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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 społecznej; 

 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).  

Działania realizowane w 2020 r. 

 wydano 1157 zaświadczeń na temat położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji miasta 

Poznania i prawa pierwokupu (w związku z obowiązywaniem od 15 grudnia 2016 roku uchwały 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz uchwałą Nr 
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LVIII/1091/VII/2017 z dnia 05.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

„Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania”); 

 przeprowadzona została ocena poziomu wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) 

w zakresie wskaźników stanów kryzysowych, uzyskanych rezultatów oraz aktualności przyjętych 

przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych tzw. ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, dokonana przez Prezydenta Miasta Poznania 

(w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, „Wytycznych 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” oraz „Zasad 

programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+”). Ocena ta przeprowadzana jest 

cyklicznie co dwa lata.  Informacje nt. projektów rewitalizacyjnych ujętych w GPR są zbierane od 

wydziałów UMP oraz jednostek miejskich realizujących te projekty, a następnie opracowane 

i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w celu realizacji obowiązku przeprowadzenia 

okresowej sprawozdawczości; 

 odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania (w formie zdalnej). Liczba 

posiedzeń została ograniczona ze względu na epidemię COVID-19. Komitet został powołany 

przez Prezydenta Miasta Poznania zarządzeniem z dnia 21 grudnia 2018 r. nr 983/2018/P. 

Członkami Komitetu są przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji z poza obszaru 

rewitalizacji, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz organów władzy publicznej.  

* Działania zakończone w 2020 r. oznaczono *: 

 Aktywizacja i integracja społeczna;  

 Zachęty dla podmiotów kulturotwórczych;  

 Animacja i wsparcie działań promujących i aktywizujących życie społeczno-kulturalne oraz 

działalność gospodarczą pod hasłem „Przyjedź do Śródmieścia”; 

 Program działań organizacyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza; 

 Program zasiedlania pustostanów ZKZL; 

 Adaptacja obiektów zajezdni na Muzeum Komunikacji Miejskiej i budowa Centrum Społeczno-

Kulturalnego dzielnicy Wilda;  

 Adaptacja budynku Collegium Historicum na Centrum Szyfrów „Enigma”;  

 Kontynuacja modernizacji CK Zamek;  

 Modernizacja Biblioteki Raczyńskich;  

 Budowa Teatru Muzycznego;  

 Modernizacja Kina Muza;  

 Podjęcie działań zmierzających do funkcjonowania i utworzenia lokalnych ośrodków kultury;  

 Program „Centrum I”; 

 Program „Centrum II";  

 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku wraz z  przekształceniem fragmentu bloku 

śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury; 

 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego; 

 Odnowa przestrzeni publicznej Dolnego Łazarza - rewaloryzacja Rynku Łazarskiego; 

 Odnowa przestrzeni publicznej Dolnego Łazarza – rewaloryzacja ul. Kolejowej; 

 Przygotowanie studium wykonalności wdrożenia projektów rewaloryzacji i zaakcentowania 

ważnych dla wizerunku miasta wnętrz i mikrownętrz urbanistycznych w przestrzeniach 

publicznych; 

 Program remontów kamienic komunalnych oraz budynków wspólnot mieszkaniowych 

z udziałem Miasta Poznania; 

 Budowa mieszkań komunalnych; 

 System doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na modernizację kamienic; 
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 Budowa dróg rowerowych; 

 Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.; 

 Budowa trasy tramwajowej na Naramowice – etap II; 

 Budowa nowych mostów (kładek) przez Wartę oraz pomiędzy dzielnicami; 

 Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej; 

 *Modernizacja infrastruktury przystankowej i dworcowej; 

 Przygotowanie założeń projektowych budowy parkingów Parkuj i Idź (P&G) i realizacja 

pilotażowych obiektów (w tym parkingów kubaturowych); 

 Przygotowanie założeń projektowych budowy parkingów „Parkuj i Jedź” (P&R); 

 Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania na Łazarz i Wildę; 

 *Rozszerzenie i wdrażanie etapu II „Strefy 30”; 

 Przedłużenie ul. św. Wawrzyńca; 

 *Opracowanie założeń projektowych budowy ulicy Dolnej Głogowskiej; 

