejscu ich powstawania lub ich 

retencjowania 
liczba Wzrost 

 
Finansowanie 
Powyższe zadania realizowane były w ramach Miasta.  
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Zielone, mobilne miasto 
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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.  
 
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 2019 r. 

 156 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 646 
grup roboczych w celu opiniowania przypadków prowadzenia procedury Niebieskiej 
Karty. Grupy robocze odbyły łącznie 2 157 posiedzeń. w ramach działalności Zespołu 
pomocy udzielono 4 139 osobom doznającym przemocy w rodzinie, w tym: 1 551 
kobietom, 1 405 mężczyznom oraz 1 183 dzieciom 

 Osoby doznające przemocy w rodzinie korzystały z pomocy w formie poradnictwa 
medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego. 
Łącznie z pomocy skorzystało 2 269 osób, w tym: 1855 kobiet, 301 mężczyzn 576 dzieci. 
w ramach poradnictwa socjalnego z pomocy skorzystało łącznie 1 531 osób. w ramach 
poradnictwa medycznego, udzielono pomocy 77 osobom. z pomocy psychologicznej 
skorzystało 976 osób, z pomocy prawnej – 77, natomiast z poradnictwa zawodowego 
i rodzinnego – 843 osób 

 W ramach realizacji zadań związanych z procedurą Niebieskiej Karty w 2019 r. 
sporządzono łącznie 1 234 formularze Niebieskiej Karty. Procedurą objęto 1 557 rodzin. 
w wyniku ustania przemocy w rodzinie zakończono 340 procedur, natomiast 649 
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procedur zostało zakończonych po stwierdzeniu braku zasadności podejmowania 
działań 

 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzony jest 
przez Miejski Ośrodek Przemocy w Rodzinie. w 2019 r. z pomocy udzielanej w SOW 
skorzystało łącznie 77 osób, w tym: 55 kobiet oraz 22 mężczyzn. Ośrodek udziela 
wsparcia całodobowego z programów terapeutycznych prowadzonych przez Miejskie 
Centrum Interwencji Kryzysowej skorzystało łącznie 35 osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie, w tym: 34 kobiet oraz 1 mężczyzna. Programy ukończyły 28 osoby, w tym 
27 kobiet oraz 1 mężczyzna. w ramach prowadzonego przez MCIK ośrodka interwencji 
kryzysowej z pomocy skorzystało ogółem 738 osób, w tym: 592 kobiety oraz 146 
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 2 programach edukacyjnych, uczestniczyło łącznie 479 osób, w tym 251 
kobiety oraz 228 mężczyzn 

 W 2019 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 5 osób 

Wskaźniki za 2019 r. 
 Liczba niebieskich kart -  1 234 
 Liczba osób, które wzięły udział w Programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców 

przemocy w rodzinie – 10 (ukończyło 5 ) 
Finansowanie 
Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej 2 657 435, 00  zł ; budżet Miasta Poznania 19 350, 00 
zł. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 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 
Powszechnie obserwowanym zjawiskiem demograficznym jest starzenie się społeczeństw na 
całym świecie. Również w Poznaniu zjawiskiem, które będzie nasilać się w kolejnych latach, jest 
starzenie się mieszkańców. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, obejmujących 
stan i strukturę demograficzną Poznania w 2016 roku, wskaźnik starości demograficznej, 
określający udział osób w wieku 65 lat i powyżej (103 291), wynosi w Poznaniu 19,1% (w 2000 
r. - 13,6%). Natomiast liczba mieszkańców Poznania w wieku poprodukcyjnym (K60+, M65+) 
na koniec roku 2016 wynosiła 126 362. Osób w wieku 60+ mieszka w Poznaniu 143 926. 
Kolejne pokolenia żyją coraz dłużej, konieczne staje się więc podejmowanie działań, które 
przyczynią się do tego, by okres późnej dorosłości był czasem, w którym seniorzy mogą jak 
najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem, satysfakcjonującymi kontaktami społecznymi, także 



34 

więcej informacji:  badam.poznan.pl 

 

 

poza własną rodziną i możliwie długo zachować niezależność psychiczną, fizyczną i społeczną. 
Istotne jest również wypracowanie najbardziej skutecznych metod mających na celu 
wykorzystanie potencjału społecznego i zawodowego osób starszych oraz dostarczenie 
adekwatnego, kompleksowego wsparcia osobom starszym i ich rodzinom. 
Konieczna jest również dbałość o to, by utrwalać znaczenie starszych mieszkańców Poznania 
i ich miejsce w społecznej hierarchii.  
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 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 
 Przygotowanie średniego pokolenia do starości 
 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 2019 r. 
Działania w zakresie zwiększania dostępności przestrzeni publicznych i budynków: 

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

obiektach sportowych 
Działania w zakresie rozwoju mieszkalnictwa przyjaznego starzeniu się: 

 Realizacja projektu „Mieszkanie dla seniora” 
 Realizowana polityka mieszkaniowa Miasta Poznania zakłada realizację działań 

skierowanych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych seniorów, m.in.: 
o ZKZL Sp. z o.o. projektuje wszystkie mieszkania na parterze z przeznaczeniem 

dla osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie dla seniorów, np. w 2 
projektowanych budynkach wymagane jest zaprojektowanie min. 10% lokali 
mieszkalnych na pierwszym piętrze dla seniorów 
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o PTBS Sp. z o.o. uwzględnia potrzeby osób starszych poprzez m.in. likwidowanie 
barier architektonicznych, planowanie infrastruktury dla seniorów (np. Klub 
seniora, biblioteka) przy realizacji nowych inwestycji 

o W latach 2017-2019 kontynuowany był program „Mieszkanie dla Seniora”, 
w ramach wtórnego zasiedlenia. Miasto Poznań korzystając z pierwszeństwa 
wynikającego z umowy partycypacyjnej zawartej z PTBS Sp. z o.o. będzie 
przejmowało zwalniane z zasobu Spółki lokale, wpłacając partycypację 

Działania w zakresie rozwoju transportu przyjaznego starzeniu się 
 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) 

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

 Dostosowanie infrastruktury przystankowej 
 Kampanie informacyjne dot. kulturalnego korzystania z transportu  

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. 

 Senioralni.Poznań  
 Targi Viva Seniorzy 
 Poznańskie Dni Rodziny  
 Wydarzenia kulturalne (koncerty, spektakle teatralne, kino) 
 Kluby seniora i placówki wsparcia dziennego 
 Warsztaty, pikniki dedykowane seniorom i integracji międzypokoleniowej 
 Uniwersytety III wieku (głownie samofinansujące się) 
 Siłownie na powietrzu 
 Kampania Senior w Formie 
 Projekt Trener Senioralny 
 Spartakiada Seniorów  
 Programy rekreacyjno–usprawniające 
 Mikrogranty dla seniorów 

Działania w zakresie tworzenia warunków do partycypacji obywatelskiej najstarszych 
mieszkańców Miasta możliwości zatrudnienia i utrzymania pracy. 

 Miejska Rada Seniorów 
o Jedna z pierwszych miejskich Rad Seniorów powstała w Poznaniu w 2007 roku  
o Jest organem doradczym, opiniodawczym, inicjatywnym złożonym z wysokich 

rangą przedstawicieli klubów, organizacji pozarządowych i Rady Miasta 
Poznania 

o Zadaniem MRS jest doradzanie władzom Miasta w sprawach dotyczących życia 
osób starszych w naszym mieście 

o Kadencja MRS trwa 4 lata 
 Warsztaty – konsultacje w zakresie badania potrzeb seniorów 
 Forum Klubów Seniora 
 Konsultacje z NGO 
 Centrum Inicjatyw Senioralnych 
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 Wolontariat 60 plus 
 Centrum Inicjatyw Rodzinnych 

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

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

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

 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 

 Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia dla osób starszych 
 Rozwój usług i wsparcia świadczonego w ramach ośrodka geriatryczno-

gerontologicznego  
 Zintegrowane Centrum Opieki (w tym Dzienny Dom Opieki Medycznej i Centrum 

Teleopieki), w ramach programu Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców 
Poznania  

 Infrastruktura społeczna: 
o Domy pomocy społecznej – 656 miejsc 
o Miejsca w DPSach innych powiatów – 663 miejsca 
o Dzienne domy pomocy – 420 miejsc 
o Mieszkanie chronione dla seniorów – 4 miejsca 
o Rodzinny Dom Pomocy „Przystań” – 8 miejsc 
o Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobami otępiennymi - 25 

miejsc 
o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 2700 pacjentów rocznie, 190 łóżek oraz oddział 

dziennej opieki dla seniorów 
o Usługi opiekuńcze – ok. 3000 osób objętych wsparciem 

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

 Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie (program wieloletni) 
 Programy wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, w szczególności 

rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli 
 Programy profilaktyczne oraz wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, cukrzycy, 

zaburzeni psychicznych, otyłości 
 Działania mające na celu rozwój aktywności psychofizycznej 
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 „Pudełko życia” 
 „Razem dla Rodziny” (Festyn z Caritas Archidiecezji Poznańskiej) 

Wskaźniki za 2019 r. 
Liczba projektów zleconych z uwzględnieniem zniesienia barier i wykonywanych zgodnie ze 
standardami dostępności dla miasta Poznania – 4 projekty 
Liczba osób objętych szkoleniami – 57 
Liczba mieszkań, których objęcie partycypacją zostało zarezerwowane w budżecie Miasta 
Poznania – 35 mieszkań 
Liczba mieszkań w ramach programu „Mieszkanie dla Seniora” łącznie - 190 
Liczba pozyskanych partnerów Karty Seniora – 45 partnerów 
Liczba wydanych Kart Seniora w stosunku do liczby Seniorów uprawnionych do korzystania – 
18% 
Liczba zorganizowanych wydarzeń aktywizujących seniorów – 21 
Liczba beneficjentów projektu Trener Senioralny – 1000 
Procent Klientów - Seniorów zadowolonych z usług PCŚ – 90% 
Liczba podmiotów wyróżnionych w ramach akcji Miejsca Przyjazne Seniorom – 7 
Procent seniorów głosujących w Poznańskim Budżecie Obywatelskim w stosunku do liczby 
głosujących – 13% 
Procent seniorów składających projekty w Poznańskim Budżecie Obywatelskim w stosunku do 
liczby głosujących – 13% 
Liczba miejsc w domach pomocy społecznej – 656  
Liczba miejsc w dziennych domach pomocy – 420  
Liczba prowadzonych ośrodków dziennego wsparcia seniorów – 9  
Liczba seniorów zaszczepionych przeciw grypie – 5100 
Liczba uczestników zajęć ruchowych dla seniorów na pływalni – 217/tydzień 
Finansowanie 
Działania realizowane w ramach programu „Polityka senioralna miasta Poznania na lata 2017-
2021” finansowane są głównie w ramach budżetu Miasta – budżetów wydziałów Urzędu Miasta 
Poznania i miejskich jednostek.  
Projekt „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania” realizowany przez 
Stowarzyszenie Medycyna Polska i Partnerów: Miasto Poznań ( MOPR i WZiSS), Centermed 
Poznań Sp. z o.o., Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Polski Komitet Pomocy 
Społecznej – środki unijne. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Wspólnotowość i dialog społeczny 
Podsumowanie  
Program „Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021”, będzie realizowany poprzez 
kontynuację działań i projektów podjętych w 2018 r. jak również rozszerzenie katalogu działań 
o nowe, m.in. wdrożenie nowych usług w ramach pakietu Poznań Viva Senior, przygotowanie 
kolejnych, cieszących się dużym zainteresowaniem, wydarzeń dla seniorów, których głównym 
celem jest aktywizacja społeczna oraz realizacja nowych propozycji.  
Obszary i kierunki wymagające podjęcia bądź kontynuowania działań w przyszłości, to: 

 Docieranie z informacją i aktywizacja osób nie korzystających z oferty miasta, 
pozostających w domach 
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 Dostosowywanie warunków mieszkaniowych i mieszkalnictwa do zróżnicowanych 
potrzeb osób starszych 

 Tworzenie warunków zapewniających osobom starszym jak najdłuższe przebywanie 
w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez podnoszenie jakości usług opiekuńczych 
i wypracowanie standardów usług opiekuńczych 

 Tworzenie warunków do zapewnienia odpowiedniej opieki geriatryczno- 
gerontologicznej 

 Zaprojektowanie i realizacja przedsięwzięć sprzyjających utrzymaniu zatrudnienia 
osób w wieku przedemerytalnym oraz wykorzystaniu kompetencji i doświadczenia 
osób, po osiągnięciu wieku emerytalnego 

 Zwiększanie dostępności przestrzeni publicznych i budynków 
 
 

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 
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Działania realizowane w 2019 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 ustawowe 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 
 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 
 Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane poprzez zlecanie zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym: 
o Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków 

wspierających i rehabilitacji społecznej 
o Zapewnienie osobom niepełnosprawnym usług terapeutyczno-

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

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

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

o Usługi asystenckie 
o Rozwijanie różnorodnych form mieszkalnictwa wspomaganego dla dorosłych 

osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie niezbędnych w mieszkalnictwie 
wspomaganym usług specjalistycznych 

 Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane ze środków UE 
o Mieszkalnictwo wspomagane dla dorosłyc:h osób niepełnosprawnych oraz 

zapewnienie niezbędnych usług specjalistycznych 
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 Realizowane są także przedsięwzięcia w ramach poniższych zadań: 
o Szkolenia z zakresu projektowania uniwersalnego 
o Ujawnianie i zwalczanie przypadków dyskryminacji 
o Upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawności i o osobach niepełnosprawnych 
o Promowanie działań służących zmianie obrazu osób niepełnosprawnych 

funkcjonującego w świadomości społeczeństwa. Zwalczanie mitów, 
stereotypów, uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych 

o Rozwój i dostosowywanie systemu informacji miejskiej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

o Niwelowanie barier architektonicznych w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich 
jednostkach organizacyjnych 

o Niwelowanie barier architektonicznych w obiektach infrastruktury socjalnej 
o Rozwój transportu publicznego całkowicie dostępnego dla osób 

niepełnosprawnych 
o Zapewnienie usługi indywidualnego przewozu osób niepełnosprawnych 
o Zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych i ochrona 

korzystania z tego uprawnienia (wyeliminowanie zjawiska parkowania pojazdów 
nieuprawnionych w miejscach wydzielonych dla osób niepełnosprawnych) 

o Przeprowadzanie audytów i lustracji dostępności przestrzeni miejskiej dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych 

o Zagwarantowanie warunków do udziału osób niepełnosprawnych we wszelkich 
wydarzeniach społecznych, politycznych, kulturalnych, artystycznych, 
sportowych, a w szczególności zapewnienie możliwości uczestnictwa 
w wyborach poprzez dostosowanie lokali wyborczych oraz zapewnienie 
transportu 

o Wspieranie i promowanie rozwoju twórczości artystycznej osób 
niepełnosprawnych 

o Wspieranie i promowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w sporcie, 
turystyce i rekreacji 

o Kampanie i akcje promocyjno-informacyjne na rzecz promocji różnorodnych 
form aktywności społecznej osób niepełnosprawnych 

Wskaźniki za 2019 r. 
 Prowadzono 9 warsztatów terapii zajęciowej. Liczba uczestników – 322 
 Prowadzono 9 Środowiskowych Domów Samopomocy. Liczba miejsc 342 
 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym. Liczba beneficjentów: 
786 

 Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Liczba beneficjentów: 239 
 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się 

i technicznych. Liczba beneficjentów: 228 
 Dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. 

Liczba beneficjentów: 9 
 Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B. Liczba 

beneficjentów: 8 
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 Zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Liczba 
beneficjentów: 43 

 Dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i oprogramowania. Liczba beneficjentów: 22 

 Dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Liczba beneficjentów: 20 

 Dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne. Liczba beneficjentów: 9 

 Dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyny. Liczba beneficjentów: 1 

 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. Liczba beneficjentów: 19 

 Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. 
Liczba beneficjentów: 140 

 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających 
i rehabilitacji społecznej. Zawarto 18 umów na kwotę 3 400 000 zł 

 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym usług terapeutyczno-usprawniających 
mających na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej. Zawarto 24 umowy na kwotę 
966 027 zł 

 Edukacja społeczna i obywatelska osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Zawarto 7 
umowy na kwotę 276 270 zł 

 Wspieranie i promowanie imprez integracyjnych organizowanych przez środowisko 
osób niepełnosprawnych o charakterze konferencji, spotkań, przedsięwzięć 
kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych. Zawarto 6 umów na kwotę 46 
500 zł 

 Wspieranie i promowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w sporcie, 
turystyce i rekreacji. Zawarto 4 umowy na kwotę 21 500 zł 

 Realizacja usług asystenckich.  Liczba beneficjentów: 281. Liczba godzin zrealizowanych 
usług: 6669 

 Rozwijanie różnorodnych form mieszkalnictwa wspomaganego dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnienie niezbędnych w mieszkalnictwie wspomaganym 
usług specjalistycznych. Łączna liczba beneficjentów 69 w tym: 63 osoby w ramach 
projektu unijnego oraz 6 osób w ramach zadania zleconego NGO. Liczba miejsc: projekt 
unijny 10, zadanie zlecone NGO 7 

 Rozwój i dostosowywanie systemu informacji miejskiej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

 Opracowano i wydano „Poznański przewodnik po ulgach i uprawnieniach dla osób 
z niepełnosprawnością i ich rodzin” – nakład 1000 egzemplarzy oraz wersja audio 

 Opiniowanie przez Miejską Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych projektów 
architektonicznych – liczba wydanych opinii 14 

 Promowanie zasad projektowania uniwersalnego. Zorganizowano dwa szkolenia.  
Liczba beneficjentów: 57 osób 

 Przeprowadzono 6 szkoleń w ramach Służby Przygotowawczej dla nowych 
pracowników 
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 Urzędu Miasta Poznania 
 Ujawnianie i zwalczanie przypadków dyskryminacji - podjęto 57 interwencji w sprawach 

osób z niepełnosprawnościami 
Finansowanie 
Nakłady poniesione na realizacje Programu w 2019 r.: 

 Środki PFRON: 9 852 686,82 zł (zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane 
przez MOPR) 

 Środki z budżetu Miasta Poznania: 5 297 180,75 zł (dotacje dla NGO, dofinansowanie 
do WTZ, wkład do projektu unijnego) 

 Środki Wojewody Wielkopolskiego: 7 897 505,01 zł (ŚDS) 
 Środki UE 657 715,28 zł 

Razem: 23 705 087,86 zł 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 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 
Integracja osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy 
Realizacja celu odbywa się poprzez cele pośrednie, takie jak: 

 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 2019 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  
 Udzielanie osobom z niepełnosprawnością środków na podjęcie działalności 

gospodarczej  
 Usługi Centrum Integracji Zawodowej, m.in.  rozwijanie zatrudnienia wspomaganego 

(usług asystenta pracy) dla osób z niepełnosprawnościami 
 Zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia i przystosowania miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych 
 Refundowanie szkoleń organizowanych przez pracodawców 
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 Zwrot pracodawcom kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie 
niepełnosprawnej na stanowisku pracy  

 Rozwój i doskonalenie usług doradczych dla pracodawców prowadzonych w ramach 
Centrum Integracji Zawodowej 

 Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych ukierunkowanych na 
przeciwdziałanie bierności zawodowej osób z niepełnosprawnościami 

 Staże i roboty publiczne 
Wskaźniki za 2019 r. 

 Z usług Poznańskiego Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego skorzystało 60 osób 
z niepełnosprawnościami: 19 osób w stopniu lekkim, 32 w stopniu umiarkowanym, 9 
osób w stopniu znacznym; zatrudnienie uzyskało 29 osób. Centrum podjęło współpracę 
z 55 pracodawcami, którzy otrzymali wsparcie w procesie rekrutacji nowych 
pracowników oraz pomoc informacyjno-doradczą we wszystkich aspektach związanych 
z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami 

 Udzielono 8 osobom z niepełnosprawnością środki na podjęcie działalności 
gospodarczej 

 Dokonano zwrotu kosztów 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 

 Ze szkoleń, staży i innych instrumentów rynku pracy skorzystało łącznie 48 osób 
 W ramach „programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III przyznano 1  osobie 

z niepełnosprawnością środki na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług, 
 Z pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym skorzystało 140 osób 
 Urząd Miasta Poznania na dzień 31.12.2019 r. zatrudniał 88 osób 

z niepełnosprawnościami, co stanowi 82,54 etatu 
Finansowanie 
Nakłady poniesione na realizację Programu w 2019 roku wyniosły:   

 Środki PFRON: 791 237 zł 
 Środki z MOPR: 357 893,25 zł 
 Środki z budżetu Miasta Poznania: 120 000 zł 
 Środki UE : 104 586,16 zł 
 Środki MRPiPS: 7 966,88 zł 
 Środki Funduszu Pracy: 36 834,64 zł 

Razem: 1 418 517,93 zł 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Przyjazne osiedla 
 Wspólnotowość i dialog społeczny 
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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 
2017-2020 
Przesłanki oraz cele 
Głównym celem programu jest rozwój sieci pomocy dziecku i rodzinie będącym w różnych 
sytuacjach. Ma dotyczyć zarówno rodzin działających prawidłowo jak, i rodzin zagrożonych 
dysfunkcyjnością oraz rodzin już dysfunkcyjnych. Realizacja celu głównego odbywa się poprzez 
cele szczegółowe m.in. takie jak:  

 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 

 Zapewnienie rodzinie ze zdiagnozowanymi problemami odpowiedniej do potrzeb 
usługi, pomocy i świadczenia 

 Zapewnienie pieczy zastępczej każdemu dziecku w sytuacji kryzysowej 
 Wspieranie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, zwiększenie dostępności rodzin 

zastępczych do wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, prawnego oraz 
specjalistycznego 

 Wspieranie wychowanków  pieczy zstępczej w procesie usamodzielnienia 
 Zapewnienie wysokiej jakości pracy osób wspierających poznańskie rodziny  

Zadania opisane w Poznańskim Programie Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej 
realizowane są przez miejskie jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe. 
Zadania zrealizowane w 2019 r. ramach programu obejmowały głównie zapewnienie miejsc 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz realizacja pozostałych usług, w tym: 

 Usług wolontariatu 
 Organizację zajęć edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych dla dzieci i rodzin 
 Rozwój edukację małego dziecka 
 Organizowanie wypoczynku letniego 
 Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej 

Działania realizowane w 2019 r. 
Na podstawie przyjętego Programu ogłoszone zostały konkursy na realizację zdań w obszarze 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
Ponadto jednostki realizowały zadania w ramach swoich zadań statutowych. Obejmowały one 
m.in. takie działania Programu jak:  

 Zwiększenie dostępności wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i prawnego 
 Zwiększenie dostępności placówek wsparcia dziennego 
 Realizacja programów służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży 
 Wzmocnienie rodzin w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych 
 Umożliwienie rodzinom ze zdiagnozowanymi problemami uzyskania pomocy 

w zapewnieniu stabilizacji życiowej 
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 Zapewnienie dziecku przebywającemu w pieczy zastępczej i jego rodzinie biologicznej 
wsparcia w dążeniu do ponownego wspólnego zamieszkania 

 Wspieranie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej 
 Wspieranie i rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych 
 Zwiększenie dostępności rodzin zastępczych do wsparcia psychologicznego 

pedagogicznego, prawnego oraz specjalistycznego 
 Zapewnienie wsparcia dziecku przebywającemu w pieczy zastępczej 
 Wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia. 