 Przygotowanie założeń projektowych i realizacja pilotażowych obiektów w zakresie: organizacji 

kubaturowych parkingów wielopoziomowych i zieleni w tzw. „Dzielnicy Sądowej” oraz 

rozszerzenia i wdrożenia kolejnych etapów „Strefy 30”; 

 *Modernizacja infrastruktury oświatowej (budynków i otoczenia); 

 Przygotowania założeń projektowych dla remontów i modernizacji obiektów zdrowia i opieki 

społecznej; 

 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu; 

 Rewaloryzacja zieleni i odtwarzanie zadrzewień ulic; 

 *Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata; 

 Przygotowanie założeń realizacji miejsc dla rekreacji i wypoczynku; 

 *Organizacja, zarządzanie, zagospodarowanie i urządzenie plaż miejskich; 

 Budowa kolejnych odcinków Wartostrady wraz z  infrastrukturą oświetlenia efektywnego 

energetycznie, systemem monitoringu wizyjnego oraz małą architekturą; 

 Rewaloryzacja Parku Nad Wartą; 

 *Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem 

w Poznaniu; 

 Budowa przystani rzecznych; 

 Zagospodarowanie starego zakola (koryta) rzeki Warty;  

 *Rewaloryzacja Miejskich Łazienek Rzecznych; 

 Przygotowanie założeń projektowych dotyczących budowy przystani rzecznej przy moście Lecha 

oraz zagospodarowania terenów nadrzecznych na obszarze rewitalizacji Osiedla Główna; 

 Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej Arena wraz z rewaloryzacją Parku 

Kasprowicza; 

 Rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów sportowych; 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; 

 Wieloletni program konserwacji zabytków stanowiących własność miasta Poznania; 

 *Utworzenie Parku Kulturowego na Starym Mieście; 

 Utworzenie ekspozycji dotyczących palatium Mieszka I w ramach projektu „Tu się wszystko 

zaczęło”; 

 Udzielanie dotacji podmiotom prywatnym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru; 

 Opracowania programowe i promocyjne w zakresie dziedzictwa kulturowego; 
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 *Adaptacja i modernizacja zabytkowej Kaponiery Kolejowej o walorach historycznych 

i przyrodniczych na cele turystyczno-kulturalne; 

 Przygotowanie założeń dotyczących użytkowania i utrzymania systemu XIX-wiecznych 

fortyfikacji popruskich oraz poszczególnych jego elementów; 

 Adaptacja i modernizacja zabytkowego Fortu III o walorach historycznych i przyrodniczych na 

cele edukacji historyczno-przyrodniczo-rekreacyjnej; 

 Przewidziane opracowanie i uchwalenie miejscowych planów rewitalizacji bądź miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

Wskaźniki za 2020 r. 

Monitoring GPR składa się z następujących elementów:  

 monitorowania podstawowych parametrów: liczby ludności i powierzchni obszaru rewitalizacji. 

Monitorowanie dokonywane jest na etapie przyjęcia programu i jego późniejszych aktualizacji; 

 bieżącego monitorowania poziomu wdrażania - monitorowanie polega na aktualizowaniu listy 

przyjętych przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających z podaniem poniesionych kosztów, 

stworzonego montażu finansowego, a także ewentualnych rezultatów ich wdrożenia, czyli 

efektów rzeczowych, z częstotliwością półroczną; 

 monitorowania stopnia realizacji celów - monitorowanie stopnia realizacji celów odbywa się co 

najmniej raz na dwa lata; 

 monitorowania skutków realizacji - monitorowanie polegać będzie na analizie poziomu 

wskaźników wykorzystywanych na etapie delimitacji obszaru rewitalizacji – wskaźniki stanu 

kryzysowego, dokonywanego cyklicznie co najmniej raz na dwa lata od momentu przyjęcia 

dokumentu, w odniesieniu do wartości analogicznych wskaźników (bazowych) obliczonych na 

etapie wyznaczania obszaru rewitalizacji.  

Na podstawie całościowego monitorowania GPR w 2020 r. dokonano „Oceny aktualności i stopnia 

realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania”, która następnie została pozytywnie 

zaopiniowana przez Komitet Rewitalizacji Miasta Poznania na IV posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji 

Miasta Poznania dnia 16 września 2020 r.  