Wskaźniki za 2019 r. 
Wskaźniki z realizacji programu będą znane w drugiej połowie 2020 r. 
Finansowanie 
Program finansowany jest ze środków budżetowych miasta Poznania. Poszczególne podmioty 
odpowiadające za jego realizację mogą pozyskiwać dodatkowe środki finansowe 
z administracji rządowej oraz innych źródeł m.in. ze środków unijnych. Zgodnie z zapisami 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jednostki samorządu terytorialnego 
mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 
z zakresu realizacji zadań systemu pieczy zastępczej przy czym wysokość dotacji nie może 
przekroczyć 50%  wydatków przeznaczonych na realizację zadania. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Wspólnotowość i dialog społeczny 
 

POZNAŃSKI PROGRAM OPIEKI NAD DZIEĆMI 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 
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 2019 r. 
Zadania określone w programie realizowane były zgodnie z harmonogramem: 

 Dofinansowano 2099 miejsc opieki w 74 żłobkach niepublicznych, kwota 
dofinansowania do jednego miejsca – 600 zł miesięcznie, (okres dofinansowania 
styczeń 2018-sierpień 2019 i wrzesień 2019-sierpień 2020) 

 Utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych stanowiący 
wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej 
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 Na bieżąco prowadzone były konsultacje dla przyszłych i obecnych podmiotów 
tworzących/ prowadzących placówki opieki nad dziećmi do lat 3 

 Miasto Poznań w ramach programu „Maluch+” 2018 utworzyło 60 miejsc opieki 
w formie żłobka publicznego. Dzieci zostały objęte opieka w żłobku od lutego 2019 r. 
Dodatkowo w ramach programu „Maluch+” 2019 Miasto Poznań utworzyło 21 miejsc 
opieki w żłobku publicznym „Balbinka” oraz otrzymało środki na funkcjonowanie 357 
miejsc w 15 żłobkach publicznych 

 Miasto Poznań 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) utworzyło 84 miejsca opieki w żłobkach (Kaczka Dziwaczka i Kolorowy 
Domek). Z dniem 31.08.2019 r.  zakończono realizację projektu. Od września 2019 r. 
Miasto Poznań rozpoczęło trwałość projektu.  Grupę docelową stanowiły 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 na terenie miasta Poznania w myśl 
przepisów KC 

 Miasto Poznań pozyskało środki w 2017 r. na realizację projektu w ramach WRPO 2014-
2020 (poddziałanie 6.4.1) na utworzenie 18 miejsc opieki nad dziećmi 
z niepełnosprawnościami w formie żłobka. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 marca 
2018 r. Projekt realizowany był 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 zostały objęte opieką oraz wsparciem 
specjalistów, m.in. fizjoterapeuty oraz logopedy. Opłata za opiekę oraz wyżywienie 
wynosiła 200 zł miesięcznie. Wartość projektu: 627 947,45 zł, kwota dofinansowania: 
533 755,33 zł. z dniem 31.08.2019 r. zakończono realizację projektu. Od wrześnie 2019 
rozpoczęto trwałość projektu 

 Rozpoczęto proces wdrożenia standardów w żłobkach publicznych opracowanych 
przez Instytut Małego Dziecka; Merytorycznym realizatorem procesu jest Instytut 
Małego Dziecka. w ramach zleconej usługi przeprowadzono szkolenia z obszaru  
„Personel – kwalifikacje, kompetencje i rozwój zawodowy” standard 2 „Personel tworzy 
rozwijający się i regularnie współpracujący zespół”  oraz standard 3 „Personel rozwija 
styl opieki i komunikacji z dziećmi oparty na szacunku i uważności na potrzeby dzieci”. 
w szkoleniach uczestniczyli dyrektorzy żłobków publicznych, a także po jednej 
opiekunce z każdego oddziału we wszystkich żłobkach publicznych. Ponadto w dniach 
28-29 listopada 2019 r. odbyły się seminaria upowszechniające standardy żłobkowe, 
które przeznaczone były dla wszystkich opiekunek zatrudnionych w publicznych 
żłobkach. Każda z uczestniczek otrzymała egzemplarz opracowanych Standardów, a 
także Program opiekuńczo-edukacyjny dla żłobków i klubów dziecięcych opracowany 
przez IMD. Od dyrektorów żłobków zebrano także szczegółowe potrzeby w zakresie 
standardu 1 „Struktura zatrudnienia personelu zapewnia sprawne funkcjonowanie 
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żłobka”. Dodatkowo opracowany został informator „Standardy jakości opieki dla dzieci 
do 3 lat w żłobkach”, który zawiera najważniejsze informacje na temat Standardów 

 Konferencja pt. „O dzieciach i nastolatkach w kontekście ich rozwoju i relacji 
z rodzicami”. Konferencja organizowana była przez Miasto Poznań we współpracy 
z Uniwersytetem SWPS oraz Kliniką SWPS. Podczas konferencji poruszono następujące 
kwestie: Co wpływa na kształtowanie się poczucia wartości u dziecka? Czy trzeba 
stosować kary lub nagrody, by dziecko przestrzegało norm społecznych? Jak wyznaczać 
dziecku granice, by szanować potrzeby zarówno jego, jak i rodzica? w jaki sposób 
budować więź z nastolatkiem, by nie zmuszać go do bezdyskusyjnego 
podporządkowania się? Czy dojrzewanie w XXI wieku niesie ze sobą wiele zagrożeń? 
Jakie problemy towarzyszą dzisiejszym nastolatkom? Do współpracy zaproszono 4 
specjalistów, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą 

 We współpracy z Warsztatami Agaty, Polskim Towarzystwem Chorób Nerwowo 
Mięśniowych oddział w Poznaniu oraz Semantika sp. z.o.o. zorganizowano szkolenia dla 
kadry opiekuńczej pracującej w żłobkach, klubach dziecięcych i dziennych opiekunów 

Wskaźniki za 2019 r. 
Liczba miejsc w niepublicznych formach opieki objętej wsparciem:  

 2016 r. - 1 712 miejsc 
 2017 r. - 1 892 miejsca 
 2018 r. - 2 099 miejsc 
 2019 r. - 2 099 miejsc 

Finansowanie 
Finansowanie „Poznańskiego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 
2016- 2020” dokonywane jest w ramach zadań własnych gminy, jak również z innych źródeł 
finansowania, tj. poprzez udział Miasta w programach ogłaszanych przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czy zastosowanie formuły partnerstwa publiczno-
prywatnego. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Wspólnotowość i dialog społeczny 
Podsumowanie  
Miasto Poznań zrealizowało zadania założone na rok 2019: 

 Utrzymano 357 miejsc opieki w żłobkach samorządowych utworzonych w ramach 
resortowego programu Maluch w latach 2011-2012 oraz 2018 w ramach programu 
„Maluch+” 2018 Miasto Poznań utworzyło 60 nowych miejsc opieki w formie żłobka 
miejskiego; dzieci zostały objęte opieką w żłobku od lutego 2019 r. 

 W ramach Programu „Maluch+” w 2019 r., utworzono 21 nowych miejsc opieki w żłobku 
publicznym „Balbinka” 

 Utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych, który ułatwił 
dostęp do instytucji opieki rodzinom z małymi dziećmi znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej 

 Dofinansowano miejsca w żłobkach niepublicznych - zwiększona została liczba miejsc 
dofinansowanych z 1173 w 2015 r. do 2099 miejsc w roku 2019 

 Przeprowadzono modernizacje w żłobkach miejskich 



48 

więcej informacji:  badam.poznan.pl 

 

 

 Realizowano projekt pn. „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na 
terenie miasta Poznania” w ramach działania 6.4.2 WRPO – utworzono 84 nowe miejsc 
opieki w 2 żłobkach niepublicznych 

 Realizowano projekt w ramach WRPO 2014-2020 (poddziałanie 6.4.1) polegający na 
utworzeniu 18 miejsc opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w formie żłobka 

 Zorganizowano seminarium dla rodziców i osób pracujących z dziećmi pt.: „O dzieciach 
i nastolatkach w kontekście ich rozwoju i relacji z rodzicami” w dniu 15 maja 2019 r. 

 Przeprowadzono szkolenia dla osób pracujących w żłobkach, klubach dziecięcych 
i dziennych opiekunów 

 Centrum Inicjatyw Rodzinnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami współorganizowało w 2019 r. wydarzenia dedykowane poznańskim 
rodzinom 

W roku 2020 kontynuowane będzie dofinansowanie do miejsc opieki w żłobkach 
niepublicznych. Ponadto Miasto Poznań złożyło ofertę konkursową na otrzymanie środków 
przeznaczonych na funkcjonowanie 278 miejsc opieki w 15 żłobkach publicznych w ramach 
Programu „Maluch+” 2020. Dodatkowo kontynuowane będą zadania mające na celu 
podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Utrzymany zostanie system 
zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych. Kontynuowane będą działania związane 
z zapewnieniem trwałości realizowanych w roku 2019 projektów. 
 

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 r. 
Przesłanki oraz cele 
Uznaje się za priorytetowe i strategiczne działania na rzecz poznańskich rodzin wychowujących 
dzieci. Inwestycja ta pozwoli na rozwój Miasta w następnych latach. 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 
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Uchwałą wprowadzono nowe rozwiązania i instrumenty wspierające realizację Programu takie, 
jak: 

 Powołanie przez Radę Miasta Poznania Rady Rodziny Dużej 
 Powołanie przez Prezydenta Miasta Poznania Pełnomocnika ds. Rodzin wielodzietnych 
 Zorganizowanie corocznie przez Miasto Poznań Poznańskich Dni Rodziny 

Działania realizowane w 2019 r. 
Uchwałą Nr XLVII/733/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013 r. powołano Radę 
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. w latach 2014-2019 obradowały trzy 
kadencje Rady.  w 2019 r. odbyło się 7 posiedzeń Rady Rodziny Dużej III kadencji. Główne 
poruszane tematy to:  

 Formy wsparcia oraz sytuacja materialna  rodzin wielodzietnych w poznaniu 
o Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kontekście rodzin 

wielodzietnych 
o Polityka mieszkaniowa M. Poznania w kontekście rodzin wielodzietnych  
o Działania M. Poznania w ramach polityki prorodzinnej 
o Program Poznańskich Dni Rodziny 2019 
o Obchody Gali Rodzin 2019  
o Opiniowanie uchwały ws. Samorządowej Karty Praw Rodzin 
o Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
o Projekty budżetu Miasta na rok 2019 

 W 2013 r. powołano Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Rodzin 
Wielodzietnych zarządzeniem Nr 99/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 
lutego 2013 r.  w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków 
Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Rodzin Wielodzietnych. Do zadań 
Pełnomocnika należy w szczególności:  

o Inicjowanie programów służących poszanowaniu podmiotowości i autonomii 
rodziny wielodzietnej, tworzeniu dobrych warunków dla życia i rozwoju rodziny 
wielodzietnej, promowaniu modelu i marki rodziny wielodzietnej, 
propagowaniu informacji o ofercie usług dla rodzin wielodzietnych, 
podnoszeniu kompetencji rodzin wielodzietnych, wzmacnianiu rodziny oraz 
wyrównywaniu szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin 
wielodzietnych 

o Opracowywanie i opiniowanie aktów normatywnych stanowionych przez 
organy Miasta, dotyczących tworzenia przyjaznej przestrzeni dla rodzin 
z dziećmi jako priorytetowej w działaniach Miasta 

o Współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami 
samorządu terytorialnego, uczelniami, organizacjami pozarządowymi i innymi 
jednostkami pozasamorządowymi w zakresie dotyczącym rodzin 
wielodzietnych 

 Współpraca z Radą Rodziny Dużej 
 W latach 2014-2016, na zlecenie Urzędu Miasta Poznania, wybrana organizacja 

pozarządowa działająca na rzecz rodzin wielodzietnych w Poznaniu, miała za zadanie 
organizację Gali Partnerów Programu "Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej". 
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W ramach uroczystości zapraszani byli partnerzy Karty Rodziny Dużej, którym wręczano 
podziękowania za udział w Programie. w związku ze zmianą uchwały; od 2017 roku, aby 
podkreślić rolę rodzin wielodzietnych w rozwoju Miasta, Galę Partnerów przekształcono 
w  Galę Rodzin, a organizacją uroczystości bezpośrednio zajął się Wydział Zdrowa 
i Spaw Społecznych. w ramach wydarzenia, nie tylko dziękowano partnerom Karty, ale 
także promowano działania o charakterze prorodzinnym. w dniu 21.11.2019 w Kinie 
Apollo w  Poznaniu odbyła się uroczysta Gala Rodzin, podczas której wręczone zostały 
statuetki dla nagrodzonych partnerów Karty Dużej Rodziny. Wyróżnieni partnerzy 
wybrani zostali na podstawie ankiety przeprowadzonej przez PCŚ wśród ponad 200 
użytkowników Karty – poznańskich Rodzin wielodzietnych. Na podstawie wyników 
ankiety wyłoniono 6 laureatów, nagrodzonych w dwóch kategoriach: najlepsza oferta 
partnerska 2019 oraz najciekawsza oferta partnerska w kategorii debiut. Kolejnym 
punktem programu było wręczenie nagród laureatom plebiscytu na placówkę 
najbardziej przyjazną dzieciom i ich rodzicom „SUPERŻŁOBEK” i „SUPERPRZEDZKOLE” 
2019. Następnie przyznano statuetkę dla SUPERBOHATERA – 10-letniego chłopca który 
uratował życie swojemu wujkowi 

 W ramach realizacji założeń Programu w latach 2014-2016 na terenie miasta 
organizowany był Poznański Tydzień Rodziny. Ze względu na wydłużający się okres 
trwania wydarzeń, uchwałą nr LVI/1029/VII/2017 od  2017 r. Poznański Tydzień Rodziny 
przekształcono w Poznańskie Dni Rodziny. Jest to czas w trakcie którego 
zaproponowano rodzinom szereg wydarzeń, spotkań i imprez o charakterze 
integrującym i promującym życie rodzinne. w 2019 r. odbyła się uroczysta inauguracja 
Poznańskich Dni Rodziny.  Na uczestników czekały liczne atrakcje - spektakle teatralne, 
pokazy baletowe i akrobatyczne. Specjalnie dla maluchów uruchomiona została strefa 
animacji z zabawami ruchowymi i działaniami plastycznymi oraz warsztaty edukacyjne. 
Inaugurację zakończył koncert Michała Szpaka 

 W 2019 r. we współpracy z SWPS zorganizowana została konferencja pn. „O dzieciach 
i nastolatkach w kontekście ich rozwoju i relacji z rodzicami” Podczas 5 wykładów 
poruszane były tematy dojrzewania psychoseksualnego, zagrożeń związanych 
z cyberprzestrzenią, wzmacniania poczucia wartości u dzieci, komunikacji 
z nastolatkiem  oraz znaczeni kar i nagród w wychowaniu dzieci. w trakcie wykładów 
padały liczne pytania ze strony publiczności na które chętnie odpowiadali prowadzący 
je specjaliści. w konferencji udział wzięło 130 osób 

 W 2019 r. został zorganizowany Dzień Dziecka na dziedzińcu UMP. Na dzieci czekały 
liczne atrakcje. Punktem kulminacyjnym wydarzenia były obrady Dziecięcej Rady Miasta 
Poznania. w skład Rady weszli laureaci konkursu " Poznań pełen emocji", który 
zorganizowany został w poznańskich szkołach podstawowych. Obchody Poznańskich 
Dni Rodziny 2019 zakończyła Poznańska Parada Pokoleń oraz festyn na Placu Wolności 

Wskaźniki za 2019 r. 
W ramach Programu  „Poznań PRO Rodzina” prowadzone były 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 
Zniżki udzielane były w  10 obszarach: kultura, sztuka, rozrywka; sport i rekreacja, edukacja, 
gastronomia, handel, usługi, wypoczynek, zdrowie, opieka nad małym dzieckiem 
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i  mieszkalnictwo. w  latach 2012-2017 podpisano 231 porozumień z partnerami. Uchwałą nr 
LVI/1028/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017r., wprowadzono na terenie 
miasta Poznania gminny program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny w 2019 r. 
w ramach Programu podpisano łącznie 131 porozumień z partnerami. 
Finansowanie 
W związku z realizacją ulg i zniżek udzielanych przez partnerów Karty Dużej Rodziny, wszelkie 
poniesione koszty nie są finansowane z budżetu Gminy. w 2019 r. na realizację zadania 
Programu w postaci zorganizowania Poznańskich Dni Rodziny przeznaczono blisko 196  205 
zł., z kolei organizacja Gali Rodzin wyniosła około 30 300,00 zł. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Wspólnotowość i dialog społeczny 
Podsumowanie 
W 2019 r. utrzymano system działań na rzecz promocji, rozwoju i ochrony rodzin 
wielodzietnych w Poznaniu. W ramach realizacji Programu zorganizowano VII Poznańskie Dni 
Rodziny oraz Galę Rodzin. W ramach porozumień zawartych w związku z realizacją 
Poznańskiego gminnego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodzin, posiadacze 
karty mogli korzystać z usług 131 partnerów.     
 

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 
Polityka prorodzinna dla Miasta Poznania zakłada: 

 Tworzenie warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny poprzez 
wspomaganie jej we wszystkich fazach rozwoju 

 Poszanowanie podmiotowości i autonomii rodziny 
 Stworzenie warunków dla pomocniczości wobec rodziny w miejsce opiekuńczości; 
 Przekonanie, że działania na rzecz rodziny wychowującej dzieci stanowią inwestycję, 

która w przyszłości przyniesie Miastu określone korzyści 
Polityka odnosi się do każdej rodziny, przede wszystkim jednak do rodzin posiadających dzieci 
i wymagających wsparcia w wychowaniu oraz kształceniu młodego pokolenia. Zaprojektowane 
działania mają znaleźć odzwierciedlenie zarówno w sytuacji materialnej rodzin, jak i w jakości 
dostępnych dla nich usług społecznych 
Celami polityki prorodzinnej Miasta Poznania 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 



52 

więcej informacji:  badam.poznan.pl 

 

 

Działania realizowane w 2019 r. 
Wdrażając Politykę prorodzinną Miasto Poznań realizowało zadania założone na rok 2019: 

 Funkcjonowało Centrum Inicjatyw Rodzinnych – miejsce przyjazne rodzinie; w 2019 
roku placówkę odwiedziło 10539 klientów, z czego 2720 to dzieci (od początku 
działalności CIR odwiedziło 24773 klientów, w tym 8116 dzieci). w ramach projektów 
realizowanych w 2019 r. zorganizowano m.in.: 43 spotkania „Czytam i Czuję” (w ramach, 
których 64 znane osobistości ze świata kultury, polityki i sztuki włączyły się do 
wspólnego czytania oraz zajęć plastycznych z dziećmi), z których skorzystało 934 
przedszkolaków, zorganizowano także 252 spotkania dedykowane rodzinom, wśród 
których 130 miało charakter warsztatowy. w Centrum działa także „Akademia Zdrowia 
dla Rodziców”, z której skorzystało już 189 poznaniaków (dodatkowo 88 osób 
korzystało z projektu za pośrednictwem relacji na żywo na profilu Facebookowym 
Centrum), przeszkolono 51 rodziców w zakresie udzielania pierwszej pomocy dzieciom 
do 10 roku życia. Od początku projektu z warsztatów skorzystało 342 rodziców.  
z poradnictwa w CIR w 2019 roku skorzystało łącznie 71 rodzin z czego 15 to porady 
prawne w ramach projektu „Mamy Prawa” współorganizowanego z Fundacją 
Matecznik; spotkania w ramach coachingu rodzicielskiego „Dobre Pytanie”, z których 
skorzystało 42 osoby oraz spotkania z psychologiem na temat rozwoju dziecka „Dobre 
rozmowy” 14 rodzin. Wszystkie wydarzenia realizowane przez CIR maja charakter 
otwarty i są bezpłatne. W 2019 r. Centrum wydało 3855 kart dla rodzin 3+ 

 Realizowano świadczenia rodzinne; w realizacji wypłat świadczeń materialnych 
zabezpieczenia społecznego jednostką wyspecjalizowaną jest Poznańskie Centrum 
Świadczeń (a w szczególności w zakresie: wypłaty świadczeń rodzinnych, 
alimentacyjnych, wychowawczych 500+, pomocy mieszkaniowej - dodatki 
mieszkaniowe i energetyczne, pomocy materialnej dla uczniów) 

 Dofinansowano miejsca w żłobkach niepublicznych (2099 miejsc okres dofinansowania 
styczeń 2018-sierpień 2019 oraz wrzesień 2019-sierpień 2020) w kwocie 600 zł na jedno 
miejsce 

 Utrzymano 357 dodatkowych miejsc opieki w żłobkach samorządowych utworzonych 
w ramach resortowego programu Maluch w latach 2011-2012 i 2018 

 W ramach konkursu „Maluch+” 2019 utworzono 21 nowych miejsc opieki w żłobku 
publicznym „Balbinka” 

 Utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych, który ułatwił 
dostęp do instytucji opieki rodzinom z małymi dziećmi znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej 

 Realizowano projekt pn. „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na 
terenie miasta Poznania” w ramach działania 6.4.2 WRPO – utworzono 84 nowe miejsc 
opieki w 2 żłobkach niepublicznych; następnie rozpoczęto trwałość projektu 

 Realizowano projekt w ramach WRPO 2014-2020 (poddziałanie 6.4.1) polegający na 
utworzeniu 18 miejsc opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w formie żłobka; 
następnie rozpoczęto trwałość projektu 

 W styczniu 2019 r. kontynuowano prace związane z wyposażaniem i aranżacją wnętrz 
w nowo tworzonym żłobku publicznym „Niezapominajka” w Zespole Żłobków nr 2. 
Żłobek został wpisany do rejestru żłobków 29 stycznia 2019 a od 1 lutego objął opieką 
60 dzieci 
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 Wspierano rodziny wielodzietny poprzez: działalność Rady Rodziny Dużej, poszerzenie 
oferty w ramach karty rodziny dużej oraz wsparcie psychologiczne we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 

 Dofinansowano półkolonie miejskie (56 szkół – 2200 uczniów klas I-III) 
 Dofinansowano realizację korepetycji dla uczniów szkoły podstawowej oraz szkoły 

średniej 
 Dofinansowano zadanie polegające na prowadzeniu centrum mediacji 
 Wspierano rodzin poprzez realizację działań w zakresie transportu zbiorowego 

i infrastruktury 
 Organizowano wydarzenia kulturalno-rozrywkowo-edukacyjne integrujące poznańskie 

rodziny, w tym sprzyjające integracji międzypokoleniowej. Zorganizowano Poznańskie 
Dni Rodziny  

Ponadto w roku 2019 Miasto wdrażało nowe projekty i rozwiązania: 
 Opieka nad dziećmi podczas strajku - w celu zapewnienia opieki dzieciom podczas 

strajku w placówkach oświaty Miasto Poznań zawarło 11 umów. w  dniach od 
15.04.2019 r. do 17.04.2019 r. 195 dzieci mogło skorzystać z opieki w 5 punktach 
w Poznaniu. w terminie od 24.04.2019 r. do 26.04.2019 r. 170 dzieci mogło skorzystać 
z opieki w 5 punktach w Poznaniu 

 Wyprawka dla Gzubka - to jednorazowe wsparcie rzeczowe dla rodziców, którym 
dziecko urodziło się po 1. września 2019 r. Wyprawka przysługuje rodzicom, którzy są 
mieszkańcami Poznania, odprowadzają podatki na rzecz miasta oraz poprawnie 
wypełnili i złożyli wniosek. Wyprawka zakłada symboliczne przywitanie najmłodszych 
mieszkańców Poznania. Ma na celu podkreślenie znaczenia budowania więzi z miastem, 
ważności rodziny w życiu społecznym, jej rozwoju i wspierania na każdym etapie. 
w okresie 16-31 grudnia wydano 256 egzemplarzy Wyprawki 

 Standardy jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w październiku 
2019 r.  rozpoczęto proces wdrażania opracowanych przez Instytut Małego Dziecka 
„Standardów jakości opieki dla dzieci do lat 3 w żłobkach” w żłobkach publicznych. 
Merytorycznym realizatorem procesu jest Instytut Małego Dziecka. w ramach zleconej 
usługi przeprowadzono szkolenia  z obszaru  „Personel – kwalifikacje, kompetencje 
i rozwój zawodowy” standard 2 „Personel tworzy rozwijający się i regularnie 
współpracujący zespół”  oraz standard 3 „Personel rozwija styl opieki i komunikacji 
z dziećmi oparty na szacunku i uważności na potrzeby dzieci”. w szkoleniach 
uczestniczyli dyrektorzy żłobków publicznych, a także po jednej opiekunce z każdego 
oddziału we wszystkich żłobkach publicznych. Ponadto w listopadzie 2019 r. odbyły się 
seminaria upowszechniające standardy żłobkowe, które przeznaczone były dla 
wszystkich opiekunek zatrudnionych w publicznych żłobkach. Każda z uczestniczek 
otrzymała egzemplarz opracowanych Standardów, a także Program opiekuńczo-
edukacyjny dla żłobków i klubów dziecięcych opracowany przez IMD. Od dyrektorów 
żłobków zebrano także szczegółowe potrzeby w zakresie standardu  „Struktura 
zatrudnienia personelu zapewnia sprawne funkcjonowanie żłobka”. Dodatkowo 
opracowany został informator „Standardy jakości opieki dla dzieci do 3 lat w żłobkach”, 
który zawiera najważniejsze informacje na temat Standardów 

 Miasto przyjazne dzieciom – w 2019 Miasto Poznań rozpoczęło działania zmierzające 
do udziału w międzynarodowym programie “Sieć Miast Przyjaznych Dzieciom” UNICEF. 
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Udział w sieci pozwoli na wymianę cennych doświadczeń oraz na podjęcie prac, które 
przystosują przestrzeń miasta do potrzeb najmłodszych mieszkańców Miasta Poznania. 
W 2019 r. przeprowadzono analizę działań realizowanych na rzecz dzieci w Poznaniu 
oraz przygotowano dokumenty aplikacyjne do Sieci 

Wskaźniki za 2019 r. 
 Centrum Inicjatyw Rodzinnych – w 2019 r. placówkę odwiedziło 10 539 klientów, 

z czego 2 720 to dzieci (od początku działalności CIR odwiedziło 24 773 klientów, w tym 
8 116 dzieci) 

 Dofinansowano miejsca w żłobkach niepublicznych (2 099 miejsc okres dofinansowania 
styczeń 2018 - sierpień 2019 oraz wrzesień 2019 - sierpień 2020) w kwocie 600 zł na 
jedno miejsce 

 Utrzymano 357 dodatkowych miejsc opieki w żłobkach samorządowych utworzonych 
w ramach resortowego programu Maluch w latach 2011-2012 i 2018;  

 W ramach konkursu „Maluch+” 2019 utworzono 21 nowych miejsc opieki w żłobku 
publicznym „Balbinka” 

 Utworzono 84 nowe miejsc opieki w 2 żłobkach niepublicznych w ramach realizacji 
projektu pn. „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta 
Poznania” w ramach działania 6.4.2 WRPO  

 Utworzenie 18 miejsc opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w formie żłobka 
w ramach realizacji projektu w ramach WRPO 2014-2020 (poddziałanie 6.4.1)  

 Uruchomienie nowego żłobka publicznym „Niezapominajka” w Zespole Żłobków nr 2, 
który objął opieką 60 dzieci 

 Dofinansowano półkolonie miejskie (56 szkół – 2200 uczniów klas I-III) 
 Opieka nad dziećmi podczas strajku - w celu zapewnienia opieki dzieciom podczas 

strajku w placówkach oświaty Miasto Poznań zawarło 11 umów. w  dniach od 
15.04.2019 r. do 17.04.2019 r. 195 dzieci mogło skorzystać z opieki w 5 punktach 
w Poznaniu. w terminie od 24.04.2019 r. do 26.04.2019 r. 170 dzieci mogło skorzystać 
z opieki w 5 punktach w Poznaniu 

 Wyprawka dla Gzubka - w okresie 16-31 grudnia wydano 256 egzemplarzy Wyprawki 
Finansowanie 
Przyjęta Polityka prorodzinna wyznacza ogólne kierunki działań Miasta na lata 2016-2020, 
natomiast działania szczegółowe w poszczególnych obszarach wprowadzane są odrębnymi 
dokumentami. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Wspólnotowość i dialog społeczny 
Podsumowanie  
Miasto Poznań zrealizowało zadania założone na rok 2019 

 Funkcjonowało Centrum Inicjatyw Rodzinnych – miejsce przyjazne rodzinie 
 Realizowano świadczenia rodzinne 
 Dofinansowano miejsca w żłobkach niepublicznych (2099 miejsc okres dofinansowania 

styczeń 2018-sierpień 2019 oraz wrzesień 2019-sierpień 2020) w kwocie 600 zł na jedno 
miejsce 

 Utrzymano 357 dodatkowych miejsc opieki w żłobkach samorządowych utworzonych 
w ramach resortowego programu Maluch w latach 2011-2012 i 2018 
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 W ramach konkursu „Maluch+” 2019 utworzono 21 nowych miejsc opieki w żłobku 
publicznym „Balbinka” 

 Utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych, który ułatwił 
dostęp do instytucji opieki rodzinom z małymi dziećmi znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej 

 Realizowano projekt pn. „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na 
terenie miasta Poznania” w ramach działania 6.4.2 WRPO – utworzono 84 nowe miejsc 
opieki w 2 żłobkach niepublicznych; następnie rozpoczęto trwałość projektu 

 Realizowano projekt w ramach WRPO 2014-2020 (poddziałanie 6.4.1) polegający na 
utworzeniu 18 miejsc opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w formie żłobka; 
następnie rozpoczęto trwałość projektu 

 Wspierano rodziny wielodzietny poprzez: działalność Rady Rodziny Dużej, poszerzenie 
oferty w ramach karty rodziny dużej oraz wsparcie psychologiczne we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 

 Miasto Poznań dofinansowało półkolonie miejskie 
 Dofinansowano realizację korepetycji dla uczniów szkoły podstawowej oraz szkoły 

średniej 
 Dofinansowano zadanie polegające na prowadzeniu centrum mediacji 
 Wspieranie rodzin poprzez realizację działań w zakresie transportu zbiorowego 

i infrastruktury 
 Organizowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowo-edukacyjnych integrujących 

poznańskie rodziny, w tym sprzyjające integracji międzypokoleniowej 
W roku 2020 kontynuowane będą działania na rzecz rodzin, w tym rodzin wielodzietnych.  
Kontynuowane będzie dofinansowanie do miejsc opieki w żłobkach niepublicznych. Ponadto 
Miasto Poznań złożyło ofertę konkursową na otrzymanie środków przeznaczonych na 
funkcjonowanie 278 miejsc opieki w 15 żłobkach publicznych w ramach Programu „Maluch+” 
2020. 
 

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
NA 2019 ROK  

Uchwała nr XII/186/VIII/2019 z dnia 28 maja 2019 r., Uchwała nr XIII/195/VIII/2019 z dnia 18 
czerwca 2019 r., oraz Uchwała nr XVII/289/VIII/2019 z dnia 24 września 2019 r. 
Zakres czasowy 
2019 
Przesłanki oraz cele 
Cel główny Programu - Zapewnienie mieszkańcom Poznania sprawnego systemu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji 
psychoaktywnych 
Cel szczegółowy 1 - Propagowanie wiedzy i kompetencji oraz promocja adekwatnych postaw 
społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom 

 Kształtowanie i rozwój umiejętności psychospołecznych dzieci i młodzieży oraz ich 
rodzin zagrożonych spożywaniem alkoholu w sposób szkodliwy 

 Wspieranie innowacyjnych działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
realizacji zajęć integrujących psychoprofilaktykę z działaniami artystycznymi 
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 Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

 Program oddziaływań korekcyjnych i edukacyjnych adresowany do osób stosujących 
przemoc w rodzinie 

 Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym 
z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz terapii 
wspomagającej rozwój dziecka 

 Realizacja Projektu profilaktyczno-edukacyjnego pn. Poznań Uzależniony od 
Profilaktyki 

 Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową 
poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta 
Poznania 

 Realizacja programu pn. „Sportowa młodość – trzeźwa przyszłość”, polegającego na 
organizowaniu pozalekcyjnych zajęć sportowych i realizacji programu profilaktycznego 
propagującego idee trzeźwościowe 

Cel szczegółowy 2 - Wdrażanie, realizowanie i upowszechnianie oferty programów 
profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności 

 Socjoterapia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym realizowana 
w placówkach wsparcia dziennego 

 Wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych dla osób 
bezdomnych uzależnionych 

 Realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z Domu 
Dziecka nr 3 w Poznaniu pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem 

 Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 
lub zagrożonych uzależnieniem poprzez prowadzenie zajęć edukacyjno-rozwojowych 
(dot. m.in. tematyki uzależnień), sportowych, teatralno-plastycznych, tanecznych oraz 
organizowanie wypoczynku letniego i zimowego 

 Realizację programów profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych 
obejmujących problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków 

 Realizacja Programu Wsparcia Specjalistycznego 
 Realizacja programu terapeutyczno-wychowawczego pn. „Ostoja” dla dzieci 

i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym 
 Realizacja „Programu pomocy osobom bezdomnym, uzależnionym od alkoholu, 

w budowaniu i utrwalaniu postaw trzeźwościowych” 
Cel szczegółowy 3 - Zapewnienie dostępności do specjalistycznych świadczeń, usług oraz 
interwencji podejmowanych w celu poprawy jakości życia osób z kręgu problemów uzależnień 

 Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu 
abstynenta 

 Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków przemocy domowej oraz 
ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych występowaniem przemocy 

 Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 
społeczeństwa  

 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
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 Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci przejawiających symptomy ze 
spektrum FASD, dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz 
znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka uzależnienia od alkoholu 

 Zapewnienie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i ich 
rodzinom 

 Prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych i ich rodzin wraz z programem pomocy 
psychologicznej 

 Prowadzenie całodobowego telefonu zaufania (w tym Niebieskiej i Pomarańczowej 
Linii) dla osób  

 z problemem alkoholowym i ich rodzin 
 Udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym  i ich rodzinom 

Cel szczegółowy 4 - Ograniczenie negatywnych dla zdrowia i życia rodzinnego oraz 
społecznego skutków ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych 

 Prowadzenie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych 
 Realizacja „Programu przeciwdziałania spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych  

i prewencyjnego oddziaływania na osoby uzależnione” 
 Realizacja „Programu w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem 

przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi” 

 Prowadzenie postępowań w sprawie należności za pobyt w Ośrodku dla Osób 
Nietrzeźwych 

Cel szczegółowy 5 - Doskonalenie systemu diagnozowania problemów uzależnień oraz 
planowania, monitorowania i kontrolowania realizacji Programu 

 Wyposażenie realizatorów i partnerów Programu w zasoby niezbędne do realizacji 
zadań 

 Tworzenie warunków do zabezpieczenia pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

 Analiza zjawisk i problemów występujących w Poznaniu w celu projektowania 
interwencji i rozwiązań w Programach rocznych i wieloletnich adekwatnych do potrzeb 
mieszkańców 

 Upowszechnianie standardów jakości w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień 
 Realizacja projektu BaltCity Prevention w celu wdrożenia modelu wsparcia dzieci 

i młodzieży w rozwiązywaniu problemów uzależnień 
 Przeprowadzenie badań dotyczących alkoholu, narkotyków i substancji 

psychoaktywnych wśród dzieci  
 i młodzieży 
 Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień na terenie miasta Poznania 
 Tworzenie warunków do współpracy między realizatorami i partnerami Programu 
 Monitorowanie i usprawnianie zadań ujętych w Programie 
 Doskonalenie strategii działań profilaktycznych i zwiększanie ich efektywności 

Działania realizowane w 2019 r. 
 Sfinansowano działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Poznaniu liczba osób – ok. 700  
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 Dofinansowano realizację zadań publicznych wynikających z MPPiRPA, 
koordynowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych; ogółem podpisano 57 
umów z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych, na łączną kwotę 
4 811 378,00 zł (w tym OdON 1 800 000 zł) 

 Podpisano 9 umów na realizację zadań MPPiRPA w trybie tzw. „małych grantów” na 
łączną kwotę  zł (MPPiRPA - 6 umów 55 084,80 zł, MPPN – 3 umowy 25 100,00 zł) 

 Zleconego organizacji pozarządowej prowadzenie całodobowego Ośrodka dla Osób 
Nietrzeźwych w Poznaniu – liczba osób przyjętych: 5888 

 Dofinansowano realizację działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością 
sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 
miasta Poznania”, którego jednostką koordynującą jest Wydział Sportu; podpisano 58 
umów na łączną kwotę 2 100 000,00 zł – liczba uczniów: ok. 17 500 

 Dofinansowano realizację zadania dot. wsparcia zatrudnienia socjalnego osób 
uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem poprzez dofinansowanie 
działalności 4 Centrów Integracji Społecznej działających w Poznaniu na łączną kwotę 
786 500,00 zł – liczba osób: 130 

 Sfinansowano realizację programów profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności 
społecznych obejmujących problem uzależnienia od alkoholu - zadanie koordynowane 
przez Wydział Oświaty – liczba uczniów: 5035 

 Dofinansowano zadania realizowanego przez Ośrodek Leczenia Alkoholowych 
Zespołów Abstynencyjnych i Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala Miejskiego im. Fr. 
Raszei w Poznaniu; w ramach zadania w Ośrodku przyjęto 416 osoby, a w ramach 
Poradni udzielono 212 porad lekarskich, 819 porad psychoterapeutycznych osobom 
uzależnionym i współuzależnionym 

 Dofinansowano „Programu Wsparcia Specjalistycznego” realizowanego przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu – liczba rodzin: ok. 600 + ok. 60 uczniów 

 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: 176 

 Sfinansowano program pn. „Sportowa młodość – trzeźwa przyszłość” realizowany przez 
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – liczba uczniów: ok. 5000 

 Dofinansowano program profilaktyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 
realizowany przez Dom Dziecka Nr 2 w Poznaniu – liczba dzieci: ok. 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: ok. 50 

 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 

 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 osób – ok. 700 

 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: ok. 1000 
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 Sfinansowano program dla osób uzależnionych i ich rodzin poprzez prowadzenie 
Hostelu pn. „Drugi Dom” przez Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej – liczba miejsc: 
15 

 Dofinansowanie programu 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, 
realizowanego przez Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” – liczba podopiecznych: 
24 

 Dofinansowano program profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci pochodzących 
z rodzin dotkniętych uzależnieniem przez Dom Dziecka Nr 3 w Poznaniu – liczba 
podopiecznych: 28 

 Realizacja projektu „Poznań uzależniony od profilaktyki” – liczba szkół: 48; liczba 
uczniów: 4221 

Wskaźniki za 2019 r. 
 

CELE PROGRAMU 
 

WSKAŹNIKI 

Cel 1 
Propagowanie wiedzy i kompetencji oraz promocja 

adekwatnych postaw społecznych w obszarze 
zapobiegania uzależnieniom 

≥20 000 - Liczba dzieci uczestnicząca  
w zajęciach edukacyjnych  

i programach profilaktyczno-
terapeutycznych 

Cel 2 
Wdrażanie, realizowanie i upowszechnianie oferty 

programów profilaktycznych o naukowych podstawach 
lub o potwierdzonej skuteczności 

≥10 000 - Liczba beneficjentów 
korzystających z programów 

profilaktycznych 

Cel 3 
Zapewnienie dostępności do specjalistycznych świadczeń, 

usług oraz interwencji podejmowanych  
w celu poprawy jakości życia osób z kręgu problemów 

uzależnień 

≥3500 - Liczba miejsc dla osób 
potrzebujących specjalistycznych 

usług oraz interwencji 

Cel 4 
Ograniczenie negatywnych dla zdrowia i życia rodzinnego 

oraz społecznego skutków ryzykownego  
i szkodliwego spożywania alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych 

≥700 - Liczba beneficjentów 
korzystających z usług 

ograniczających negatywne skutki 
dla zdrowia i życia rodzinnego 

i społecznego 

Cel 5 
Doskonalenie systemu diagnozowania problemów 

uzależnień oraz planowania, monitorowania  
i kontrolowania realizacji Programu 

≥10- Liczba inicjatyw i przedsięwzięć 
zrealizowanych na rzecz planowania, 

monitorowania i doskonalenia 
Programu 

 
Finansowanie 

 
PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU w 2019 r. 

 
KWOTA 

Cel 1 Propagowanie wiedzy i kompetencji oraz promocja adekwatnych postaw 
społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom 4 455 553 zł 

Cel 2 Wdrażanie, realizowanie i upowszechnianie oferty programów profilaktycznych 
o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności 4 069 322 zł 

Cel 3 
Zapewnienie dostępności do specjalistycznych świadczeń, usług oraz 

interwencji podejmowanych w celu poprawy jakości życia osób z kręgu 
problemów uzależnień 

2 176 455,60 zł 
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Cel 4 
Ograniczenie negatywnych dla zdrowia i życia rodzinnego oraz społecznego 
skutków ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych 
3 509 732 zł 

Cel 5 
Doskonalenie systemu diagnozowania problemów uzależnień oraz planowania, 

monitorowania  
i kontrolowania realizacji Programu 

1 176 709,40 zł 

SUMA 15 387 772 zł 
 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Wspólnotowość i dialog społeczny 
Podsumowanie  

 Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 rok 

 Stworzenie jednego programu dot. uzależnień  w miejsce dwóch aktualnie 
obowiązujących (Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-
2020) – w zależności od możliwości prawnych 

 

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W POZNANIU  
NA LATA 2018-2020  

Uchwała nr XIII/194/VIII/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. oraz Uchwała nr XX/357/VIII/2019 
z dnia 3 grudnia 2019 r. 
Zakres czasowy 
2018-2020 
Przesłanki oraz cele 
Cel 1 - Udzielanie wsparcia rodzinom, w których wystąpił problem narkomanii. 

 Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują 
problemy narkomanii 

Wskaźniki realizacji zadania: 
 Min. 200 osób korzystających z porad punktu informacyjno-konsultacyjnego 
 Min. 40 osób korzystających z programu edukacyjnego 

Cel 2 - Poprawa stanu zdrowia oraz funkcjonowania społecznego osób zażywających  
substancje psychoaktywne, w tym redukcja szkód 

 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem oraz ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja 
społeczna 

Wskaźniki realizacji zadania: 
 Min. 1 punkt konsultacyjno-diagnostyczny prowadzący badania w kierunku diagnostyki 

HIV/AIDS 
 Min. 100 osób uczestniczących w programach post-terapeutycznych po przebytym 

leczeniu bądź rehabilitacji 
 Min. 10 osób objętych programem wczesnej interwencji 

Cel 3 - Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Poznania w zakresie problemów związanych 
z używaniem substancji psychoaktywnych 
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 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 
Wskaźniki realizacji zadania 3: 

 Min. 20 osób uczestniczących w szkoleniach 
 Liczba przeprowadzonych kampanii 
 Liczba artykułów prasowych/audycji/komunikatów 

Cel 4 - Zmniejszenie zainteresowania środkami psychoaktywnymi oraz dopalaczami wśród 
dzieci, młodzieży i młodych dorosłych poprzez realizację programów profilaktycznych oraz 
wspieranie oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 

Działania realizowane w 2019 r. 
 Dofinansowano realizację zadań publicznych wynikających z MPPN, koordynowanych 

przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, na łączną kwotę 370.000 zł 
 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, na łączną kwotę 200 000,00 zł 

 Sfinansowano program pn. „Sportową manią walczymy z narkomanią”, realizowany 
przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, w kwocie 100 000,00 zł 

 Sfinansowano realizację Programów profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności 
społecznych obejmujących problem uzależnienia od narkotyków, koordynowanych 
przez Wydział Oświaty, w kwocie 130 000,00 zł 

 Sfinansowano Program przeciwdziałania narkomanii skierowany do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowany przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7, w kwocie 50 000,00 zł 

 Sfinansowano Program przeciwdziałania i ograniczania narkomanii oraz przestępczości 
i demoralizacji nieletnich pn. „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”, koordynowany 
przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, na łączną kwotę 195 000,00 
zł 

Wskaźniki za 2019 r. 
 Min. 800 dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach sportowo-rekreacyjnych 
 Min. 1300 dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych 

organizowanych przez POSiR 
 Min. 1500 dzieci i młodzieży uczestniczących w programach profilaktycznych 

realizowanych przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania 
 Min. 30 szkół uczestniczących w programie pn. „Szkoła wolna od narkotyków 

i przemocy” 
Finansowanie 

 Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują 
problemy narkomanii - 115 000 zł 

 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem oraz ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja 
społeczna - 225 000 zł 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej - 
30 000 zł 
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 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii - 660 000 zł 

 Działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową – zadanie realizowane 
przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania - 200 000 zł 

 Program pn. „Sportową manią walczymy z narkomanią”, realizowany przez Poznańskie 
Ośrodki Sportu i Rekreacji - 100 000 zł 

 Program przeciwdziałania i ograniczania narkomanii oraz przestępczości i demoralizacji 
nieletnich pn. „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” – zadanie realizowane przez 
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania* - 
180 000 zł* 

 Programy profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmujące 
problem uzależnienia od narkotyków – zadanie realizowane przez Wydział Oświaty 
Urzędu Miasta Poznania - 130 000 zł 

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

SUMA 1 030 000 zł 
* Od 1 stycznia 2020 r. program „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” została zastąpiona 
przez dwa programy: 

 „Wiem, wybieram dobrze”; realizator: Straż Miejska Miasta Poznania; kwota: 50 000 zł 
 „Dopalacze niszczą życie – program wczesnej interwencji”: realizator: Komenda Miejska 

Policji w Poznaniu; kwota: 40 000 zł 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Wspólnotowość i dialog społeczny 
 Przyjazne osiedla 

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA POZNANIA 
2019-2025 

Uchwała Nr XI/162/VII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14 maja 2019 r. 
Zakres czasowy 
2019-2025 
Przesłanki oraz cele 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025 jest 
dokumentem określającym zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów 
społecznych występujących na obszarze Miasta Poznania. Zgodnie z art. 16  b ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej – gmina i powiat opracowują strategię rozwiązywania 
problemów społecznych, która zawiera w szczególności: 

 Diagnozę sytuacji społecznej 
 Prognozę zmian w zakresie objętym strategią 
 Określenie: celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych 

działań, sposobu realizacji strategii, ram finansowych oraz wskaźników realizacji działań. 
Jednocześnie: 

 Art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stanowi, że do 
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: opracowanie i realizacja 
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gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka 

 Art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stanowi, że do zadań 
własnych powiatu należy: opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 
społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025 
stawia sobie za strategiczny cel wyrównywanie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, czy też wykluczonych społecznie poprzez: 

 Wzrost zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta, wzrost odpowiedzialności za 
innych na terenie miasta, 

 Poprawę zasadniczych warunków  życia mieszkańców: ekonomicznych, społecznych 
i kulturowych w Mieście Poznaniu, 