Finansowanie 

Suma poniesionych kosztów realizacji projektów (wraz z dofinansowaniem) dla przedsięwzięć 

zawartych w GPR, będących w trakcie realizacji i zrealizowanych, wyniosła od początku 

ok. 866 027 735,86 zł (w tym ok. 213 775 654 zł w 2020 r.).  

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. W 2020 r. przeprowadzono pełny monitoring 

(wskaźniki kryzysowe oraz stopień i skutki realizacji celów), dzięki czemu możliwe było sprawdzenie, 

czy dotychczas prowadzone działania rewitalizacyjne pozytywnie wpływają na zdegradowane tereny 

obszaru rewitalizacji. Wyniki monitorowania będą kluczowe do ewentualnego przeprowadzenia 

aktualizacji programu.  

 

 

https://bip.poznan.pl/bip/biuro-koordynacji-projektow-i-rewitalizacji-miasta,1043/news/ocena-aktualnosci-i-stopnia-realizacji-gminnego-programu-rewitalizacji-dla-miasta-poznania,c,8500/ocena-aktualnosci-i-stopnia-realizacji-gminnego-programu-rewitalizacji-
https://bip.poznan.pl/bip/biuro-koordynacji-projektow-i-rewitalizacji-miasta,1043/news/ocena-aktualnosci-i-stopnia-realizacji-gminnego-programu-rewitalizacji-dla-miasta-poznania,c,8500/ocena-aktualnosci-i-stopnia-realizacji-gminnego-programu-rewitalizacji-
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ZINTEGROWANY PROGRAM ODNOWY i ROZWOJU ŚRÓDMIEŚCIA POZNANIA NA LATA 2014-2030 

Uchwała nr LX/930/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10.12.2013 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 funkcjonalno-

przestrzenna 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.  

Działania realizowane w 2020 r. 

 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego: 

o Zakończony etap projektowy, wybrany podczas przetargu Generalny Wykonawca 

robót budowlanych dla zadania Rewaloryzacji Placu.  

 Przebudowa Rynku  Łazarskiego; 

 Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014 – 2030 „Zasadzka 

na Fyrtle – zazielenienie skwerów na Wildzie”; 

 Program Centrum - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu 

samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, 

Towarowa; 

 Program Centrum - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu 

samochodowego w ul. Ratajczaka; 

 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu 

bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury: 

o W 2020 roku ogłoszony został przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy robót 

budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu dla zadania Rewaloryzacja przestrzeni płyty 

Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego 

(ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury 

Wskaźniki za 2020 r. 

Ocena i monitoring realizacji zadań, będące zasadniczym elementem kontroli skutków i stopnia 

realizacji Programu, powinny opierać się nie na analizie wskaźników i efektów finansowych, a na 

faktycznej poprawie jakości życia i funkcjonowania w Śródmieściu. 
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Finansowanie 

Wydatki w 2020 r. na poszczególne projekty: 

 plac kolegiacki Całkowite finansowanie z budżetu Miasta Poznania - 46 243 650,00 zł; 

 przebudowa rynku łazarskiego Finansowanie: 47 975 000,00 zł; 

 Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014 – 2030 „Zasadzka 

na Fyrtle – zazielenienie skwerów na Wildzie”. Finansowanie: 279.203,31 zł; 

 Program Centrum - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu 

samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, 

Towarowa  215 170 000,00 zł; 

 Program Centrum - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu 

samochodowego w ul. Ratajczaka 130 140 000,00 zł; 

 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu 

bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury 92 160 010,00 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 XXXV/626/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 20.09.2020 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. (ZKZL). 

Dokument uwzględnia zmiany dokonane w zakresie zarządzania komunalnym zasobem 

mieszkaniowym w 2017 roku, tj. przejęcia przez Spółkę zadania bezpośredniego zarządzania 

komunalnym zasobem mieszkaniowym. 

Podane w dokumencie prognozy, dotyczące kosztów potrzeb remontowych, nakładów niezbędnych do 

utrzymania budynków i lokali w niepogorszonym stanie oraz wysokości kosztów utrzymania zasobu 

mieszkaniowego, zostały dokonane na podstawie dotychczasowych danych oraz analizy obowiązków 

wynikających z realizacji zadań własnych gminy, wyznaczonych celów i priorytetów oraz ich możliwości 

realizacyjnych. 

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.;  
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 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. 

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. 

Działania realizowane w 2020 r. 