 Lepsze bezpośrednie zaspokojenie ich potrzeb ekonomicznych, społecznych 
i kulturowych (polepszenie mechanizmów redystrybucji), co powinno korzystnie 
wpływać  na ich dobrobyt osobisty  

Planowanie strategiczne obejmuje następujące obszary tematyczne (priorytety): 
 Kapitał społeczny i aktywność obywatelska 
 Wsparcie 
 Bezpieczeństwo 
 Mieszkalnictwo 
 Zdrowie 
 Praca 

Działania realizowane w 2019 r. 
Funkcjonowanie Rady Programowej ds. opracowania, wdrożenia i aktualizacji "Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2017-2025".  Rady 
Programowej. Celem Rady Programowej jest opracowanie, wdrożenie i aktualizacja Strategii. 
w roku 2019 został opracowany dokument dotyczący rozwiązywania problemów społecznych 
jako element planowania strategicznego w sferze polityki społecznej. 
Ponadto przygotowano karty dla wskaźników w sposób wystandaryzowany, umożliwiając 
pozyskanie danych bazowych za rok 2018 oraz danych sprawozdawczych za rok 2019. 
Kolejne działania w zakresie wdrożenia i aktualizacji Strategii (…) zostały zaplanowane na rok 
2020 i dotyczą: 

 Uaktualnienia składu Rady Programowej 
 Pozyskania danych statystycznych za rok 2018 i rok 2019 
 Analizy zebranych danych w celu monitorowania realizacji Strategii (…) 

Wskaźniki za 2019 r. 
1. Kapitał społeczny i aktywność obywatelska: 
1.1. Zwiększenie współuczestnictwa mieszkańców w życiu Miasta – podniesienie aktywności 
obywatelskiej 

 Liczba osób biorących udział w konsultacjach 
 Liczba utworzonych CIL 
 Liczba projektów zgłoszonych do PBO 
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 Liczba głosujących w PBO 
 Liczba spotkań w lokalnych społecznościach 

1.2 Usprawnienie systemu komunikacji z mieszkańcami - Zwiększenie partycypacji obywateli 
w życiu miasta dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych 

 Zwiększenie liczby użytkowników (unique users) Miejskiego Informatora  
Multimedialnego i Biuletynu Informacji Publicznej 

 Zwiększenie osób korzystających z eusług 
1.3 Wzmocnienie i wsparcie sektora organizacji pozarządowych 

 Liczba organizacji biorących udział w konsultacjach 
 Liczba zespołów problemowych, w których skład wchodzą przedstawiciele NGO 
 Liczba przedsięwzięć promujących i integrujących NGO 
 Ilość działań promujących wolontariat 
 Liczba inicjatyw z udziałem podmiotów ekonomii społecznej 
 Liczba działań promujących podmioty ekonomii społecznej i zakupy odpowiedzialne 

społecznie 
1.4.Cel operacyjny 4: Wspieranie inicjatyw wspólnotowych na rzecz integracji cudzoziemców 

 Liczba organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania cudzoziemców 
 Opracowanie informatora dla cudzoziemców 
 Aktualizacja opracowanego informatora dla cudzoziemców 

2. Wsparcie 
2.1. Zapewnienie dzieciom i rodzinom warunków rozwoju oraz pomocy w sytuacjach trudnych 
poprzez doskonalenie systemu wspierania rodziny oraz osiągniecie standardów systemu pieczy 
zastępczej 

 Liczba przeprowadzonych badań w zakresie rozwoju wsparcia rodziny i systemu 
pieczy zastępczej 

 Liczba projektów w zakresie rozwoju wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 
 Wskaźnik zabezpieczenia miejsc w pieczy zastępczej 
 Wskaźnik skuteczności zastosowania planu pracy z rodziną objętą wsparciem 

asystenta rodziny 
 Wskaźnik dostępności zawodowych form pieczy zastępczej 
 Wskaźnik wsparcia udzielanego przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 
 Liczba szkoleń i superwizji, dla osób wspierających rodziny 
 Liczba kandydatów do pełnienia funkcji  rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy 

zastępczej 
 Liczba wolontariuszy działających na rzecz wsparcia rodziny oraz dzieci w pieczy 

zastępczej 
 Wskaźnik skuteczności współpracy z pełnoletnimi wychowankami pieczy zastępczej 

2.2 Miasto przyjazne rodzinom, poprawa stabilizacji i socjalnego bezpieczeństwa rodzin 
mieszkających w Poznaniu poprzez realizację Polityki prorodzinnej dla Miasta Poznania 

 Liczba miejsc w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 
 Liczba wdrożonych standardów opieki nad dziećmi do lat 3 
 Liczba partnerów Karty Rodziny Dużej 
 Liczba przeprowadzonych warsztatów/szkoleń/zajęć wspierających dzieci, młodzież, 

rodziców 
 Liczba udzielonych informacji/porad 
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 Liczba odbiorców newslettera Centrum Inicjatyw Rodzinnych 
 Liczba wydarzeń promujących życie rodzinne 

2.3. Miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami oraz stworzenia warunków integracji 
i aktywnego udziału niepełnosprawnych mieszkańców miasta w życiu społecznym poprzez 
realizacje Kierunków działań i zadań Miasta Poznania na rzecz osób niepełnosprawnych 

 Liczba osób korzystających ze wsparcia w warsztatach terapii zajęciowej, 
środowiskowych domach samopomocy oraz ośrodkach wsparcia,  

 Liczba osób korzystających z mieszkań treningowych, chronionych, wspomaganych 
 Liczba jednostek w których poprawiono dostępność 
 Liczba dostępnego taboru publicznego 
 Liczba osób korzystających z usług asystenckich 

2.4. Zapewnienie wsparcia osobom ubogim 
 Ilość zrealizowanych przedsięwzięć 
 Liczba osób korzystających ze wsparcia. 
 Przyjęcie Poznańskiego Międzysektorowego Programu Rozwiązywania Problemu 

Bezdomności. 
 Liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia w ramach pomocy społecznej 
 Wskaźnik skuteczności udzielania schronienia osobom bezdomnym 
 Wskaźnik sprawności zapewnienia świadczeń rzeczowych (leki w naturze, posiłek) 

osobom bezdomnym 
 Wskaźnik sprawności zapewnienia świadczeń pieniężnych 
 Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych 

2.5. Miasto przyjazne seniorom, kreowanie i dostosowywanie usług poprzez realizację Polityki 
Senioralnej miasta Poznania 

 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć związanych z likwidacją barier w zakresie 
mieszkalnictwa, transportu  

 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć związanych z usługami w zakresie korzystania 
z turystki  rekreacji, kultury, sportu 

 Liczba wolontariuszy  
 Liczba partnerów projektu „Karta Seniora – Poznańska Złota Karta” 
 Liczba spotkań, warsztatów, konferencji dot. pozytywnych postaw wobec osób 

starszych 
 Liczba osób korzystających z usług społecznych w miejscu zamieszkania 
 Liczba osób korzystających z dziennego wsparcia 
 Liczba osób, którym w danym roku zapewniono pobyt w domu pomocy społecznej 
 Liczba klubów seniora działających w Poznaniu 

3. Bezpieczeństwo 
3.1. Bezpośrednie zapobieganie przemocy 

 Liczba osób objętych wsparciem 
 Liczba ośrodków wsparcia 
 Liczba podjętych inicjatyw, szkoleń, konsultacji 
 Wskaźnik skuteczności zastosowania indywidualnego planu pomocy z osobą 

dotkniętą przemocą w rodzinie 
3.2. Pośrednie zapobieganie przemocy: Wspieranie inicjatyw wspólnotowych na rzecz 
przeciwdziałania przemocy 
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 Liczba zrealizowanych programów profilaktycznych, edukacyjnych. Liczba 
beneficjentów wsparcia 

 Liczba przeprowadzonych kampanii, spotkań, szkoleń, konferencji  
 Liczba niebieskich kart 
 Liczba miejsc schronienia dla osób doświadczających przemocy 

4. Mieszkalnictwo 
4.1. Poprawa sytuacji mieszkaniowej mieszkańców Poznania 

 Liczba oddanych do użytku lokali w nowo wybudowanych budynkach; 
 Liczba osób, którym udzielono pomocy mieszkaniowej w ramach 

tzw. „listy  prezydenckiej” 
 Liczba zagospodarowanych pustostanów 
 Liczba lokali mieszkalnych w zasobie Miasta 
 Liczba przeprowadzonych zmian 

5. Zdrowie 
5.1. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych mieszkańców  

 Liczba realizowanych programów, liczba wykonanych szczepień 
 Liczba zorganizowanych spotkań, imprez, przedsięwzięć prozdrowotnych 

i propagujących kulturę fizyczną 
 Liczba rowerów miejskich 
 Ilość km ścieżek rowerowych 
 Liczba osób objętych badaniami profilaktycznymi 

5.2. Poprawa jakości i dostępu do usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz 
poprawa dostępu do usług przedmedycznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

 Liczba osób objętych wsparciem. 
 Liczba miejsc w placówkach i ośrodkach, w tym zapewniających krótki pobyt osób 

niesamodzielnych 
 Liczba miejsc w placówkach medycznych pełniących funkcje opiekuńcze i lecznicze 
 Liczba osób korzystających w ciągu roku z usług opiekuńczych 
 Liczba osób korzystających z teleopieki 

5.3. Poprawa dostępu do opieki psychiatrycznej, usług terapeutycznych, szeroko rozumiana 
promocja zdrowego życia dla uzależnionych, promocja zdrowego stylu życia wolnego od 
uzależnień. 

 Liczba przeprowadzonych kampanii, zorganizowanych spotkań, konferencji, publikacji 
 Liczba zrealizowanych programów profilaktycznych i terapeutycznych. 
 Liczba osób objętych wsparciem 

6. Praca: 
6.1. Zwiększenie efektywności szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego 

 Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych 
 Liczba doradców zawodowych współpracujących ze szkołami 

6.2. Kształtowanie i rozwój włączającego (inkluzywnego) rynku pracy 
 Stopa bezrobocia w mieście Poznań 
 Liczba osób bezrobotnych 
 Liczba nowych miejsc pracy  
 Liczba ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami 
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 Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i innych programach rynku pracy 
Finansowanie 
Realizacja celów „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 
2019-2025” finansowana będzie z następujących źródeł: 

 Z budżetu miasta Poznania w dyspozycji Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych 
 Z funduszy zewnętrznych w tym rządowych, pozarządowych, programów celowych 

i funduszy unijnych 
 Ze środków zaangażowanych w partnerstwo publiczno-prywatne 

Zakłada się, że wdrażanie założeń Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+  i następować 
będzie poprzez realizację zadań inwestycyjnych oraz w większości zadań bieżących (w 
perspektywie rocznej i wieloletniej), które będą podlegały systematycznej poprawie jakości. 
Udział wydatków przeznaczonych na realizację zadań strategicznych w danym roku wynosić 
będzie około 80-85% budżetu Miasta Poznania. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

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

 

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  
 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 
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Działania, wskaźniki oraz finansowanie w 2019 r.  
Będą opracowane w drugim półroczu 2020 r. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Wspólnotowość i dialog społeczny 
 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA POZNANIA Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY 
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROK O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O 
WOLONTARIACIE NA 2019 ROK 

Uchwała Nr LXXIV/1409/VII/2018Rady Miasta Poznania z dnia 16.10.2018 r. 
Zakres czasowy 
01.01.2019 – 31.12.2019 
Przesłanki oraz cele 
Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok 
precyzuje szczegółowo cele, formy, zasady i zakres współpracy oraz określa wysokość środków 
przeznaczanych na ich realizację na dany rok budżetowy. Jest dokumentem obowiązkowym 
wymaganym przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Roczny 
Program tworzony jest w Poznaniu w sposób partycypacyjny – organizacje włączają się w jego 
kreowanie przy tworzeniu jego treści, a także podczas późniejszych konsultacji dokumentu. 
Celem głównym Rocznego Programu jest budowanie partnerstwa Miasta z organizacjami 
pozarządowymi poprzez rozwój zakresu i form ich współpracy. 
Cele szczegółowe: 

 zwiększanie roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych Miasta 
 stałe usprawnianie wzajemnej komunikacji między Urzędem Miasta a organizacjami 

pozarządowymi 
 zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w konsultacjach ogłaszanych przez Miasto 
 ułatwianie procesu składania ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych 
 zwiększanie roli Miasta w promocji działań organizacji pozarządowych 
 zwiększanie roli rad osiedli we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 tworzenie warunków do społecznej aktywności 
 tworzenie warunków do współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz 

nawiązywania relacji międzysektorowych organizacji z samorządem, biznesem, jednostkami 
naukowymi i podmiotami działającymi w ich otoczeniu 

 wspieranie stabilności organizacji pozarządowych oraz dbanie o ich rozwój 
Działania, wskaźniki oraz finansowanie w 2019 r.  
Będą opracowane w drugim kwartale 2020 r. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Wspólnotowość i dialog społeczny 
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V. Inne obowiązujące programy  
 

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

Uchwała nr VII/88/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26.02.2019 r. 
Zakres czasowy 
2014-2025 
Przesłanki oraz cele 
Dokument ten stanowi prawo lokalne i swoimi zapisami wyznacza kierunki rozwoju sieci 
transportu publicznego na terenie Miasta Poznania przy uwzględnieniu uwarunkowań 
występujących w aglomeracji poznańskiej. Niniejszy dokument wskazuje również potencjalne 
formy integracji systemów transportowych, organizacji rynku przewozów czy też standardy 
usług przewozowych. Planowanie i realizacja inwestycji odbywa się przy uwzględnieniu 
rozwiązań zapisanych w niniejszym dokumencie. Na początku 2019 r. uchwalono aktualizację 
Planu Transportowego.  Bezpośrednią przyczyną aktualizacji były zapisy Ustawy z dnia 11 
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawa ta w artykule 59 zmienia 
zapisy Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym dotyczące Planu 
Transportowego i w artykule 80 nakazuje aktualizacje Planu Transportowego w okresie roku od 
wejścia w życie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Plan zaktualizowano 
Uchwałą nr VII/88/VIII/2019 z dnia 26.02.2019 r. 
Działania realizowane w 2019 r. 
Rozpoczęcie prac w zakresie budowy trasy Tramwajowej na Naramowice (Etap I), rozpoczęcie 
prac w zakresie zadania pn. Przebudowa ul. Folwarcznej jako elementu sieci autobusowej wraz 
z budową parkingu P+R i połączenia z os. Przemysława. Budowa wiat przystankowych. 
Dostosowanie przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym budowa tzw. 
przystanków wiedeńskich lub antyzatok. Integracja transportu miejskiego i podmiejskiego 
z transportem kolejowym, w tym budowa węzłów przesiadkowych uzależniona od budowy 
nowych przystanków kolejowych. Uruchomienie nowych stacji Poznańskiego Roweru 
Miejskiego. Budowa parkingów B+R, przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. 
przedłużenia trasy tramwajowej na pętlę osiedle Dębina oraz pomiędzy pętlą Wilczak a 
skrzyżowaniem Małe Garbary/ Garbary /Estkowskiego (II etap trasy Tramwajowej na 
Naramowice).  
Wskaźniki za 2019 r. 
Monitoring wskaźników planowany po upływie pierwszego okresu wdrażania inwestycji tzn. po 
2020 roku. 
Finansowanie 
W okresie obowiązywania niniejszego Planu transportowego przewiduje się następujące 
podstawowe źródła i formy finansowania usług przewozowych w miejskiej i aglomeracyjnej 
komunikacji autobusowej i tramwajowej:   

 Opłaty za przejazdy pochodzące bezpośrednio od użytkowników (pasażerów) 
transportu publicznego – jako wpływy z biletów 
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 Środki finansowe budżetu samorządu miasta Poznania oraz gmin ościennych, które 
zawarły stosowne porozumienia międzygminne na obsługę wybranych połączeń 
komunikacyjnych  

 Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego zastosowana zarówno do projektów 
rozwojowych w zakresie transportu publicznego oraz ich późniejszej eksploatacji, jak 
i do realizacji usług przewozowych w transporcie publicznym 

 Środki pomocowe funduszy europejskich, wykorzystywane przez podmiot publiczny dla 
realizacji inwestycji w transporcie publicznym 

 Środki pomocowe funduszy europejskich, wykorzystywane w modelu hybrydowym 
finansowania usług transportu publicznego, obejmującego formułę partnerstwa 
publiczno-prywatnego dla realizacji inwestycji w transporcie publicznym 

 Wpływy z komercjalizacji przestrzeni publicznej związanej z transportem publicznym – 
np. wpływy z reklam umieszczonych w pojazdach i na przystankach publicznego 
transportu zbiorowego 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 
 Zielone, mobilne miasto 
 Silna Metropolia 
 Przyjazne osiedla 

 

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 
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 2019 r. 
W zakresie współpracy ze Strażą Miejską Miasta Poznania podejmowano następujące działania: 

 Edukacja dla bezpieczeństwa (ogólnie) - Współpraca z placówkami oświatowymi 
w zakresie informowania uczniów o zagrożeniach, umiejętności ich rozpoznania oraz 
zasadach przeciwdziałania skutkom. Realizowana problematyka: porządek-czystość 
(ochrona środowiska, odpady-postępowanie), bezpieczeństwo osobiste (pies, dzikie 
zwierzęta), obcy/nieznajomy, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo na drodze (karta 
rowerowa), bezpieczny wypoczynek (wakacje, nad wodą, w górach, na wsi) 
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 Szkoła wolna od narkotyków i przemocy - Spotkania profilaktyczne, prelekcje dotyczące 
przeciwdziałania zagrożeniom (używki, przemoc, agresja oraz odpowiedzialność 
prawna sprawców) dla uczniów szkół podstawowych ponadpodstawowych); konkurs 
tematyczny dla szkół podstawowych “Żyj aktywnie, zdrowo i bezpiecznie” 

 Kibicuj bezpiecznie - Pogadanki dla uczniów szkół podstawowych w zakresie zasad 
bezpieczeństwa podczas imprez sportowych na obiektach zamkniętych połączone 
z zapoznaniem organizacji, zabezpieczeń imprez przez organizatora – zwiedzanie 
Stadionu Poznań 

 Bezpieczny senior - Spotkania w placówkach zrzeszających seniorów i w miejscach 
publicznych, przedstawienie zagrożeń dla bezpieczeństwa osobistego w miejscach 
publicznych oraz w domu, zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania i postępowania 
w przypadku rozpoznania sytuacji zagrożenia 

 Poznań uzależniony od profilaktyki - Prelekcje dla starszych uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie zagrożeń z tytułu stosowania używek, 
skutków zdrowotnych, społecznych i prawnych 

 Festyny miejskie, środowiskowe - Na stoiskach profilaktycznych SMMP informowanie 
uczestników imprez o zasadach postępowania w istotnych społecznie, środowiskowo 
sytuacjach ważnych dla bezpieczeństwa, a także dla porządku publicznego, czystości 
otaczającej przestrzeni, jak również przeciwdziałaniu negatywnym działaniom na rzecz 
środowiska, ekologii 

 Na bieżąco we współpracy z kierownictwem SMMP dokonywano analizy działalności 
strażników miejskich, wytyczono kierunki do działania.  

 Przekazywano do SMMP sygnały mieszkańców i rad osiedli w zakresie porządku 
publicznego. 

 Koordynowano działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w rejonie Starego Rynku 

 Na bieżąco przekazywano sygnały jednostek pomocniczych Miasta - Osiedli w zakresie 
zagrożeń i usprawnienia ruchu drogowego 

W zakresie współpracy ze Komendą Miejską Policji w Poznaniu podejmowano następujące 
działania: 

 Program „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec”, w ramach którego 
przedstawiciel UMP wziął udział w 20 spotkaniach na terenie komisariatów policji 
w celu nawiązanie współpracy w zakresie analizy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, nakreślenia problemów i obaw społeczności lokalnych oraz analizy 
możliwych do podjęcia działań oraz realizacja zadań nakreślanych przez rady osiedli do 
wykonania 

 Przekazanie środków finansowych na (wydatkowano na ten cel kwotę 651 679,56 zł): 
o Dofinansowanie zakupu radiowozów nieoznakowanych i oznakowanych dla 

KMP w Poznaniu 
o Dofinansowanie  zakupu ręcznego skanera 
o Sfinansowanie modernizacji obiektu Ogniwa Przewodników Psów Służbowych, 
o Dofinansowanie  zakupu radiowozu nieoznakowanego przeznaczonego do 

przewozu psów służbowych dla Ogniwa Psów Służbowych 
o Sfinansowanie zakupu sprzętu informatyczno-biurowego 
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 Zrealizowano porozumienie, którego przedmiotem były nagrody dla policjantów 
dokonujących ujęć przestępców na gorącym uczynku, przestępstw około 
samochodowych oraz wandalizmu. Przeznaczono na ten cel kwotę 20 000,00 zł 

 Na bieżąco przekazywano sygnały rad osiedli w zakresie zagrożeń i usprawnienia ruchu 
drogowego 

W zakresie współpracy ze strażą pożarną podejmowano następujące działania:  
 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych brały udział w szkoleniach organizowanych 

przez Państwową Straż Pożarną oraz inne instytucje prowadzące szkolenia w zakresie 
ratownictwa, pożarnictwa i bezpieczeństwa. Miasto Poznań kierowało członków OSP na 
badania lekarskie, które są niezbędne do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 
Zakresem badań lekarskich objęci zostają ratownicy, którzy biorą czynny udział 
w akcjach ratowniczych. w drugim półroczu 2019 r. na badania lekarskie wysłano 16 
strażaków ochotników i wydano kwotę  3 735,00 zł  

 Yostał zakupiony samochód specjalistyczny do celów ratowniczych dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej Grupa Ratownictwa Specjalistycznego marki Volkswagen Cady Maxi. 
Całkowity koszt pojazdu wyniósł 102 000,00 zł. Miasto Poznań przekazało dotację na 
ten cel w wysokości 80 000, zł w celu realizacji zadania w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej 

Ponadto: 
 Dokonano aktualizacji „Planu operacyjnego ochrony przed powodzią dla Miasta 

Poznania” 
 Opracowano „Plan Ewakuacji dla Miasta Poznania i i II stopnia”. Plan został 

zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Poznania 
 W związku z dużą migracją dzikich zwierząt na tereny zurbanizowane zawarto umowę 

na pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego wykonującego czynności 
w zakresie usuwania zagrożeń dla życia i zdrowia ludności oraz mienia ze strony dzikich 
zwierząt na terenie miasta Poznania. w ramach ww. umowy pogotowie podjęło na 
polecenie Centrum Zarządzania Kryzysowego 414 interwencji 

 Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Miastem Poznań, Zakładem Zagospodarowania 
Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej 
opłacono dzierżawę za przechowywanie niebezpiecznych substancji chemicznych 
w kontenerze umiejscowionym na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
w Poznaniu na ul. Wrzesińskiej 17. w kontenerze składowane były niebezpieczne 
substancje chemiczne, które zostały przekazane do utylizacji 

 Koordynowano 29 ewakuacji ludzi ze stref zagrożenia. Łącznie ewakuowano 1851 osób 
(30 osobom zapewniono czasowy pobyt) 

 W 2018 r. podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu 
i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu porozumienie w sprawie 
skoordynowania działań w sytuacji kryzysowej lub innego miejscowego zagrożenia 
niebędącego sytuacja kryzysową. Na podstawie porozumienia, Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
zadysponowało w 2019 r. 10 autobusów w celu zapewnienia miejsc oczekiwania na 
zakończenie działań ratowniczych dla osób ewakuowanych ze strefy zagrożenia 