 Inwestycja przy ul. Darzyborskiej 17-17E – oddano do użytku 50 mieszkań w 6 budynkach; 

 Inwestycje w trakcie realizacji: 

o ul. Hulewiczów (jeden budynek mieszkalny z 55 mieszkaniami i 1 lokalem usługowym) 

– przewidywany termin zakończenia inwestycji II kwartał 2021 roku; 
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o ul. Opolska (pięć budynków, 287 mieszkań, 5 lokali usługowych) – termin oddania do 

użytku 3 budynków planowany jest na IV kwartał 2021 roku, pozostałe II kwartał 2022 

roku; 

 Spółka ZKZL sp. z o.o. wykonuje 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; 

 Prowadzone są również działania związane z utrzymaniem istniejącego zasobu 

w niepogorszonym stanie tj. prace remontowe i modernizacyjne. 

Wskaźniki za 2020 r. 

Do ww. programu nie zostały opracowane wskaźniki realizacji celów. 

Finansowanie 

Środki własne ZKZL sp. z o.o., kredyt, fundusz dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. 

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. 

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 22.11.2016 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. 
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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. 

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: 
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 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 2020 r. 

 inwestycje zrealizowane – ul. Darzyborska, - do użytku oddanych zostało łącznie 50 mieszkań 

w 6 budynkach. W ramach inwestycji teren wokół budynków został zagospodarowany – 

powstały 2 place zabaw, parking, drogi wewnętrzne, chodniki, oświetlenie i zieleń; 

 inwestycje w realizacji: 

o ul. Hulewiczów W ramach inwestycji powstał jeden IV – kondygnacyjny budynek 

mieszkalny z 55 mieszkaniami i 1 lokalem usługowym wraz z zagospodarowaniem 

terenu (plac zabaw, parking, droga wewnętrzna, chodniki, oświetlenie). Przewidywany 

termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku – II kwartał 2021 r.; 

o Opolska I etap - W 2020 r. rozpoczęła się także realizacja inwestycji przy ul. Opolskiej, 

obejmującej budowę pięciu budynków mieszkalnych III, IV i V - kondygnacyjnych. 

W budynkach powstanie łącznie 287 mieszkań i 5 lokali usługowych. W ramach 

inwestycji wykonane zostanie także zagospodarowanie terenu osiedla (plac zabaw, 

parkingi, drogi wewnętrzne, chodniki, oświetlenie, zieleń). Oddanie do użytkowania 

pierwszych trzech budynków planowane jest na IV kwartał 2021 r., a pozostałych 

dwóch w II kwartale 2022 r. 

Wskaźniki za 2020 r. 

Prezydent Miasta Poznania 2 stycznia 2019 r. wydał zarządzenie w sprawie monitorowania polityki 

mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027, które pozwoli 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 2020 roku 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 2020 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, 



 

13 

 

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, między innymi 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. Nie wszystkie zaplanowane działania były wykonywane, część z nich czeka na realizację, 

np. z powodu nowych uregulowań prawnych. 

Rozpoczęto inwestycje z zakresu budownictwa komunalnego, ograniczono sprzedaż lokali 

komunalnych, zwiększono liczbę zagospodarowanych pustostanów, przeprowadzono remonty 

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. 

Wszystkie podejmowane działania wpisują się w koncepcję kompleksowego systemu społecznej 

polityki mieszkaniowej Miasta. Zaplanowane i realizowane instrumenty polityki mieszkaniowej 

przynoszą wymierne efekty i powinny być konsekwentnie realizowane. 

Finansowanie 

Środki własne ZKZL sp. z o.o., kredyt, fundusz dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. 

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 2020-2029  

Uchwała nr XXXIX/691/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8.12.2020 r. 

Zakres czasowy 

2020-2029 

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 2020 r. 

W 2020 r. Urząd Miasta współpracował z Aquanet SA przy opracowaniu wieloletniego planu na lata 2020 

-2029, dążąc do wprowadzenia do planu zadań szczególnie istotnych dla mieszkańców miasta Poznania. 
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W roku 2020  koordynowano prace mające na celu budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie 

programowanego Kolektora Umultowskiego. Realizacja tego zadania umożliwi odprowadzanie ścieków 

z części rejonu Morasko, poprawiając warunki mieszkańców tej części miasta oraz tworząc nowe pola 

inwestycyjne. 