 Przyjęto łącznie 454 zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, w tym 
190 zgromadzeń zgłaszanych w trybie zwykłym i 264 w trybie uproszczonym 
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 Przyjęto 85 wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Na 
podstawie złożonych wniosków wydano: 85 decyzji zezwalających na przeprowadzenie 
imprezy masowej, 2 decyzje zmieniające (na wniosek organizatora), oraz w 1 przypadku 
została wydana odmowa wszczęcia postępowania z uwagi na złożenie wniosku po 
terminie. w świetle art. 29 ust 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wydano 1 
decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Nie 
została wydana decyzja o przerywaniu imprezy masowej. Wnioski realizowane są na 
bieżąco. Zostały sporządzone 4 pisma w sprawach dotyczących imprez masowych 

 Przyjęto 56 zawiadomień dotyczących imprez artystycznych lub rozrywkowych 
organizowanych w ramach działalności kulturalnej Nie wydano decyzji o zakazie 
odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej. Zawiadomienia realizowane są na 
bieżąco 

Wskaźniki za 2019r. 
W Programie nie wyznaczono wskaźników realizacji jego celów.  
Finansowanie 
Koszt poniesiony na realizację ww. działań w 2019 r. to 2 827 173,74 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 2019  

Uchwała Nr VIII/107/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 marca 2019 r. 
Zakres czasowy 
2019 r. 
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 rok 2019 zakładał następujące cele: 

 Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 

 Zapobieganie bezdomności zwierząt 
 Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 
 Edukacja mieszkańców miasta Poznania 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 i Kotów w ramach akcji 
znakowania i rejestracji psów i kotów na terenie miasta Poznania 

Działania realizowane w 2019 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 
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 Usypianie ślepych miotów 
 Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich 
 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt 
 Plan znakowania zwierząt w gminie 
 Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym 
 Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw 

właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają 
z 50% dopłatą Miasta 

Wskaźniki za 2019 r. 
Brak 
Finansowanie 
Na realizację Programu w 2019 r. w zakresie dotyczącym zwierząt domowych poniesiono 
koszty o łącznej wartości 3154148,31zł. Środki wydatkowano na: 

 Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, tj. sterylizację lub kastrację kotów - 194 641,96 
zł i dokarmiania - 16 499,19 zł 

 Sterylizację lub kastrację zwierząt właścicielskich - 11 035,00 zł 
 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

– umowa z zakładem weterynaryjnym - 31 417,00 zł 
 Elektroniczne znakowanie zwierząt - 45 082,53 zł 
 Realizację programów edukacyjnych - 20 848,27 zł 
 Zakup całorocznych domków dla kotów wolno żyjących - 11 230,00 zł; 
 Zadania statutowe realizowane w ramach Programu przez Schronisko dla zwierząt – 

2 753 804,36 zł 
 Organizację plenerowej imprezy edukacyjno-informacyjnej „Kejtrówka 2019” 

w ramach programu miejskiego „Kejter też Poznaniak” – 69 590,00 zł 
Na realizację Programu w 2019 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 Programu, wydatkowano 
2 800,00 zł.  
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Zielone mobilne miasto 
Podsumowanie: 
W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2019 przeprowadzono szereg działań mających na 
celu poprawę jakości opieki nad zwierzętami, polepszenie warunków bytowania zwierząt wolno 
żyjących oraz propagowanie właściwych postaw wśród mieszkańców miasta Poznania. 
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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 
Przesłanki oraz 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. 
Działania realizowane w 2019 r. 

 w zakresie edukacji Stowarzyszenie Rowerowy Poznań - "Sekcja Rowerzystów 
Miejskich" organizowało dla Miasta w ramach małych grantów 2 programy 
edukacyjne: 

o "Rowerem do szkoły i przedszkola" na kwotę 97 300 zł 
o "Pilotażowe analizy sprawnego i bezpiecznego dojazdu na poznańskie 

uczelnie" na kwotę 36 000 zł 
 na rozwój Wartostrady zgodnie z umową o dofinansowanie wydatkowano środki na: 

o wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oświetleniem, 
monitoringiem i schodami na cyplu po północnej stronie Mostu Chrobrego 
w Poznaniu (91 204,50 zł) 

o wykonanie ekspertyzy mającej na celu zbadanie stanu technicznego śluzy cybińskiej 
planowanej do adaptacji na cele ścieżki pieszo-rowerowej” (119 925,00 zł) 

o roboty budowlane związane z budową oświetlenia i monitoringu wzdłuż ścieżki na 
odcinku 2 (od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Św. Rocha), odcinku 3 (od Mostu 
Św. Rocha do ul. Czartoria) i odcinku 4 (od. ul. Czartoria do Mostu Chrobrego) 
Wartostrady (2 482 483,89 zł); 

o pomalowanie barierek wzdłuż Wartostrady (16 605,00 zł) 
o przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Piastowskiej wraz z remontem 

fragmentu chodnika przy Skwerze Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (62.364,20 zł); 
o wykonanie oświetlenia i monitoringu wzdłuż Wartostrady pod Mostem Chrobrego 

do granicy z działką 35 (71 226,37 zł) 
o roboty budowlane realizowane w ramach etapu i  Wartostrady od Mostu 

Przemysława do Mostu Królowej Jadwigi (2 778 880,45 zł)  
o ponadto podpisano umowę na opracowanie koncepcji wydłużenia ścieżki pieszo-

rowerowej Wartostrada w kierunku Dębiny do granic z Luboniem (I etap 17 958,00)  
 budowa drogi rowerowej przy ul. Grunwaldzkiej - Etap I 
 budowa drogi rowerowej - łącznika przy ul. Dąbrowskiego 
 budowa dróg rowerowych w ramach przebudowy Ronda Żegrze 
 budowa drogi rowerowej i chodnika przy ul. Druskienickiej 
 budowa drogi rowerowej i chodnika przy ul. Wierzbięcice 
 budowa drogi rowerowej przy ul. Folwarcznej 
 budowa drogi rowerowej i parkingu rowerowego przy ul. Szwajcarskiej 
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 remonty na drogach rowerowych i drogach dla rowerów i pieszych: Szeligowskiego, 
Hetmańska, Dolna Wilda, Witosa, Niestachowska 

 prace koncepcyjne i projektowe (np. Umultowska/Połabska/Wiechowicza/Łużycka, 
Zwierzyniecka, Złotowska, Solna/Eskowskiego, Św Wawrzyńca, Naramowicka) 

 realizacja projektów Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego w zakresie infrastruktury 
Rowerowej 

 zmiany w organizacji ruchu mające na celu wprowaczenie kontrapasów i kontraruchu 
na ulicach jednokierunkowych (np. Niedziałkowskiego, Maratońska, Cienista, 
Szczęsna, Piękna, Radosna, Bluszczowa) 

 uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa 
 zakup i montaż stojaków rowerowych 

Wskaźniki za 2019 r. 
 Długość wybudowanych nowych tras rowerowych: ~6 km (infrastruktury 
 rowerowej ZDM). 
 % długości wykonanych tras ujętych w niniejszym Programie: ~2 km (zliczone na 

podstawie ww. zadań zrealizowanych przez ZDM). 
 Roczne nakłady na infrastrukturę rowerową: 11 141 562,07 zł (zliczone na podstawie 

ww. zadań zrealizowanych przez ZDM). 
 Liczba nowych stacji PRM: 30 
 Liczba stacji PRM na koniec 2019 r.: 143 
 Liczba nowych rowerów dostępnych w PRM: 475 
 Liczba rowerów dostępnych w PRM na koniec 2019 r.: 1 715 
 Nasycenie rowerowe: 313 osób/rower 
 Liczba zdarzeń rowerowych z udziałem rowerzystów (z ostatnich 3 lat na podstawie 

SEWIK): 2017 – 321, 2018 – 347, 2019 – 317; Interpretując uzyskane wyniki, należy 
pamiętać o tym, że z roku na rok przybywa osób poruszających się na rowerach. 

 dane z automatycznego licznika rowerowego: 
o Plac Wolności  323 045 zliczenia (od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019) 
o Wartostrada Wschód:  8 242 zliczenia (od 25 listopada 2019 do 31 grudnia 

2019) 
o Wartostrada Zachód: 7 853 zliczenia (od 25 listopada 2019 do 31 grudnia 

2019) 
o Grunwaldzka:  49 194 zliczenia (od 2 września 2019 do 31 grudnia 2019) 

Finansowanie 
Koszty poniesione przez ZDM na realizację zadań, w ramach których prowadzono 
prace związane z rozwojem infrastruktury rowerowej w 2019 r. to 11 141 562,07 zł 
(wyliczone na podstawie ww. zadań zrealizowanych przez ZDM w 2019 r.). 
Koszty poniesione  w zakresie rozwoju Wartostrady to 5 578 283,21 zł oraz edukacji 133 300 
zł. 
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Zielone, mobilne miasto 
 Przyjazne osiedla 
 Wspólnotowość i dialog społeczny 
 Silna Metropolia 
 Nowoczesna przedsiębiorczość 
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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 
Program realizowany jest przez trzy podmioty lecznicze, wybrane w drodze konkursu ofert: 
Invimed Europejskie Centrum Macierzyństwa Poznań, Ginekologiczno-Położniczy Szpital 
Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinikę Leczenia 
Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa Bocian 4. Miasto Poznań jest Organizatorem 
programu.  
Celem głównym Programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla 
mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020”, jest osiągnięcie korzystnych trendów 
demograficznych w populacji poznańskiej w wyniku ograniczenia zjawiska niepłodności 
i bezdzietności wśród mieszkańców Poznania w trakcie trwania programu poprzez zapewnienie 
leczenia niepłodności metodami wspomaganego rozrodu parom zamieszkałym na terenie 
miasta Poznania, u których stwierdzono niepłodność kobiety i/lub mężczyzny i wyczerpały się 
inne możliwości jej leczenia lub nie istnieją inne metody jej leczenia.  
Cele szczegółowe to: 

 Poprawa dostępu do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności dla 
mieszkańców Poznania 

 Zwiększenie  skuteczności leczenia par, u których stwierdzono niepłodność 
i wyczerpały się inne dostępne metody jej leczenia 

 Obniżenie kosztów leczenia niepłodności ponoszonych przez pacjentów 
 Ograniczenie zjawiska  niepłodności i bezdzietności wśród populacji poznańskiej 

Do programu zakwalifikowane są pary nie mogące zrealizować planów rozrodczych  poprzez  
naturalną  koncepcję, które  spełniają następujące  kryteria: 

 Wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata w/g 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 miasta Poznania 

Działania realizowane w 2019 r. 
W 2019 roku zakwalifikowano do programu 343 pary. Przeprowadzono 326 procedur in vitro; 
Wskaźniki za 2019 r. 
W 2019 r. wpłynęło 398 wniosków kierujących do programu, zakwalifikowano do programu 
343 pary, odnotowano 339 ciąż, w tym 29 ciąż wielopłodowych, od początku trwania programu 
urodziło się 185 dzieci. 
Finansowanie 
Kwota zabezpieczona w budżecie m. Poznania na realizację programu wyniosła 7 340 000,00 
złotych brutto, po 1 835 000 zł brutto w każdym roku jego  realizacji. Rzeczywiste 
dotychczasowe koszty realizacji programu wynoszą: 

 w 2017 r. – 940 155 zł (realizacja programu trwała od września do grudnia) 
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 w 2018 r. – 1 556 772,64  zł 
 w 2019 r. – 1 286 426 zł  

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

 

WIELOLETNIE PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ  

Uchwała Nr LXIII/1161/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06.03.2018 r.  
Zakres czasowy 
2019-2023 
Przesłanki oraz cele 
Przesłanki oraz cele: 

 Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), 
w tym raka szyjki macicy, dla mieszkańców Poznania na lata 2019-2023 - głównym 
celem Programu jest zapobieganie  wśród poznaniaków zachorowaniom na choroby 
nowotworowe wywołane zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego, poprzez 
edukację i szczepienia ochronne. Adresowany jest głównie do 13-letnich dziewcząt 
i chłopców, zameldowanej na stałe lub czasowo w Poznaniu oraz do młodzieży 
z miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i prowadzonych na zlecenie Miasta. 
z programu mogą również skorzystać dziewczęta i chłopcy z roczników starszych ( 
w 2019 r  - rocznik 2001-2005 ) które w latach poprzednich nie przystąpiły do programu 

 Programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową  w populacji osób od 60. roku 
życia zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023 -  celem Programu jest wzrost 
świadomości na temat profilaktyki zachorowań na grypę sezonową wśród seniorów, 
zmniejszenie ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań pogrypowych poprzez edukację  
i bezpłatne szczepienia. Program skierowany jest do mieszkańców Poznania  60+, 
zameldowanej na stałe lub czasowo w Poznaniu oraz podopiecznych wybranych 
miejskich jednostek i prowadzonych na zlecenie Miasta 

Działania realizowane w 2019 r. 
 Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), 

w tym raka szyjki macicy, dla mieszkańców Poznania na lata 2019-2023 .   Szczepieniami 
objęto dziewczęta i chłopców z roczników  2001-2006. Do programu przystąpiło 479 
beneficjentów. w ramach realizacji programu podano  485 dawek szczepionki Gardasil 

 Programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową  w populacji osób od 60. roku 
życia zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023. Programem objęto 5.100 
mieszkańców Poznania  w wieku 60+. Podane zostało 5.100 szczepionek przeciwko 
grypie sezonowej. Wśród 5.100 uczestników programu przeprowadzono pogadanki na 
temat profilaktyki zachorowań na grypę sezonową 

Wskaźniki za 2019 r. 
 Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), 

w tym raka szyjki macicy, dla mieszkańców Poznania na lata 2019-2023 
485 uczestników programu, podano 485 dawek szczepionki przeciwko wirusowi HPV   

 Programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową  w populacji osób od 60. roku 
życia zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023 
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5.100 uczestników programu, podano 5.100 dawek szczepionki przeciwko wirusowi  
grypy sezonowej 

Finansowanie 
 Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), 

w tym raka szyjki macicy, dla mieszkańców Poznania na lata 2019-2023  
Koszt programu za 2019 r. : 224 053,30 zł  

 Programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową  w populacji osób od 60. roku 
życia zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023 
Koszt programu za 2019 nr. : 299 408,65 zł 

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 2019 r. 
 Współpraca w ramach obchodów 100-lecia poznańskich uczelni:  

Rok 2019 r. był szczególny dla poznańskiego środowiska akademickiego. Siedem 
poznańskich uczelni obchodziło w tym roku swoje stulecie. Uroczyste obchody 
Jubileuszu wspólnie świętowały cztery uczelnie, które do początku lat pięćdziesiątych 
tworzyły wspólnie Uniwersytet Poznański (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytet Przyrodniczy oraz 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego).  Ponadto Jubileusz 
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stulecia obchodziły Politechnika Poznańska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 
i Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego. 
Obchody 100-lecia uczelni rozpoczęły się już w roku akademickim 2018/2019, jednak 
największym świętem dla całej społeczności akademickiej i mieszkańców były główne 
obchody Jubileuszu Uniwersytetu Poznańskiego, zorganizowane 7 maja 2019 r., 
w rocznicę powstania Uniwersytetu. Na główne uroczystości z udziałem władz uczelni 
i Miasta składały się: wspólny pochód ulicami miasta, uroczyste posiedzenie Senatów 
oraz uroczysty koncert „Od Paderewskiego do Pendereckiego". z kolei 11 maja, dzięki 
wsparciu ze strony Miasta,  na Inea Stadionie wystąpił włoski tenor Andrea Bocelli. 
Podczas „Koncertu 100-lecia” artyście towarzyszyły m.in. chóry akademickie 
uczestniczące w XIV Międzynarodowym Festiwalu Universitas Cantat 2019. 
W programie obchodów znalazły się także wydarzenia sportowe, wystawy, konferencje 
naukowe czy piknik dla mieszkańców miasta. Prezydent Jacek Jaśkowiak odznaczył 
uczelnie obchodzące Jubileusz 100-lecia złotymi pieczęciami Miasta Poznania. 

 Promocja Poznania jako miasta akademickiego: 
o zorganizowano cykl spotkań z maturzystami w szkołach średnich w Polsce. 

Przedstawiciele Poznania odwiedzili 50 szkół w 31 miastach na terenie 
województw: wielkopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, 
zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Celem 
spotkań było zapoznanie maturzystów z ofertą akademickiego Poznania – 
wszystkich poznańskich uczelni, programami stypendialnymi, bogatą ofertą 
edukacyjną, zawodową, sportową i kulturalną. Ważnym elementem spotkań 
były porady dotyczące przygotowań do egzaminu maturalnego. w spotkaniach 
prowadzonych przez studentów poznańskich uczelni, wzięło udział niemal 3,8 
tys. uczniów. Podczas spotkań w szkołach przeprowadzone zostały badania 
ankietowe dotyczące wybranej dalszej ścieżki rozwoju młodzieży.  
Wzmocnieniem akcji w 2019 r. była inicjatywa czterech poznańskich uczelni: 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Poznańskiej, 
które zorganizowały dodatkowe spotkania pod hasłem „Poznań Przyciąga” w 30 
szkołach na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-
mazurskiego oraz lubelskiego 

o prowadzono kampanię promocyjną pod hasłem „Poznań Przyciąga” w mediach 
społecznościowych, kierowaną do polskich maturzystów. Reklamy Poznania 
wyświetliły się łącznie ponad 2,8 mln razy docierając z przekazem do ponad 536 
tys. 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 i wypełnić test preferencji zawodowych.  
Uruchomiono także profil „Poznań Przyciąga” na Facebooku, dedykowany 
potencjalnym i obecnym studentom poznańskich uczelni.  

o we współpracy z uczelniami, przygotowano wspólną przestrzeń z atrakcyjnymi 
wydarzeniami podczas największych w Polsce XXIII Targów Edukacyjnych 
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organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz 
podczas „Salonu Maturzystów 2019” organizowanego przez Fundację 
„Perspektywy” na terenie Politechniki Poznańskiej.  

 Wspieranie młodych talentów: 
o przyznano 38 stypendiów dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad 

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

o przyznano 12 stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska 
naukowego  

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

o rozstrzygnięto konkurs studencki na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną 
„Skyline Challenge” 

o ogłoszono konkurs studencki na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Placu 
Wiosny Ludów i ul. Szkolnej w Poznaniu 

 Promowanie poznańskich osiągnięć naukowych: 
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 5 honorowych 
wyróżnień w kategorii prac doktorskich oraz 3 równorzędne nagrody i 6 
honorowych wyróżnień w kategorii prac magisterskich 

 Wspierano uczelnie i instytucje naukowe w popularyzacji nauki, m.in. poprzez 
współpracę przy organizacji lokalnych, krajowych i międzynarodowych kongresów 
i konferencji. Miasto wsparło także Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 

 Realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych naukowców, 
artystów i specjalistów na poznańskich uczelniach. w 2019 r. zorganizowano 25 
wykładów wybitnych wykładowców z różnych stron świata; w których uczestniczyło ok. 
3 tys. słuchaczy. Goście wygłosili w Poznaniu wykłady otwarte m.in. z takich dziedzin, 
jak: nauki społeczne, sztuka, historia, finanse, lingwistyka, nauki polityczne, 
meteorologia, prawo, chemia materiałowa. biochemia, amerykanistyka, inżynieria 
środowiska, nauki o zarządzaniu, czy językoznawstwo 

 Współpracowano z organizacjami pozarządowymi, realizującymi projekty w zakresie 
aktywizacji i integracji środowiska studenckiego poznańskich uczelni, w tym w ramach 
organizacji Juwenaliów. W 2019 r., dzięki dofinansowaniu Miasta, społeczność 
studencka realizowała projekty edukacyjne, podnoszenia kompetencji, kulturalne 
i sportowe 

 Współpracowano z organizacjami studenckimi wchodzącymi w skład Młodzieżowej 
Rady Konsultacyjnej w przygotowaniu aplikacji Poznania o tytuł European Youth Capital 
2022 

 Realizowano projekt „Study in Poznań”, w ramach którego:  
o organizowano posiedzenia Zespołu oraz spotkania pod hasłem „Study in 

Poznań” z prorektorami poznańskich uczelni publicznych. Tematyka spotkań 
obejowała aktualizację Strategii Akademickiego Poznania, działania 
antydyskyrminacyjne na uczelniach, promocję poznańskich uczelni na arenie 
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międzynarodowej, współpracę międzyuczelnianą, wzmacnianie 
internacjonalizacji oraz otwarcie uczelni na wielokulturowość 

o zorganizowano szkolenie dla pracowników działów współpracy 
międzynarodowej poznańskich uczelni pt. „Legalizacja pobytu studentów 
z zagranicy – zmiany w ustawie o cudzoziemcach” 

o dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, zrealizowano warsztaty 
antydyskryminacyjne dla pracowników oraz studentów poznańskich uczelni, 
przygotowano kompendium wiedzy o prawach przysługujących studentowi 
zagranicznemu w Polsce, zorganizowano otwarte spotkania informacyjne dla 
studentów zagranicznych poznańskich uczelni oraz wydarzenia integrujące 
studentów zagranicznych ze społecznością Poznania, takie jak „Poznań Silent 
Night” i turniej piłki nożnej Euroerasmus and Friends Cup 

o uczestniczono w spotkaniach powitalnych studentów zagranicznych na 
poznańskich uczelniach (tzw. „Orientation Days”) 

o prowadzono promocję zagraniczną poprzez udział w imprezach targowych na 
Ukrainie.  Przedstawiciele Miasta oraz poznańskich uczelni podczas 
międzynarodowych targów zagranicznych w Kijowie zachęcali zagranicznych 
uczniów i studentów do studiowania w Poznaniu. Poznańska delegacja promowała 
miasto i uczelnie na wspólnym stoisku „Study in Poznań” (finansowanym przez 
Miasto). Oprócz udziału w targach zorganizowano spotkania z lokalnymi władzami 
oraz spotkania z młodzieżą licealną 

o organizowano spotkania informacyjne dla młodzieży zagranicznej goszczącej 
w Poznaniu oraz dla rekruterów studentów zagranicznych z krajów Europy 
Wschodniej 

o prowadzono miejską stronę internetową „Study in Poznań” www.studyin.poznan.pl 
oraz profil „Study in Poznan” na Facebooku w języku angielskim 

o dystrybuowano folder w kilku wersjach językowych zachęcający do studiowania 
w Poznaniu 

o współpracowano z UAM w ramach opracowywania angielskiej wersji Afisza z ofertą 
kulturalną Poznania 

 We współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej UAM zrealizowano kampanię 
promującą naukę języka niemieckiego pod hasłem "Czy wiesz, że już znasz niemiecki?” 

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

 Organizowano staże studenckie i absolwenckie w Urzędzie Miasta Poznania oraz 
wspierano studentów w realizacji staży w poznańskich firmach 

 Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy WDGiR 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 
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 Prowadzono działania przyciągające do miasta inwestorów (potencjalnych 
pracodawców dla studentów i absolwentów poznańskich uczelni), zainteresowanych 
nowoczesnymi technologiami, w tym centra usług nowoczesnych, IT i R&D. w 2019 r. 
w Poznaniu ulokowały się takie firmy, jak: GSK Finance Hub (Wielka Brytania), Majorel 
Polska (Maroko), FlexDev, NEXT:IT (Wielka Brytania), PATeam (Holandia), Transition 
Technologies (Polska), Apptimized (Niemcy), Miele (Niemcy), mTab (Wielka Brytania, 
Stany Zjednoczone) 

 Miasto zaangażowane było we współpracę z Wielkopolskim Klastrem 
Teleinformatycznym, które jest wspólną inicjatywą Miasta Poznania, Politechniki 
Poznańskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz poznańskich 
firm IT 

 Udzielono zwolnienia w wys. 486 139,51 zł 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 94% bonifikatą 
grunty o powierzchni 12 tys. m2 Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(sprzedaż dotyczyła nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa) 

Wskaźniki za 2019 r. 
 Liczba studentów uczelni poznańskich (dane GUS 2018): 104 tys.  
 Liczba studentów uczelni poznańskich na 1000 mieszkańców (dane GUS 2018): 194 
 Udział studentów zagranicznych w liczbie studentów w Poznaniu ogółem (dane GUS 

2018): 5,0% 
 Liczba studentów zagranicznych uczelni poznańskich (dane GUS 2018): 5,3 tys.  
 Liczba uczestników studiów doktoranckich na 1000 mieszkańców (dane GUS 2018): 

5,2 tys.  
 Liczba absolwentów studiów podyplomowych na 1000 mieszkańców (dane GUS 

2018): 17,1 tys.  
 Liczba odbiorców działań dofinansowanych przez Miasto, podnoszących jakość 

kształcenia (2019): 3 tys. 
 Liczba odbiorców wydarzeń akademickich organizowanych i wspieranych przez 

Miasto (dane UMP 2019): 160 tys.  
 Liczba biorących udział w konkursach Miasta kierowanych do środowiska 

akademickiego i naukowego (dane UMP 2019): 255 
 Obszar gruntów przekazanych szkołom wyższym i ośrodkom naukowo-badawczym 

pod inwestycje nieodpłatnie lub z bonifikatą w 2019 r.: 12 tys. m2 
 Kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą na obszarach parków technologiczno-przemysłowych  
i naukowo-technologicznych w 2019 r.: 486 139,51 zł  

Finansowanie 
W 2019 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 niemal 3,7 mln zł.  
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Silna Metropolia 
 Nowoczesna przedsiębiorczość 
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POZNAŃSKI PROGRAM DLA KULTURY 2019-2023 

Uchwała Nr VI/69/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05.02.2019 r. 
Zakres czasowy 
2019-2023 
Przesłanki oraz cele 
Poznański Program dla Kultury to dokument programowy, stanowiący efekt kilkumiesięcznej 
pracy, konsultacji i negocjacji poznańskiego środowiska kultury oraz mieszkańców, strategii 
rozwoju kultury na najbliższe 5 lat. To inicjatywa Wydziału Kultury zainspirowana i poprzedzona 
wcześniejszymi badaniami dotyczącymi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych 
mieszkańców Poznania, realizowanymi przez Regionalne Obserwatorium Kultury (m.in. 
Potrzeby i potencjały kulturalne mieszkańców poznańskich osiedli, Poznańska Mapa Kultury). 
Cel główny programu: Podniesienie znaczenia kultury w życiu codziennym mieszkanek 
i mieszkańców Poznania oraz w procesach uspołecznienia zarządzania miastem, tak by 
ujmowana w poszerzony sposób działalność kulturalna stała się elementem długofalowego 
rozwoju „Miasta dla ludzi”. 
Cel główny programu krystalizuje się poprzez 6 obszarów interwencji oraz właściwych im 
priorytetom, kierunkom rozwoju oraz działaniom: 

I. Wspólnotowość i współpraca. Dialog społeczny 
II. Samodzielność. Rozwój przedsiębiorczości 
III. Autonomia. Wsparcie dla twórców 
IV. Ułatwianie. Komunikacja i zaangażowanie 
V. Edukacja i rozwój 
VI. Miasto w roli partnera kultury 

Działania realizowane w 2019 r. 
W ramach działań bieżących w 2019 r. zrealizowanych zostało: 

 3 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, dedykowanych organizacjom 
pozarządowym.  w ramach konkursów wspartych zostało 384 projektów na łączną 
kwotę w wysokości 14 445 500 zł 

 Procedura wsparcia projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje 
pozarządowe w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie – tryb ciągły/całoroczny. w 2019 r. w procedurze „małych grantów” 
w obszarze kultury wspartych zostało 99 projektów na łączną kwotę 634 060 zł 

 Konkurs Centrum Warte Poznania, którego celem jest pozyskanie koncepcji projektów 
kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych oraz ich realizacja na obszarze osiedli: Stare 
Miasto (w szczególności ulicy Św. Marcin oraz ulic do niej przyległych), Ostrów Tumski-
Śródka-Zawady-Komandoria, Wilda, Jeżyce, Św. Łazarz, oraz terenach nadbrzeżnych 
położonych po obu stronach rzeki Warty na obszarze pomiędzy Mostem Lecha,    a 
Mostem Przemysła I. w 2019 r. w konkursie Centrum Warte Poznania wspartych zostało 
23 projekty na łączną kwotę 350 000 zł 

 Nagroda i stypendia artystyczne Miasta Poznania przyznawane jest za wybitne 
osiągnięcia artystyczne w okresie 2 lat poprzedzających jej przyznanie lub na podstawie 
całokształtu dorobku artystycznego, mających istotne znaczenie dla Miasta Poznania. 
w 2019 r. przyznano 7 stypendiów dla młodych twórców środowiska artystycznego oraz 
Nagrodę Artystyczną  dla Pawła Grobelnego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
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designu, ze szczególnym uwzględnieniem humanistycznego myślenia o mieście jako 
miejscu otwartym i wspólnym, będącym architektonicznym oraz społecznym kosmopolis, 
a nie klaustropolis 

Projekty bezpośrednio inspirowane Poznańskim Programem dla Kultury 2019 – 2023,  m.in.:  
 W ramach obszaru SAMODZIELNOŚĆ. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. podprogram 

KADRY KULTURY – realizowany we współpracy z NU Foundation cykl warsztatów 
problemowo-fokusowych, opracowanych w oparciu    o obszary tematyczne wskazane 
przez uczestników warsztatów wydobywczych (wrzesień 2019). w ramach warsztatów 
podjęte zostały następujące zagadnienia: 

o Relacje z biznesem, wiedza jako kapitał (NGO) 
o Kultura organizacji i komunikacja wewnętrzna (INST) 
o Funkcjonowanie organizacji i zarządzanie konfliktem (NGO) 
o Komunikacja we współpracy międzysektorowej (MIX) 
o Rozwój publiczności i komunikacja zewnętrzna (INST) 
o Budowanie relacji we współpracy międzysektorowej (MIX) 

 W ramach obszaru MIASTO w ROLI PARTNERA KULTURY. prace związane 
z przygotowaniem strony internetowej Wydziału Kultury jako praktycznego narzędzia 
pozyskiwania danych o działaniach, procedurach Wydziału, niezbędne  w efektywnej 
komunikacji m.in. z przedstawicielami sektora kultury (instytucjami, organizacjami 
pozarządowymi, artystami, animatorami oraz innymi potencjalnymi partnerami) 

 W ramach obszaru SAMODZIELNOŚĆ. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.  Podprogramu 
KADRY KULTURY zlecenie opracowania publikacji pn. Studium praktyk i standardów 
współpracy sektora kultury z sektorem biznesu. Opracowanie zawiera następujące elementy: 

o Przykłady praktyk współpracy sektora kultury i biznesu, zarówno w ich wymiarze 
finansowym jak i nie-finansowym, ujętych z perspektywy lokalnej, regionalnej, 
ogólnopolskiej, europejskiej i pozakontynentalnej (ze szczególnym akcentem 
na praktyki poznańskie  i wielkopolskie) 

o Typologie standardów funkcjonujących w relacji kultura-biznes 
o Zestaw rekomendacji dla poszczególnych aktorów obydwu sektorów. 
o Dodatkowo opracowanie posiada walor praktyczny i edukacyjny, stanowiący 

punkt wyjścia do działań o charakterze sieciującym środowisko animatorów, 
twórców, przedstawicieli instytucji i organizacji kulturalnych z reprezentantami 
środowiska biznesu i przedsiębiorcami działającymi  w Poznaniu i Wielkopolsce 

 W ramach obszaru SAMODZIELNOŚĆ. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Podprogramu 
KADRY KULTURY współpraca przy realizacji warsztatów dedykowanych sektorowi 
kreatywnemu pn. „Projektanci Innowacji PFR” z Przestrzenią Pracy Wspólnej „Plus Jeden” 
oraz partnerem strategicznym Polskim Funduszem Rozwoju, warsztaty adresowano do 
przyszłych innowatorów w branży kreatywnej 

 W ramach obszaru EDUKACJI i ROZWÓJ. etap badawczy Poznańskiego Programu 
Edukacji Kulturowej, który jest  jednym z kluczowych priorytetów Poznańskiego 
Programu dla Kultury 2019-2023, powierzony został do realizacji i wdrażania 
Centrum Praktyk Edukacyjnych Centrum Kultury Zamek.  w swoim założeniu ma on 
na celu wprowadzenie zintegrowanego systemu rozwoju edukacji kulturowej 
poprzez świadome, odpowiedzialne i konsekwentne implementowanie edukacji 
kulturowej w realizację projektów kulturalnych, społecznych, edukacyjnych. w 2019 
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r. najważniejszym celem działań w PPEK było wykonanie badań diagnostycznych 
edukacji kulturowej w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 
współpracy między animatorami/animatorkami i edukatorami/edukatorkami 
reprezentującymi obszar edukacji, kultury, środowiska oraz zdrowia i spraw 
społecznych. W efekcie zrealizowane zostały następujące prace:  

o Analiza desk research ze stworzeniem bazy kontaktów do poznańskich 
animatorów/animatorek i edukatorów/edukatorek oraz ich partnerów 
z uwzględnieniem kontaktów odpowiadających za udostępnianie działań 
dla osób z niepełnosprawnościami 

o Analiza sprawozdań merytorycznych poznańskich instytucji kultury 
wykonana pod kątem włączania działań z zakresu edukacji kulturowej 
w codzienną działalność programową oraz sposobów komunikowania ich 
swoim odbiorcom  

o Analiza ofert z zakresu edukacji kulturowej skierowanych do miejskich 
konkursów dotacyjnych z obszaru kultury, oświaty, środowiska oraz zdrowia 
i spraw społecznych (lata 2016-2018) 

o Analiza sprawozdań z realizacji projektów z zakresu edukacji kulturowej 
skierowanych do miejskich konkursów dotacyjnych z obszaru kultury, 
oświaty, środowiska oraz zdrowia i spraw społecznych (lata 2016 – 2018) 

o Analiza 8 zogniskowanych wywiadów grupowych z przedstawicielami 
czterech obszarów: kultury, oświaty, środowiska oraz zdrowia i spraw 
społecznych 

o Analiza 8 indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami 
czterech obszarów: kultury, oświaty, środowiska oraz zdrowia i spraw 
społecznych, a także ekspertami współtworzącymi programy edukacji 
kulturowej w Polsce 

Ponadto: Wydział Kultury wydał we współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania nakładem 
100 egzemplarzy Poznański Program dla Kultury 2019-2023. Kultura relacji. Mapa idei., 
dystrybuując go pomiędzy przedstawicielami sektora kultury, przedstawicielami innych 
samorządów oraz partnerów i uczestników procesu przygotowania Programu. 
Wskaźniki za 2019 r. 
Dla Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 wyodrębnionych zostało 27 wskaźników 
ilościowych (monitorowanych w perspektywie rocznej lub dwuletniej) oraz 6 wskaźników 
ilościowych (dla każdego z obszarów interwencji, monitorowanych w perspektywie 3 - letniej). 
Wskaźniki ilościowe odnoszą się do działań realizowanych przez miejskie instytucje kultury, 
organizacje pozarządowe oraz Wydział Kultury i jego partnerów merytorycznych, stanowiąc 
odpowiedź na wyzwania merytoryczne, organizacyjne i finansowe przyjęte w Programie. 
Wśród wskaźników znajdują się m.in.: 
 Liczba projektów artystycznych realizowanych przez miejskie instytucje kultury 

i organizacje pozarządowe – 61 projektów (NGO) + 2347 (miejskie instytucje kultury) 
 Liczba przestrzeni wspólnych przeznaczonych na realizację wydarzeń kulturalnych  - 45 

projektów/przestrzeni  
 Liczba projektów międzysektorowych realizowanych przez miejskie instytucje kultury 

i organizacje pozarządowe – 6 projektów (NGO) + 140 (miejskie instytucje kultury) 
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 Liczba projektów kulturalnych realizowanych poza centrum miasta, na osiedla 
peryferyjnych – 139 projektów 

 Liczba projektów związanych z pamięcią historyczną, dziedzictwem kulturowym 
realizowanych przez miejskie instytucje kultury i organizacje pozarządowe – 48 (NGO) + 74 
(miejskie instytucje kultury) + 7 (Wydział Kultury) 

 Liczba przeprowadzonych warsztatów lub innych form szkoleniowych dotyczących 
przedsiębiorczości dedykowanych kadrom kultury – 16 warsztatów 

 Liczba uczestników warsztatów lub innych form szkoleniowych dotyczących 
przedsiębiorczości dedykowanych kadrom kultury  - 399 uczestników              

 Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez miejskie instytucje kultury oraz 
organizacje pozarządowe we współpracy z sektorem biznesowym – 24 projekty 

 Liczba programów wspierających działalność artystyczną i animacyjną w miejskich 
instytucja kultury – 65 programów 

 Liczba projektów wydawniczych i promujących czytelnictwo wspieranych przez miasto – 21 
projektów (NGO) + 134 (miejskie instytucje kultury)  

 Liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacji kulturowej wspieranych przez miasto – 
51 (NGO) + 306 (miejskie instytucje kultury)  

 Procent zaawansowania wdrażania i realizacji Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej 
- 20% w odniesieniu do całościowych celów do 2023 roku, 100%  w odniesieniu do celów 
założonych na 2019 r. 

 Liczba przeprowadzonych szkoleń dla kadr kultury z zakresu edukacji kulturowej – 
50 szkoleń 

 Liczba przygotowanych materiałów informacyjnych dla przedstawicieli sektora kultury – 1 
publikacja 

 Liczba przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych, konsultacji on-line – 8 posiedzeń KDO 
przy Wydziale Kultury 

Finansowanie 
Budżet dot. projektów realizowanych w ramach Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 
za rok 2019: 

 Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych: 14 445 500 zł 
 Budżet miejskich instytucji kultury (dotacje celowe, podmiotowe, majątkowe): 109 000 

141,09 zł 
 Budżet projektowy: 

o Podprogram Kadry Kultury: 39 975 zł  
o Opracowanie pn. Studium praktyk i standardów współpracy sektora kultury 

z sektorem biznesu: 25 500 zł  
o Wydanie 100 egzemplarzy Poznański Program dla Kultury 2019-2023. Kultura 

relacji. Mapa idei. : 6 736,75 zł 
o Wydatki związane z zadaniem pn. Pamięć historyczna – 64 318,67 zł (Opieka 

merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi: 17 879 zł + Opieka nad  
miejscami pamięci narodowej: 43 784,67 zł) 

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

Podsumowanie 
Rok 2019  to setki wydarzeń stanowiących od wielu lat programową oś poznańskiej oferty 
kulturalnej, realizowanej przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe, uczelnie 
artystyczne oraz podmioty prywatne i samodzielnych twórców, ale także nowych przedsięwzięć 
corocznie wzbogacających tę ofertę. To także setki nowych partnerstw i przestrzeni współpracy 
międzysektorowych stanowiących asumpt do owocnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, 
setki inicjatyw otwierających nowe przestrzenie i możliwości dla kultury, zarówno tej osiedlonej 
w Centrum jak i tej coraz zuchwalej wkraczającej na peryferia. To w końcu setki rozmów, 
spotkań, wzajemnych inspiracji, zdobywanej i przekazywanej wiedzy oraz doświadczeń 
stanowiących solidny fundament do podejmowania nowych wyzwań w 2020 r. 
To jednak także rok rozpoznawania obszarów deficytowych, wymagających szczególnej uwagi 
oraz wsparcia. Tutaj kluczowymi tematami zainicjowanymi w 2019 r. i kontynuowanymi 
w najbliższych latach będą: Kadry Kultury – program wspierający kompetencyjnie sektora 
kultury, Poznański Program Edukacji Kulturowej – fundament projektów kulturalnych oraz 
świadomego i krytycznego uczestnictwa, wsparcie infrastrukturalne i rozwój organizacyjny 
sektora kultury (m.in. przestrzenie dla działalności kulturalnej, kodeks dobrych praktyk, etyczny 
wolontariat w działalności kulturalnej), rozwój systemu komunikującego i promującego ofertę 
kulturalną oraz permanentnie rozwijana współpraca międzysektorowa.  
 

POLITYKA DLA LUDZI MŁODYCH MIASTA POZNANIA NA LATA 2019-2025 

Uchwała Nr LXXIV/1408/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. 
Zakres czasowy 
2019-2025  
Przesłanki oraz cele 
Polityka Poznań Młodych 2025 jest odpowiedzią Miasta na potrzeby i oczekiwania młodych 
ludzi w Poznaniu. w dokumencie określono aspiracje, oczekiwania oraz obszary 
funkcjonowania miasta, które dla młodych ludzi mają największe znaczenie. Polityka 
uwzględnia wyniki konsultacji społecznych, badań społecznych oraz analizy oczekiwań 
i korzyści, jakie Miasto i młodzi ludzie odniosą z aktywnego włączenia młodych mieszkańców 
w rozwój miasta. w Polityce „Poznań Młodych 2025” określono cel i wypracowano 5 
priorytetów. 
Cel - Poznań przyjaznym miastem przyszłości dla młodych ludzi 
Priorytety:  

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

 Miasto Aktywnych - Większe możliwości zaangażowania i wpływu młodych ludzi na 
organizację życia w mieście 

 Miasto Otwarte - Nowoczesne formy komunikowania się jako podstawa skutecznego 
dialogu społecznego w mieście 

 Miasto Przyjaznej Przestrzeni - Funkcjonalna przestrzeń miejska jako miejsce dla 
młodych ludzi do mieszkania, nauki, pracy i spędzania wolnego czasu 

 Miasto Ekomobilności - Wysoka jakość przemieszczania się w przestrzeni miejskiej 
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Działania realizowane w 2019 r. 

1. W ramach priorytetu Miasto Talentów 
 Wspieranie zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji przez młodych ludzi 

o W ramach działań kierowanych do młodzieży szkolnej:  
o Współpracowano z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju 

zainteresowań i pasji poznańskich uczniów i uczennic  
o Realizowano projekty podnoszące jakość edukacji i kształcenia oraz 

polepszające warunki nauki w poznańskich szkołach. Przykładowe projekty, to: 
o „Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez 

licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego  
o „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska” 

o Sfinansowano dodatkowe zajęcia w szkołach w celu wyrównania szans 
edukacyjnych i rozwoju osób zdolnych (zorganizowano projekty 
przedmiotowe, antydyskryminacyjne i sportowe)  

o Przyznano Nagrody Miasta Poznania dla 296 uczniów i uczennic ze szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych w trzech kategoriach: za osiągnięcia 
naukowe, za osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia artystycznie  

o W poznańskich placówkach oświatowych zorganizowano Drzwi Otwarte dla 
dzieci, młodzieży i rodziców 

o Współorganizowano VI edycję ogólnopolskiej „Olimpiady Solidarności – Dwie 
dekady historii” 

o Przedstawiono ofertę miejskich placówek edukacyjnych podczas Targów 
Edukacyjnych w Poznaniu 

o We współpracy z poznańskimi uczelniami, przygotowano wspólną przestrzeń 
podczas „Salonu Maturzystów 2019” w Poznaniu 

o Realizowano działania w celu promowanie nauki języka niemieckiego 
 Ponadto w celu zapewnienia rozwoju systemu kształcenia młodzieży szkolnej:  

o Realizowano budowę i rozbudowę obiektów poznańskich placówek 
oświatowych 

o Powołano Zespół sterujący pracami nad polityką oświatową miasta Poznania 
o Współorganizowano drugą edycję międzynarodowej konferencji New Education 

Forum pod hasłem „Kompetencje XXI wieku i wyzwania edukacji: Samorząd - 
Pracodawca – Oświata” 

 W ramach działań kierowanych do młodzieży akademickiej i młodych naukowców 
i naukowczyń:  

o Wspierano poznańskie uczelnie i instytucje naukowe w popularyzacji nauki, 
poprzez dofinansowanie wydarzeń, takich jak Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 

o Wspierano uczelnie w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych m.in. 
poprzez współpracę przy organizacji lokalnych, krajowych i międzynarodowych 
kongresów i konferencji 

o Realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych 
osobistości świata nauki i sztuki na poznańskich uczelniach 

o Realizowano projekt „Study in Poznań”, w ramach którego prowadzono 
promocję zagraniczną, działania antydyskyrminacyjne na uczelniach, 
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współpracę międzyuczelnianą, wzmacnianie internacjonalizacji oraz otwarcie 
uczelni na wielokulturowość 

o Przyznano 38 stypendiów dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych rozpoczynających studia w Poznaniu, jednocześnie 
kontynuując projekt „Ambasador Akademickiego Poznania” 

o Przyznano 12 stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska 
naukowego 

o Przyznano 7 stypendiów dla młodych artystów z poznańskiego środowiska 
artystycznego 

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

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 5 honorowych 
wyróżnień w kategorii prac doktorskich oraz 3 równorzędne nagrody i 6 
honorowych wyróżnień w kategorii prac magisterskich 

o Rozstrzygnięto konkurs studencki na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną 
„Skyline Challenge” 

o Ogłoszono konkurs studencki na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną 
Placu Wiosny Ludów i ul. Szkolnej w Poznaniu 

 Realizacja programów kulturalnych skierowanych do młodych ludzi 
o Przeprowadzono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 

w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 
oraz udzielono wsparcia w procedurze „małych grantów” w obszarze kultury 
organizacjom pozarządowym, w tym organizacjom młodzieżowym 
i działającym na rzecz młodzieży 

o Zrealizowano projekty kulturalne, artystyczne i edukacyjne dla młodzieży 
w ramach Konkursu „Centrum Warte Poznania” 

o Podjęto szereg działań o charakterze edukacyjnym, informacyjnym 
i konsultacyjnym, m.in.:  

o Zrealizowano cykl warsztatów problemowo-fokusowych z udziałem 
młodzieży, dot. różnych aspektów kultury w mieście 

o Zrealizowano warsztaty dedykowane sektorowi kreatywnemu (w tym 
młodym przyszłym innowatorom w branży kreatywnej) pn. „Projektanci 
Innowacji PFR” 

o Z myślą m.in. o młodych artystach, animatorach i przedsiębiorcach, 
opracowano publikację pn. „Studium praktyk i standardów współpracy 
sektora kultury z sektorem biznesu.” 