Wskaźniki za 2020 r. 

Brak 

Finansowanie 

Plan jest finansowany ze środków AQUANET S.A.  

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Zielone mobilne miasto; 

 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. 

 

 

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 2020 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 
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termomodernizacji i modernizacji oświetlenia. Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania z 2020 r.: nr 

153/2020/P. Ponadto znowelizowano treść dokumentu PGN w związku z koniecznością uzupełnienia 

dokumentu o projekt pn. „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową 

kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” uchwałą nr XXXV/621/VIII/2020 z dnia 29.09.2020, celem 

wnioskowania o środki zewnętrzne dla realizacji ww. projektu. 

Wskaźniki za 2020 r. 

Weryfikacja wskaźników planowana jest przy okazji opracowania dokumentu na nową perspektywą 

unijną. 

Finansowanie 

Działania przewidziane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej są 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; 

 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; 
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 Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa; 

 Zapewnienie stałego i rzetelnego monitoringu środowiska. 

Działania realizowane w 2020 r. 

Obszar interwencji: POPRAWA  JAKOŚCI POWIETRZA I OCHRONA KLIMATU 

Cel: Osiągnięcie dobrej jakości powietrza i jakości życia mieszkańców – dążenie do osiągnięcia 

dopuszczalnych i docelowych poziomów zanieczyszczeń powietrza 

 publikacja w mediach informacji dotyczących programu Kawka Bis – odnośnie zasad 

pozyskiwania dotacji, terminów i formy składania wniosków (wortal Środowisko, wpisy 

śródtekstowe na portalu epoznan, 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; 

 nadzór nad realizacją i przebiegiem inwestycji oraz wypłata dotacji w ramach miejskiego 

programu Kawka Bis; 

 realizacja zadania „Skończmy ze smogiem w Poznaniu” – zlecenie badań powietrza dronem 

pod kątem spalania odpadów  – w ramach PBO 2020. 

Obszar interwencji: GOSPODAROWANIE WODAMI 

Cel: Racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, ochrona przed powodzą, suszą i deficytem wody 

 wykonywano prace konserwacyjne na 11 wybranych ciekach na terenie Miasta o łącznej 

długości ok.  28,5  km; 

 zakończono renowację i odmulanie Stawu Sołackiego nr 1; 

 prowadzenie monitoringu jakości wód w jez. Strzeszyńskim i istniejącym kąpielisku; 

 badania jakości wody na Rowie Złotnickim - bezpośrednim dopływie do jez. Strzeszyńskiego; 

 wykonano 4-krotne sprzątanie brzegów jezior na terenie miasta; 

 wykonano rekultywację, poprawę i stabilizację jakości wód jeziora Strzeszyńskiego i Rusałka; 

 wykonano konserwację 8 budowli  hydrotechnicznych; 

 w celu ochrony przed lokalnymi podtopieniami zlecono regularne czyszczenie zamontowanych 

na zlecenie WKiOŚ dwóch krat na cieku Wierzbak; 

 wykonano koncepcję i projekt zagospodarowania wód opadowych na terenie użytku 

ekologicznego Traszki Ratajskie (wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i zezwoleń); 

 prowadzono nadzór nad projektowaniem i dokumentowaniem przy pracach związanych z: 

o projektowaniem  ujęć wód  oraz wykonaniem nowych studni (5 studni) w celu 

zaopatrzenia w wodę (studnie publiczne, dla potrzeb technologicznych, podlewania 

zieleni, dla potrzeb gospodarstwa domowego); 

o likwidacją nieczynnych lub zużytych technicznIe studni ujmujących wody podziemne 

(likwidacja 5 studni), będących potencjalnym zagrożeniem dla jakości wód 

podziemnych i stanowiących drogę przemieszczania się zanieczyszczeń z powierzchni 

terenu do ujmowanej warstwy wodonośnej; 

o wykonaniem lub likwidacją studni na ujęciu komunalnym dla miasta Poznania 

„Dębina”; 

 W 2020 r. na ujęciu zlikwidowano 5 studni zużytych i niesprawnych technicznie i wykonano 5 

nowych studni, prowadzono systematyczną inwentaryzację ujęć wód podziemnych 

zlokalizowanych na terenie miasta, z uwzględnieniem warunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i ochrona wód podziemnych. 