o Publikowano comiesięczny Afisz kulturalny, kierowany w dużej mierze do 
młodzieży 

o Realizowano przedsięwzięcia międzypokoleniowe:  
o Poznańskie Dni Rodziny – ponad 300 wydarzeń, spotkań i imprez 

o charakterze integrującym i promującym życie rodzinne, obejmujących: 
wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne, pikniki, zawody, festyny, 
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spotkania, warsztaty i konferencje, w tym Dzień Dziecka i Poznańską 
Paradę Pokoleń 

o Działania edukacyjno-historyczne przybliżające młodzieży tematykę 
zsyłek na Syberię i historii Polaków i Polek, do dziś zamieszkujących te 
tereny 

o Udział w XIII Marszu Pamięci w Katyniu 
 Upowszechnianie aktywności sportowej i turystycznej młodych ludzi 

o Realizowano i wspierano programy skierowane na upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży:  

o Młodzieżowe Centra Sportu – szkolenia w dyscyplinach indywidualnych 
i drużynowych dla dzieci i młodzieży posiadającej licencje sportowe. 
w 2019 r. w Poznaniu szkolenie odbywało się w 57 dyscyplinach 
sportowych w 70 klubach sportowych. Udział w zajęciach wzięło 7 tys. 
osób 

o Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży integrujące 
psychoprofilaktykę z aktywnością sportową – zadanie adresowane do 
dzieci i młodzieży zagrożonej zjawiskami patologii społecznej. w ramach 
projektu organizowano m.in. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 
sportową rywalizację dla studentek i studentów, czy obozy sportowe. 
w 2019 r. w zajęciach wzięło udział 20,7 tys. osób 

o Trener Osiedlowy 
o Nasz Sportowy Fyrtel  
o Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość  
o Stypendia Sportowe Miasta Poznania 

o Organizowano imprezy krajoznawcze w Poznaniu i Wielkopolsce dla mieszkańców 
i mieszkanek miasta Poznania, w tym dla młodzieży, z których skorzystało łącznie 
8,2 tys. osób: 

o rajdy piesze i rowerowe 
o wycieczki autokarowe 
o spływy kajakowe 
o zloty turystyczne 
o spacery pn. „Przechadzki po Poznaniu” 

 Wspieranie postaw przedsiębiorczych młodych ludzi 
o Przeprowadzono Konkurs o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” 
o Zrealizowano kolejną edycję  Dni Przedsiębiorczości Poznań, w tym wydarzenia 

Poznań Biznes Partner oraz  Startup Poznań 2019 , skierowane do przedstawicieli 
środowiska startupowego oraz wszystkich zainteresowanych nowymi 
technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami dla biznesu 

o W ramach działań Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego WDGiR prowadzono 
doradztwo i organizowano szkolenia m.in. dla studentów i pracowników 
naukowych poznańskich uczelni planujących rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. Zorganizowano cykl semestralnych zajęć na Uniwersytecie 
Artystycznym, Akademii Muzycznej, Uniwersytecie Ekonomicznym oraz 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Łącznie w zajęciach wzięło 
udział 220 studentów i studentek 
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o Prowadzono Przestrzeń Pracy Wspólnej „+jeden”, z której korzystają także 
studenci i absolwenci poznańskich uczelni 

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

o Kontynuowano działalność Poznańskiego Parku Technologiczno-
Przemysłowego, poprzez świadczenie usług inkubacji dla ok. 50  innowacyjnych 
firm (w większości z branży IT) 

o Poddano renowacji i zagospodarowano obiekt Łazienek Miejskich poprzez 
rozszerzenie oferty o nowe powierzchnie biurowe w postaci inkubatora dla 
perspektywicznych firm z branży ICT 

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

o Wspierano branżę gamingową w Poznaniu poprzez finansowanie udziału 
w konferencjach i szkoleniach dla poznańskich game developerów oraz 
wsparcie lokalnych wydarzeń gamingowych, takich jak Game Industry 
Conference 

 Wspieranie wejścia młodych ludzi na rynek pracy 
o W ramach działań Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM) oraz 8 

dzielnicowych poradni psychologiczno – pedagogicznych: 
o Opracowano materiały dydaktyczno-informacyjne przeznaczone dla uczniów, 

rodziców, szkolnych doradców zawodowych oraz nauczycieli 
o Prowadzono konsultacje diagnostyczne (w tym testy kompetencji), seminaria 

i warsztaty dla młodzieży (także podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu) oraz 
imprezy animujące postawy przedsiębiorcze, np. konkurs filmowy „Kariera 
przyszłości”, „Turniej debat oksfordzkich o przedsiębiorczości”, „Poznańskie 
wykłady o przedsiębiorczości” 

o Prowadzono szkolenia i konsultacje metodyczne dla nauczycieli 
o Zrealizowano kolejną edycję Kampanii „Szacun dla zawodowców”, promującej 

szkolnictwo zawodowe, w tym wydarzenie pn. „Arena Zawodów” oraz 
zaktualizowano stronę internetową www.zawodowcy.poznan.pl  

o Realizowano wsparcie dla młodzieży z zakresu doradztwa zawodowego w ramach 
projektów współfinansowanych ze środków unijnych: 

o „Uczeń z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych” 

o „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu” 
o „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny 

sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania” 
o Kontynuowano Program wsparcia unikatowych rzemiosł – „Zaułek Rzemiosła” 
o Wspierano projekty podejmowane przez szkoły branżowe i technika w zakresie 

wzrostu kompetencji zawodowych uczniów i kadry 
o We współpracy z pracodawcami i instytucjami wspierano funkcjonowanie klas 

patronackich 
o Realizowano program praktyk zagranicznych dla uczniów i uczennic 
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o Współpracowano z przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, instytucjami, 
szkołami wyższymi oraz szkołami zagranicznymi w celu wprowadzenia innowacji 
programowych w szkołach 

o Zorganizowano 8. edycję wydarzenia Tydzień SSC/BPO skierowanego do 
uczniów szkół średnich 

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

o Prowadzono działania przyciągające do miasta inwestorów (potencjalnych 
pracodawców dla studentów i absolwentów poznańskich uczelni), 
zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, w tym centra usług 
nowoczesnych, IT i R&D 

o W celu przyciągnięcia do Poznania nowych pracowników w branży IT, we 
współpracy z poznańskimi firmami, zorganizowano konferencję „pozitive 
technology” 

o Rozwijano infrastrukturę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Poznaniu 

 Przeciwdziałanie marginalizacji młodych ludzi 
o Realizowano działania na rzecz młodzieży w zakresie wsparcia społecznego w celu 

wyrównywanie jakości życia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym: 

o Wspierano edukację dzieci i młodzieży mających problemy z przyswajaniem 
wiedzy w ramach programu nauczania poprzez realizację projektu „Korki 
w mieście” 

o Prowadzono działania profilaktyczne i promocję zdrowia poprzez działania 
edukacyjne oraz kampanie informacyjne. Młodzież wzięła udział w takich 
akcjach i kampaniach, jak: 

o Festyn Rodzinny „BĄDŹMY RAZEM! Poznań dla zdrowia i rodziny” 
o Lato zdrowe i międzypokoleniowe 
o Strefa zdrowia w ramach Plaży Wolności 
o Promocja honorowego dawstwa krwi, dawstwa szpiku kostnego 

i organów 
o Powszechna edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej oraz rozwój i działalność wolontariatu ratowniczego 
w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy 

o Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom 
psychicznym 

o Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością 
o Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom 

odżywiania 
o W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom realizowano działania profilaktyczne 

skierowane do młodzieży, przede wszystkim uczniów i uczennic poznańskich szkół oraz 
podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych:  

o Projekt „Realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością 
sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci 
i młodzieży miasta Poznania” 
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o Projekt „Sportową manią walczymy z narkomanią” 
o Program „Sportowa młodość – trzeźwa przyszłość” 
o Program terapeutyczno-wychowawczy „Ostoja” skierowany do dzieci 

i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym 
o Program dot. wspomagania rozwoju psychofizycznego dzieci z symptomami 

FASD, skierowany do dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym 
oraz znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka uzależnienia od alkoholu 

o Programy profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci pochodzących z rodzin 
dotkniętych problemem alkoholowym realizowane przez domy dziecka 

o Projekt „Poznań uzależniony od profilaktyki” 
o Projekt „BaltCityPrevention: Miasta Bałtyckie wobec chorób wynikających ze 

stylu życia – rozwój innowacyjnego modelu profilaktyki w obszarze zdrowia 
publicznego w regionie Państw Morza Bałtyckiego” 

o Program profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych 
obejmujących problem uzależnienia od narkotyków 

o Program Przeciwdziałania narkomanii skierowany do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

o Program przeciwdziałania i ograniczania narkomanii oraz przestępczości 
i demoralizacji nieletnich „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” 

o Realizowano działania w ramach Pracowni Ekonomii Społecznej „Ładne rzeczy” 
o Realizowano działania w ramach spółdzielni socjalnej „Poznanianka” 
o We współpracy z organizacjami pozarządowymi organizowano mediacje rówieśnicze 

w szkołach w ramach prowadzonego centrum mediacji 
o Realizowano projekty „Feniks” oraz „Feniks Bis” 
o Realizowało programy pomocowe skierowane do osób uczących się i ich rodzin, w tym 

w postaci różnego rodzaju świadczeń finansowych 
o Realizowano rządowy program „Wyprawka szkolna” mający na celu wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami 
o Przeprowadzono 2 edycje zajęć antydyskryminacyjnych w poznańskich szkołach, 

poruszających tematykę wielokulturowości, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji 
ze względu na orientację seksualną, narodowość, kolor skóry, wyznanie, wygląd czy 
ubóstwo 

o W ramach integracji młodzieży pochodzącej z zagranicy:  
o W 3 szkołach podstawowych prowadzono 12 oddziałów przygotowawczych dla 

uczniów i uczennic cudzoziemskich 
o Organizowano wsparcie dla uczniów pochodzenia romskiego z Rumunii, 

poprzez zatrudnienie asystenta edukacji romskiej 
o Zrealizowano projekt „Witaj w Poznaniu!”, którego celem było wsparcie uczniów 

i uczennic cudzoziemskich w integracji ze środowiskiem szkolnym i lokalnym, 
rozbudzenie w nich zainteresowania poznawczego w zakresie poznańskiej 
kultury i tradycji oraz doskonalenie umiejętności językowych 

o Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, zrealizowano warsztaty 
antydyskryminacyjne dla studentów oraz pracowników poznańskich uczelni, 
przygotowano kompendium wiedzy o prawach przysługujących studentowi 
zagranicznemu w Polsce, zorganizowano otwarte spotkania informacyjne dla 
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studentów zagranicznych poznańskich uczelni oraz wydarzenia integrujące 
studentów zagranicznych ze społecznością Poznania, takie jak „Poznań Silent 
Night” i turniej piłki nożnej Euroerasmus and Friends Cup 

2. W ramach priorytetu Miasto Aktywnych 
 Zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym i społecznym 

o Młodzi ludzie stanowili liczną grupę zgłaszających projekty oraz głosujących na 
projekty w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. w 2019 r. pula środków PBO wyniosła 
20 mln zł, a w edycji 2020 już 21 mln zł. w ostatniej edycji zgłoszono 350 projektów, 
z czego 35 przyjęto do realizacji (w tym np. Akademickie Mistrzostwa Poznania, 
Plażojada 3 - lato pełne kultury, Play, tej! Centrum e-sportu i gamingu, czy Akademia 
Kultury Polskiej dla młodzieży szkolnej) 

o W ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych, w którym zgłaszane są inicjatywy oddolne, 
realizowane są również projekty młodzieżowe. Przykładowe działania realizowane 
w ramach regrantingu to: 

o organizowanie się młodzieży w grupy z podziałem na specjalności 
o wyjścia do kina, do teatru, seanse kina letniego 
o koncert piosenki filmowej w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych 
o festiwal gier typu larp, akcja "nocleg dla gracza" 
o wystawy zdjęć, warsztaty artystyczne i występy 
o zajęcia sportowe 
o warsztaty i zajęcia pokazowe w szkołach 

Przeprowadzono ponadto kampanię promocyjno-informacyjną „Tworzenie 
i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych”, w tym konkurs dla uczennic i uczniów 
poznańskich szkół pn. „Poznańskie Inicjatywy Młodzieżowe” 

o Współpracowano z organizacjami pozarządowymi, realizującymi projekty w zakresie 
aktywizacji i integracji młodzieży. Dzięki dofinansowaniu Miasta organizacje 
młodzieżowe oraz działające na rzecz młodzieży realizowały projekty edukacyjne, 
podnoszenia kompetencji, kulturalne i sportowe. Dzięki wsparciu Miasta zrealizowano 
takie inicjatywy, jak:  

o II Poznański Kongres Samorządów Uczniowskich 
o Szkolenie Młodzieżowych Rad „Time4youth” 
o Międzynarodowe forum młodzieży „Przyszłość bez granic” 
o XXIV Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Architektury 2019 Poznań  
o Rozlicz PIT tam gdzie mieszkasz i rozwijaj miasto, w którym żyjesz 
o Centrum Projektów Akademickich 
o „Kierunek szacunek” 
o „Akademia równości” 
o Zagraniczny student w Poznaniu 
o Poznań Silent Night 

o Poznańskie szkoły zaangażowały się w projekty mające na celu zainteresowanie 
młodzieży ważnymi obszarami funkcjonowania w społeczeństwie:  

o projekt „Poznań dzieli się życiem”, którego głównym celem było 
podniesienie wiedzy na temat oddawania krwi, bycia dawcą szpiku 
i organów 
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o współpraca z Fundacją Redemptoris Missio niosącą pomoc 
potrzebującym mieszkańcom i mieszkankom Afryki oraz Fundacją 
Burego Misia wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami 

o udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna paczka 
o współpraca z hospicjami, domami pomocy społecznej i innymi 

instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej 
o projekty promujące zdrowy tryb życia, dobre nawyki żywieniowe 
o projekty rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne 

o Ponadto szkoły realizowały projekty promujące postawy obywatelskie, takie jak: 
o „Young Europeans THINK & ACT” 
o „School building for better everyday school life” 
o „Connecting Schools Across Borders” 

o W ramach jednostek pomocniczych Miasta – osiedli podejmowane były lokalne inicjatywy 
społeczne kierowane do młodych ludzi 

o W celu aktywizacji młodzieży w rozwiązywanie problemów miasta, Spółka 
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji zrealizowała konkurs „SMART CITY-
WAKACYJNE POSZUKIWANIA” kierowany do młodzieży akademickiej 

 Rozwój wolontariatu młodych ludzi 
o Młodzież angażowała się w miejskie programy wolontariatu 

o W ramach wolontariatu kompetencyjnego młodzi ludzie, w tym pracownicy firm 
i instytucji oraz uczniowie i studenci prowadzili szkolenia z obsługi tabletu 
i komputera oraz udzielali bezpłatnych porad z zakresu nowych technologii dla 
najstarszych mieszkańców miasta. w 2019 r. zrealizowano 280 konsultacji 
cyfrowych 

o W ramach wolontariatu akcyjnego młodzież angażowała się w pomoc przy 
realizacji wydarzeń, takich jak: „Senioralni.Poznań”, Targi Viva Seniorzy, Koncert 
Noworoczny, Potańcówka na Wolnym, czy Koncert Świąteczny w Teatrze 
Muzycznym 

o Na bieżąco kompletowano informację o ofertach wolontariackich dla młodzieży 
i informowano wolontariuszy o wolontariacie akcyjnym na terenie miasta 

o W ramach rozwoju wolontariatu nawiązano współpracę z Szpitalem Klinicznym 
Przemieniania Pańskiego i Centrum Wolontariatu Caritas 

o Prowadzono zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz rozwoju i działalności wolontariatu ratowniczego w ramach 
kwalifikowanej pierwszej pomocy 

o Współpracowano ze Stowarzyszeniem „Lepszy Świat” w celu pozyskiwania 
wolontariuszek i wolontariuszy dla rodzin zastępczych 

o Realizowano projekt „Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach”, którego 
celem było wyrównywanie szans w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży 
z rodzin o niskich dochodach, a także walka z izolacją społeczną i osamotnieniem 
osób z niepełnosprawnościami, seniorów i seniorek oraz dzieci znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej 

o Zorganizowano jubileuszową galę wieńczącą XX edycję konkursu Poznański 
Wolontariusz Roku. Ideą konkursu jest promowanie postaw wolontaryjnych 
podejmowanych na rzecz Poznania i jego mieszkańców. Do tegorocznej edycji 
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konkursu zgłoszono blisko 50 osób oraz organizacji, którzy rywalizowali w sześciu 
kategoriach, w tym „wolontariat szkolny” oraz „wolontariat młodzieżowy” 

 Tworzenie możliwości współdecydowania przez młodzież o sprawach miasta, 
w szczególności o ofercie kierowanej do młodych ludzi 
o Fundusz Samorządów Uczniowskich 

W 2019 r., zrealizowano II edycję konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, 
który umożliwia poznańskiej młodzieży uzyskać środki na realizację własnych 
pomysłów. Konkurs adresowany jest do uczniów poznańskich szkół średnich. Jego 
celem jest wsparcie działań młodych poznaniaków zaangażowanych w rozwój swojej 
szkoły i w życie miasta. Przed złożeniem przez szkoły aplikacji, Samorządy 
Uczniowskie, pod okiem opiekunów i przy wsparciu merytorycznym przedstawicieli 
Miasta, uczyły się podczas warsztatów pozyskiwać dofinansowanie na projekty 
związane np. z zainteresowaniami naukowymi, kształtowaniem postaw obywatelskich, 
wydarzeniami edukacyjno-kulturalnymi lub integracją uczniów. 
Wnioski o dofinansowanie projektów młodzieży złożyło 28 szkół, które otrzymały 

środki w wysokości do 2 000 zł na projekt. Dzięki środkom Miasta młodzież 
zrealizowała m.in. różnorodne warsztaty i projekty edukacyjne, wydarzenia sportowe 
oraz spotkania tematyczne. w kilku szkołach powstały atrakcyjne dla uczniów strefy 
wypoczynku 

o Działalność Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 
o W 2019 r. odbyło się 9 sesji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. w II półroczu 

2019 r. przeprowadzone zostały wybory uzupełniające w III kadencji Rady. 
Podczas sesji 4 listopada wybrano nowe Prezydium. Powołane zostały Komisje 
MRMP zajmujące się poszczególnymi zagadnieniami związanymi 
z reprezentowaniem młodzieży: Komisja ds. Samorządów Uczniowskich, Komisja 
ds. organizacji Kongresu Samorządów Uczniowskich, Komisja ds. współpracy 
międzynarodowej, Komisja ds. Miejskich i Urbanistycznych 

o Ponadto MRMP realizowała takie wydarzenia i projekty, jak: Poznański Kongres 
Samorządów Uczniowskich, Ogólnokrajowe Szkolenie Młodzieżowych Rad „Time 
4 Youth 2019” , projekty „Poznaj urząd” i „Poznaj miasto”, spotkanie dla młodzieży 
promujące wybory do Parlamentu Europejskiego, „Sprzątanie Warty”, czy 
„Uczniowski okrągły stół” 

o Radni MRMP organizowali spotkania konsultacyjne z uczniami w szkołach 
średnich w Poznaniu na temat potrzeb młodzieży i możliwości zwiększenia 
zaangażowania się i wpływu młodzieży na życie miasta 

o MRMP zdobyła tytuł najlepszej młodzieżowej rady w Polsce 2019 w konkursie 
organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej. MRMP znalazła się także 
wśród finalistów nagrody Super Samorząd 2019 w ramach akcji Masz Głos 
organizowanej przez Fundację Batorego (wspólnie z Radą nominowane zostały 
władze miasta Poznania) 

o Przedstawiciele Rady zaangażowali się działania na rzecz powołania 
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

o Rada wsparła starania Poznania o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2022 
(European Youth Capital 2022), angażując się w przygotowanie aplikacji, 
a następnie starania o tytuł EYC2023 
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o Rada angażowała się w poszczególne działania Miasta Poznania 
i współpracowała na bieżąco z Pełnomocniczką Prezydenta ds. młodzieży 
i współpracy akademickiej 

o Współpraca z Młodzieżową Radą Konsultacyjną  
Osoby wchodzące w skład MRK reprezentują organizacje młodzieżowe (w tym 
studenckie) lub działające na rzecz młodzieży. w 2019 r. zorganizowano spotkania MRK 
w celu ustalenia założeń aplikacji Poznania w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy 
Młodzieży (European Youth Capital) 

 Wzmocnienie identyfikacji młodych ludzi z miastem 
o Podjęto działania w celu stworzenia poznańskiej aplikacji miejskiej będącej 

kompleksowym programem lojalnościowym dla mieszkanek i mieszkańców Poznania, 
umożliwiającą nowoczesną, interaktywną oraz selektywną komunikację w czasie 
rzeczywistym, a także obsługę przejazdów publicznego transportu miejskiego. z punktu 
widzenia młodzieży program przyniesie realne korzyści dzięki zamieszkaniu w Poznaniu 
i płaceniu w mieście podatków, co powinno wpłynąć na ich decyzję o związaniu 
z miastem swojej przyszłości. Aplikacja ma być narzędziem efektywnej interakcji 
młodzieży z urzędem, wykorzystującej kanały preferowane przez młodzież. Dzięki 
aplikacji młodzi ludzie zyskają świadomość, że ich oczekiwania i potrzeby trafiają do 
urzędu i tym chętniej zaprezentują własne pomysły na Poznań 

o Prowadzono szeroką kampanię promocyjną zachęcającą mieszkańców do rozliczania 
podatków w mieście. w ramach kampanii przeprowadzono 12 warsztatów 
z przedstawicielami różnych grup mieszkańców, w tym z młodzieżą. Kampanie 
realizowano m.in. w Internecie oraz poprzez plakaty reklamowe, ulotki i filmy 
wyświetlane w środkach komunikacji miejskiej. Zrealizowano także projekt "Rozlicz PIT 
tam gdzie mieszkasz i rozwijaj miasto, w którym żyjesz!" w celu zwiększenia 
świadomości obywatelskiej i zachęcenia studentów do rozliczania PIT w Poznaniu. 
Zorganizowano 57 szkoleń dla 11 tys. studentów poznańskich uczelni. Ponadto 
utworzono nową stronę internetową www.glanc.poznan.pl, będącą częścią kampanii 
dotyczącej promocji płacenia podatków w Poznaniu 

o Współpracowano z Młodzieżową Radą Miasta Poznania przy realizacji projektów 
„Poznaj Miasto” i „Poznaj Urząd”, w ramach którego organizowano spotkania młodzieży 
szkół średnich z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek 

o Realizowano projekt „Ambasador Akademickiego Poznania” dla studentów i studentek, 
którzy otrzymali Stypendia Miasta Poznania jako laureaci i finaliści ogólnopolskich 
olimpiad przedmiotowych podejmujący studia w Poznaniu 

o Wspólnie z młodzieżą podjęto starania o uzyskanie tytułu European Youth Capital 2022. 
Aplikacja Poznania znalazła się w finale konkursu 

o Uczestniczono w spotkaniach powitalnych pn. „Orientation Days” dla studentów 
zagranicznych rozpoczynających naukę na poznańskich uczelniach 

o Realizowano działania promocyjne, zachęcające młodzież do podjęcia studiów 
Poznaniu. Zorganizowano cykl spotkań „Poznań Przyciąga” z uczniami szkół średnich 
w Polsce. Przedstawiciele Poznania odwiedzili 50 szkół w 31 miastach na terenie 
województw: wielkopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, 
zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. w spotkaniach 
prowadzonych przez studentów poznańskich uczelni, wzięło udział niemal 3,8 tys. 
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uczniów. Wzmocnieniem akcji w 2019 r. była inicjatywa czterech poznańskich uczelni: 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Poznańskiej, które 
zorganizowały dodatkowe spotkania pod hasłem „Poznań Przyciąga” w 30 szkołach na 
terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz 
lubelskiego 

3. W ramach priorytetu Miasto Otwarte 
 Zwiększenie udziału młodych ludzi w konsultowaniu i przygotowywaniu decyzji 

publicznych 
o Zrealizowano kampanię promocyjną wyborów do rad osiedli pod hasłem „ZaRadność”. 

Kampania, skierowana m.in. do młodych mieszkańców, miała na celu zbudowanie 
świadomości wyborów do Rad Osiedli, zachęcenie poznaniaków do zgłaszania swoich 
kandydatur oraz oddania głosu na swoich przedstawicieli  

o Prowadzono konsultacje społeczne z uwzględnieniem głosu ludzi młodych, dot. min. 
projektów inwestycyjnych, takich, jak:  

o przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do 
ul. Ślazowej (3 etapy konsultacji, w tym warsztaty projektowe) 

o przebudowa ul. Kasztelańskiej (spotkanie w formule warsztatowej) 
o zagospodarowanie zieleni wokół Fortu VII (internetową geodyskusja wraz 

z prezentacją projektu na interaktywnej mapie) 
o Wspólnie z UNA Poland (United Nations Association - Stowarzyszenie Narodów 

Zjednoczonych w Polsce) zorganizowano debatę kierowaną do młodzieży 
pn. „Poznań: Zrównoważony rozwój lokalny - perspektywa mieszkańców” z udziałem 
przedstawicieli jednostek miejskich, lokalnych środowisk społecznych i naukowych 

o Na bieżąco współpracowano z Młodzieżową Radą Miasta Poznania przy realizacji 
poszczególnych inicjatyw. Ponadto MRMP wystosowywała zapytania do Prezydenta 
Miasta Poznania oraz podejmowała stanowiska dot. ważnych aspektów życia 
w mieście z punktu widzenia młodzieży 

o Współpracowano z Młodzieżową Radą Konsultacyjną w zakresie przygotowania 
aplikacji Poznania w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 

 Usprawnienie systemu komunikacji z młodymi ludźmi 
o W ramach aktywności na portalach społecznościowych:  

o Uruchomiono profil „Poznań Przyciąga” na Facebooku, dedykowany 
potencjalnym i obecnym studentom poznańskich uczelni 

o Uruchomiono anglojęzyczny profil „Study in Poznan” na Facebooku, 
dedykowany obecnym studentom zagranicznym poznańskich uczelni  

o Prowadzono profil „Poznań Przyciąga” na Instagramie 
o Prowadzono kanał „Poznań Przyciąga” na YouTube 

o Zrealizowano kampanię promocyjną w Internecie pod hasłem „Poznań Przyciąga”. 
w ramach kampanii działa 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 i wypełnić test preferencji 
zawodowych 
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o Prowadzono miejską stronę internetową „Studia” www.poznan.pl/studia „Study in 
Poznań” www.studyin.poznan.pl 

o Dystrybuowano folder w kilku wersjach językowych zachęcający do studiowania 
w Poznaniu 

o W ramach Poznańskiego Programu dla Kultury podjęto prace nad rozbudowaniem 
efektywnych i komunikatywnych kanałów informacji o kulturze z wykorzystaniem 
mediów użytkowanych również przez ludzi młodych 

o Publikowano comiesięczny Afisz z ofertą kulturalną Poznania w j. polskim i angielskim 
 Unowocześnienie oraz zwiększenie dostępności wysokiej jakości danych i e-usług miejskich 

o Oferowano bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu wireless.poznan.pl 
w centrum miasta, na Ostrowie Tumskim, dworcach autobusowych i terenie Nowego 
ZOO oraz w pojazdach miejskiego transportu publicznego 

o Wykorzystywano inteligentne rozwiązania z zakresu e-usług, jak m.in.: rekrutacja do 
pracy i na staże w Urzędzie Miasta Poznania, system głosowania na projekty 
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, czy system obsługi procedowania zadań 
dotacyjnych WITKAC, a także system Poznańskiego Roweru Miejskiego i usługi 
w ramach transportu publicznego 

o Przebudowano i zwiększono funkcjonalność strony internetowej Miasta 
(www.poznan.pl) w zakresie obsługi spraw urzędowych, internetowych systemów 
wsparcia spraw i procedur oraz obsługi klienta, uruchomiono nową stronę miejską 
Smart City 

o Udostępniano miejskie aplikacje mobilne i usługi internetowe oraz aplikacje 
komercyjne, w tym bazujących na otwartych danych miejskich, jak m.in.: Adresy 
Poznania, Bimba, BusCheck, BusLive, FindPark, Gdzie zjeść w Poznaniu, Interwencje – 
Poznań, JakDojade.pl, Kiedy Pojadę – PEKA, moBILET, Mobilny Poznań, Moovit, myMPK, 
News&Events Poznań, Nextbike, Piękne Kościoły w Poznaniu, Poznan Airport Guide, 
Poznań Maraton, Poznań News, Poznań w pigułce, Poznań w porządku, Sakralny 
Poznań, SmartZOO, take&drive, Tram Monitor, Wywozik GOAP 

o Oferowano usługi internetowe, takie, jak min.: Atmosfera dla Poznania, GPS 
Wielkopolska, System Informacji Przestrzennej z Modelem Przestrzennym 3D Miasta 
Poznania, System Nabór 

4. W ramach priorytetu Miasto Przyjaznej Przestrzeni 
 Tworzenie miejskich przestrzeni publicznych przyjaznych i bezpiecznych dla młodych ludzi 

o Tworzono, wspierano i udostępniano „przestrzenie wspólne” z przeznaczeniem na 
wydarzenia prowadzone przez młodzież, takie jak: Inkubator Kultury Pireus, Pracownia 
Ekonomii Społecznej „ładne rzeczy”, Ogród społeczny na Szelągu, Dom Tramwajarza, 
strefa Plus Jeden, Pawilon Nowa Gazownia, Warsztatownia Wydawnictwa Miejskiego 
Posnania, czy sale kinowe w Kinie Muza 
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o Prowadzono rewitalizacje terenów nadwarciańskich, z których korzysta przede 
wszystkim młodzież: 

o Nad Wartą funkcjonowały 4 plaże: Wilda, Rataje, Chwaliszewo i Szeląg. Na 
wszystkich poznańskich plażach odbywały się imprezy edukacyjne, 
proekologiczne i kulturalne. Funkcjonowało także Kino nad Wartą 

o W Starym Porcie od strony ul. Estkowskiego dokonano otwarcia zaplecza 
socjalnego dla przystani jachtowej. Przy ul. Wioślarskiej wybudowana została 
nowa siedziba Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu 

o W 2019 r. m.in. powstał nowy odcinek Wartostrady między ul. Czartoria 
a mostem Chrobrego. Oświetlane i monitorowane są stopniowe kolejne odcinki, 
m.in. między mostami Królowej Jadwigi i Bolesława Chrobrego 

o W przestrzeniach publicznych instalowano małą architekturę z możliwością ładowania 
urządzeń mobilnych (np. ławki na ul. Święty Marcin) 

o Zrealizowano przebudowę ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka. 
Święty Marcin stał się szeroką, nowoczesną aleją spacerową, przyjazną pieszym, 
miejscem spotkań i wypoczynku. Ponadto budowa nowego przystanku tramwajowego 
u zbiegu ulic Św. Marcin i Ratajczaka ułatwia mieszkańcom podróżowanie po centrum. 
Ponadto na ul. Święty Marcin organizowano wydarzenia takie, jak: Imieniny Ulicy, Rytmy 
Marcina, Noc Muzeów, czy Gwiazdka na Świętym Marcinie 

o Z myślą m.in. o młodych rodzinach kontynuowano działania związane z przywróceniem 
do życia dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Madalińskiego, poprzez działania 
społeczno-kulturalne pod hasłem „Lato na Madalinie” 

o Poddano rewitalizacji i przystosowaniu zabytkowy kompleks Dziecińca pod Słońcem na 
potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury 

o W celu zachęcenia młodzieży do korzystania z przestrzeni Śródmieścia organizowano 
takie wydarzenia, jak: #Nawolnym, Betlejem Poznańskie, czy Festiwal Rzeźby Lodowej 

o Utworzono Park Kulturowy "Stare Miasto" na Starym Rynku i w jego najbliższej okolicy 
o Prowadzono prace związane z Rewitalizacją pl. Kolegiackiego 

 Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców przestrzeni publicznej 
o Wprowadzano rozwiązania w celu uspokojenia ruchu samochodowego, w tym 

wprowadzano „strefy 30” (z ograniczeniem prędkości do 30 km/h) 
o Podjęto działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych, 

w szczególności w pobliżu szkół: 
o Przeglądy pasów drogowych i przygotowanie projektów stałej organizacji ruchu 
o Program „Bezpieczna droga do szkoły” 
o Doświetlenia przejść dla pieszych 
o Montaż oznakowania aktywnego przy przejściach dla pieszych 
o Nowe sygnalizacje świetlne 

o Podjęto modernizację, przebudowę i rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego 
Miasta Poznania 

o W ramach współpracy ze Strażą Miejską Miasta Poznania i Komendą Miejską Policji 
w Poznaniu realizowano projekty edukacyjne i informacyjne, w tym: 

o Edukacja dla bezpieczeństwa – spotkania w szkołach w celu informowania 
uczniów o zagrożeniach, umiejętności ich rozpoznania oraz zasadach 
przeciwdziałania skutkom. Realizowana problematyka to: porządek-czystość 
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(ochrona środowiska, odpady-postępowanie), bezpieczeństwo osobiste (pies, 
dzikie zwierzęta), obcy/nieznajomy, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo na drodze 
(karta rowerowa), bezpieczny wypoczynek (wakacje, nad wodą, w górach, na wsi) 

o Program „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec” - przedstawiciel UMP 
wziął udział w spotkaniach na terenie komisariatów policji w celu nawiązanie 
współpracy w zakresie analizy bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
nakreślenia problemów i obaw społeczności lokalnych oraz analizy możliwych 
do podjęcia działań oraz realizacja zadań nakreślanych przez rady osiedli do 
wykonania 

o Debata społeczna o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Poznania. Podczas 
debaty najczęściej zgłaszanymi problemami przez mieszkańców były zagrożenia 
w ruchu drogowym (nadmierne natężenie ruchu, nieprawidłowe parkowanie 
pojazdów, niewłaściwe oznakowanie dróg, nieprawidłowo ustawiona 
sygnalizacja świetlna) 

 Wdrażanie rozwiązań ekologicznych w przestrzeni publicznej 
o W ramach projektu CONNECTING Nature (COproductioN with NaturE for City 

Transitioning, INnovation and Governance) w przestrzeni Poznania wdrażano 
zintegrowane, małoskalowe rozwiązania oparte na przyrodzie (ang. NBS - Nature - 
Based Solutions):  

o Naturalne place zabaw w poznańskich przedszkolach z wykorzystaniem 
elementów przyrody 

o Ogrody otwarte przy poznańskich przedszkolach – połączenie idei ogrodu 
społecznego i naturalnego miejsca zabaw, który udostępniany jest 
mieszkańcom 

o Pływające ogrody na rzece Cybinie przy Bramie Poznania – zakotwiczone, 
unoszące się na wodzie konstrukcje tworzone na bazie lokalnej roślinności 
wodnej 

o Realizowano akcje proekologiczne i działania edukacyjne, takie jak: Wiosenne porządki, 
Sprzątanie świata, Kejter też poznaniak, Bioodpady na luzie. Dla młodzieży szkolnej 
organizowano także wycieczki edukacyjne na składowisko odpadów komunalnych, dzięki 
którym wzrasta świadomość młodzieży w zakresie racjonalnego gospodarowania 
zasobami środowiska 

o Realizowano projekt „(NIE) chcę tak żyć” mający na celu uświadamianie m.in. młodzieży 
o przyczynach zanieczyszczonego powietrza, o metodach walki ze smogiem i jak 
reagować gdy stany alarmowe zostaną przekroczone. w ramach projektu “Edukacyjna 
sieć antysmogowa” na 160 szkołach podstawowych z terenu Metropolii Poznań (w tym 
86 na terenie Poznania) zostały zamontowane czujniki antysmogowe. Zorganizowano 
także warsztaty z zakresu edukacji antysmogowej 

o Uruchomiono bezpłatną aplikację internetową oraz mobilną Poznań w Porządku , która 
umożliwia samodzielne zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących czystości i porządku na 
terenie Poznania 

 Rozwój miejskiej oferty mieszkaniowej dla młodych ludzi 
o W ramach strategii rozwoju obszarów miejskich Poznania realizowano programy:  
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o Mieszkanie dla absolwenta – program skierowany do pracujących w Poznaniu 
absolwentek i absolwentów uczelni, którzy nie ukończyli 36 roku życia. Umowy 
z najemcami podpisywane są na okres 10 lat, a po jego upłynięciu mieszkanie 
podlega rotacji. w 2019 r. w związku z rotacją najemczyń i najemców, zawartych 
zostało 20 nowych umów partycypacji i najmu 

o Najem z dojściem do własności – inicjatywa skierowana do osób o średnich 
dochodach, które ze względu na wysokość osiąganych dochodów nie mają 
prawa do najmu lokalu komunalnego, a jednocześnie nie posiadają zdolności 
kredytowej umożliwiającej zakup mieszkania na wolnym rynku.  Program ma na 
celu zatrzymanie młodych ludzi w Poznaniu, w tym absolwentek i absolwentów 
uczelni, dzięki zwiększeniu podaży lokali konkurencyjnych cenowo. w 2019 r. 
Ukończono inwestycję w rejonie ulic Koszalińska – Literacka – Żołnierzy 
Wyklętych na Strzeszynie, w ramach której powstało 71 mieszkań w systemie 
budownictwa TBS (społeczno-czynszowe) oraz 289 mieszkań w programie 
„Najem z dojściem do własności” 

o W zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób 
o najniższych dochodach, realizowano działania w ramach Miejskiego Biura 
Najmu oraz w ramach Programu "Najem socjalny lokali ze wsparciem" 

 Rozwój miejskiej oferty dla młodych rodzin 
o Za priorytetowe i strategiczne uznano działania na rzecz poznańskich rodzin 

wychowujących dzieci. Inwestycja ta pozwoli na rozwój Miasta w następnych latach. 
Ważnym elementem tych działań jest promocja i wsparcie rodzin wielodzietnych. 
Wdrażając politykę prorodzinną realizowano następujące zadania:  

o Funkcjonowało Centrum Inicjatyw Rodzinnych – miejsce przyjazne rodzinie 
o Poznańskie Centrum Świadczeń wypłaciło różne formy świadczeń rodzinnych 
o Dofinansowano miejsca w żłobkach niepublicznych 
o Utrzymano 357 dodatkowych miejsc opieki w żłobkach samorządowych, 

utworzono 84 nowe miejsca opieki w 2 żłobkach niepublicznych oraz 21 nowych 
miejsc opieki w żłobku publicznym 

o Utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych 
o Utworzono 18 miejsc opieki w formie żłobka nad dziećmi 

z niepełnosprawnościami 
o Wspierano rodziny wielodzietne poprzez działalność Rady Rodziny Dużej, 

poszerzenie oferty w ramach karty rodziny dużej oraz wsparcie psychologiczne 
we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

o Dofinansowano realizację korepetycji dla uczniów szkoły podstawowej oraz 
szkoły średniej 

o Dofinansowano prowadzenie centrum mediacji 
o Wspierano rodziny poprzez realizację działań w zakresie transportu zbiorowego 

i infrastruktury 
o Organizowano wydarzenia kulturalno-rozrywkowo-edukacyjne integrujące 

poznańskie rodziny, w tym sprzyjające integracji międzypokoleniowej (w tym 
Poznańskie Dni Rodziny) 

o Realizowano projekt Wyprawka dla Gzubka 
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 Wspieranie organizacji w mieście dużych wydarzeń kulturalnych, sportowych 
i turystycznych 
o W 2019 r. w Poznaniu organizowano wydarzenia i projekty o charakterze 

ogólnopolskim lub międzynarodowym, skierowane w dużej mierze do ludzi młodych. 
o Duże wydarzenia kulturalne:  

o MALTA FESTIVAL POZNAŃ 2019,  
o SHORT WAVES FESTIVAL 
o 37. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza ALE KINO! 
o Enea Spring Break Showcase Festiwal & Conference 
o Ethno Port Poznań 
o Enter Music Festiwal  
o Poznań Jazz Project: ERA JAZZU 
o Animator MFFA 
o MFFD Off Ciemna 
o Międzynarodowy Festiwal Universitas Cantat  

o Duże wydarzenia sportowe:  
o Super League Triathlon 
o Poznań Open 
o Międzynarodowe Zawody Konne CSI4* 
o Cavaliada – Międzynarodowe Halowe Zawody Konne 
o Akademickie Mistrzostwa Europy w koszykówce 
o Puchar Świata ICF w kajakarstwie 
o Puchar Świata w Wioślarstwie 
o Plaża Wolności 
o Mistrzostwa Europy w parakajakarstwie 
o Puchar Europy w Judo 
o Międzynarodowy Turniej Piłkarski Lech Cup 

o Międzynarodowe konferencje i kongresy:  
o European Society for Sugar Technology  
o European Society for Artificial Intelligence in Medicine 
o International Academy of Linguistic Law 
o International Association of University Professors of English  
o International Union of Anthropological and Ethnological Sciences  
o Life Cycle Management  
o European Federation for the Science and Technology of Lipids 

o Najważniejsze wydarzenia organizowane w przestrzeni MTP:  
o Szczyt Bałkanów Zachodnich 
o XXVI Światowa Olimpiada Gołębi Pocztowych 
o Top Medical Trends – kongres medyczny 
o Kongres Optyków KRIO 
o Festiwal Fantastyki PYRKON 
o Dni Przedsiębiorczości Poznań 
o Koncert Chrisa Botti 
o XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego 
o 28. Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE 
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o W celu zapewnienia atrakcyjności oferty miasta, w 2019 r. dokonano szeregu inwestycji 
w zakresie obiektów kulturalnych, sportowych i turystycznych 

5. W ramach priorytetu Miasto Ekomobilności 
 Zwiększenie efektywności i atrakcyjności transportu publicznego 

o Od 1 sierpnia 2019 r. uczniowie szkół podstawowych ze wszystkich miejscowości 
objętych porozumieniami międzygminnymi, mogą podróżować liniami 
organizowanymi przez ZTM bezpłatnie 

o Realizowano wydarzenia i kampanie edukacyjno-informacyjne dot. poruszania się 
komunikacją miejską, rowerem i pieszo oraz promujące korzystne bilety dla młodzieży 

o Wprowadzono możliwość sprawdzania rzeczywistego czasu przyjazdu 
tramwaju/autobusu poprzez tagi NFC dostępne na naklejkach na przystankach MPK.  

o W nowych tramwajach wprowadzono możliwość ładowania urządzeń mobilnych 
o Prowadzono inwestycje mające na celu podniesienie jakości podróżowania transportem 

publicznym: 
o Budowa nowych tras tramwajowych (Naramowice, ul. Unii Lubelskiej, 

ul. Ratajczaka, os. Kopernika, os. Dębina, węzeł Brama Zachodnia) 
o Przebudowa tras tramwajowych (ul. Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze, ul. 

Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r., ul. Zwierzyniecka, ul. Dąbrowskiego) 
o Utworzenie nowych połączeń komunikacyjnych (os. Świerczewo z centrum 

miasta, północnych osiedli miasta z trasą PST, usprawnienie ruchu 
komunikacyjnego do węzła Ogrody/Brama Zachodnia) 

o Usprawnienia dla komunikacji miejskiej (BUS pasy na ul. Garbary, 
ul. Strzelecka/Królowej Jadwigi, na wiadukcie Kosynierów Górczyńskich, na 
ul. Ściegiennego/Arciszewskiego) 

o Zakup nowych niskoemisyjnych pojazdów transportu publicznego 
 Wspieranie rozwoju ruchu rowerowego 

o W 2019 r. wprowadzono do użytku bezstacyjne rowery miejskie czwartej generacji (4G), 
których nie trzeba przypinać do stacji dokującej po zakończonym przejeździe. w mieście 
wyznaczono 30 stref 4G i strefę centrum, w których rower można pozostawić 
bezpłatnie. Łączna oferta systemu „Poznański Rower Miejski” obejmowała 143 stacje 
z 1,7 tys. rowerów 

o Rozbudowano poznańską infrastrukturę rowerową do 248,45 km (m.in. wybudowano 
nowe drogi rowerowe przy ul. ul. Grunwaldzkiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Druskienickiej, ul. 
Wierzbięcice, ul. Folwarcznej, ul. Szwajcarskiej i w ramach przebudowy Ronda Żegrze) 

o Realizowano projekt „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej” po obu stronach rzeki 
Warty. Wartostrada stanowi uzupełnienie dla publicznego systemu transportu 
i alternatywą dla komunikacji samochodowej 

o Wprowadzono zmiany w organizacji ruchu mające na celu wprowadzenie kontrapasów 
i kontraruchu na ulicach jednokierunkowych (np. Niedziałkowskiego, Maratońska, 
Cienista, Szczęsna, Piękna, Radosna, Bluszczowa) 

o Stworzono ogólnodostępne bezpłatne punkty naprawy rowerów 
o W przestrzeni miasta ustawiano nowe stojaki na rowery 
o Realizowano programy edukacyjne: 

o "Rowerem do szkoły i przedszkola" 
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o "Pilotażowe analizy sprawnego i bezpiecznego dojazdu na poznańskie 
uczelnie" 

o Realizowano program „Poznański rower - bezpieczny rower” mający na celu wdrożenie 
efektywnego systemu znakowania rowerów i ograniczenie ich kradzieży oraz 
promowanie bezpiecznej jazdy rowerem 

 Wspieranie rozwoju elektromobilności  
o Zakupiono 15 szt. pojazdów marki Solaris Urbino 18 Electric (przeznaczone do obsługi 

linii nr 174). Stacje ładowania zostały zlokalizowane na pętli Sobieskiego, na pętli 
Garbary oraz na zajezdni autobusowej przy ul. Mogileńskiej 

o Oferowano udogodnienia dla pojazdów współdzielonych (car-sharing): firmy car-
sharingowe posiadające w swojej flocie samochody hybrydowe i elektryczne mogą 
parkować w SPP na preferencyjnych warunkach. Dla współdzielonych aut hybrydowych 
i elektrycznych zostało wyznaczonych 98 dedykowanych miejsc parkingowych na 
obszarze Poznania 

o Tworzono udogodnienia dla usług współdzielenia skuterów elektrycznych oraz 
wypożyczenia elektrycznych hulajnóg 

Wskaźniki za 2019 r. 
 Liczba mieszkańców w wieku 15-29 lat (dane GUS 2018): 74 488 
 Saldo migracji mieszkańców miasta w wieku 19-29 lat (dane UMP 2019): 1111 
 Liczba dzieci urodzonych przez matki w wieku do 29 lat (dane GUS 2018): 2477 
 Liczba uczniów szkół ponadpodstawowych (dane GUS 2018): 38 364 
 Zdawalność matur (dane OKE w Poznaniu 2019): 83,23% 
 Liczba studentów (dane GUS 2018): 104,1 tys.  
 Udział nowych firm z sektorów kreatywnych w ogólnej liczbie nowych firm (dane GUS 

2019): 9,20% 
 Liczba bezrobotnych w wieku do 29 lat (dane GUS 2019):  704 
 Liczba radnych Rady Miasta Poznania w wieku 18-29 lat (dane UMP 2019): 2  

Finansowanie 
Działania realizowane w ramach Polityki Poznań Młodych 2025 finansowane są głównie 
w ramach budżetu Miasta – budżetów wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich 
jednostek organizacyjnych, przy wsparciu budżetów spółek, w których Miasto posiada udziały. 
Na wybrane działania poszczególne podmioty odpowiadające za realizację Polityki pozyskują 
dodatkowe środki finansowe z innych źródeł, m.in. ze środków unijnych i administracji 
rządowej. Niektóre z działań są dofinansowane przez szkoły wyższe i NGOsy.  
Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

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

 