Obszar interwencji: OCHRONA ZASOBÓW GEOLOGICZNYCH 



 

17 

 

Cel: ochrona złóż kopalin 

 Prowadzono nadzór nad działalnością związaną z eksploatacją złóż kruszywa naturalnego na 

terenie miasta w granicach 3 obszarów górniczych. Działalność zawiązana z eksploatacją złóż 

prowadzona jest zgodnie z warunkami koncesji udzielonych przez organ koncesyjne. W 2020 

roku  ze złóż wydobyto 57 000 ton kruszywa naturalnego oraz 9136 m3 wód termalnych. Na 

terenie miasta Poznania nie stwierdzono nielegalnej działalności związanej z wydobywaniem 

kopalin; 

 Na terenie miasta Poznania wykorzystywane jest ciepło Ziemi jako źródło energii odnawialnej 

dla potrzeb ogrzewania budynków (np. użyteczności publicznych, obiektów handlowych, 

budynków uczelni wyższych, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, hoteli), co przynosi 

wymierne efekty ekologiczno-energetyczne; 

 W 2020 r. na terenie miasta Poznania udokumentowano 16 otworów wiertniczych 

o głębokości od 90 do 175 m p.p.t, wykonanych dla potrzeb wykorzystania ciepła Ziemi poprzez 

montaż pionowych pomp ciepła. Ponadto projektowane są do wykonania kolejne otwory 

wiertnicze dla ww. potrzeb w ilości 37 szt. o głębokości od 90 do 200 m. 

Obszar interwencji: OCHRONA GLEB 

Cel: poprawa jakości gleby i ziemi 

 W 2020 r. doprowadzono do usunięcia łącznie 1642 Mg odpadów magazynowanych 

w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych – łącznie z 14 lokalizacji w mieście; 

 Prowadzono przeglądy terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz terenów na 

których w przeszłości występowały osuwiska. Monitoring tych terenów obejmował 8 obszarów 

obejmujących: Park Szelągowski, teren skarpy ciągnącej się od strony północnej nad Jeziorem 

Czapnica, teren wzdłuż ul. Starołęckiej na prawym brzegu rzeki Warty na długości od Głuszyny 

do ul. Hetmańskiej i teren byłego osuwiska w rejonie posesji ul. Starołęcka nr 96b-100, Park 

nad Wartą wraz z terenem wzdłuż osiedli mieszkaniowych na odcinku od ul. Hetmańskiej do 

Mostu Królowej Jadwigi, teren skarp poniżej zabudowań mieszkaniowych a ul. Nadbrzeże, 

południowe zbocze Stawu Browarnego wraz z terenem byłego osuwiska, teren zabudowany 

w rejonie ul. Na Stoku. 

Łącznie przeprowadzono monitoring na odcinkach o sumarycznej długości ok. 15 km. Na podstawie 

przeglądu terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych w ramach monitoringu 

przeprowadzonego w 2020 r. w porównaniu do lat ubiegłych stwierdzono, że na terenach 

wytypowanych w br. nie nastąpiły nowe osunięcia się mas ziemnych lub zsuwy,  historyczne osuwiska 

mas ziemnych nie są aktywne i są stabilne.  Część skarp i zboczy zabezpieczona jest murami oporowymi 

lub w sposób naturalny (drzewa, krzewy), hamującymi rozwój procesów stokowych, natomiast szkody 

(osunięcie się zboczy) powstałe w okresie poprzedzającym zostały naprawione. 

Obszar interwencji: GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 

Cel: Zapewnienie zrównoważonego systemu gospodarki odpadami 

Nadzór nad realizacją i przebiegiem inwestycji w ramach miejskiego programu usuwania azbestu. 

W 2020 r. wypłacono dotacje w kwocie 61 407,30 zł na usunięcie i unieszkodliwienie 64,615 Mg 

wyrobów zawierających azbest, w tym 54,475 Mg płyt falistych azbestowo-cementowych oraz 10,14 

Mg przegród wewnętrznych. 

Obszar interwencji: ZASOBY PRZYRODNICZE 

Cel: ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej oraz tworzenie sieci obszarów chronionych 

 W ramach zadania publicznego pn. „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego” przyznano dotacje z budżetu Miasta Poznania na realizację zadań w zakresie: 

o edukacji ekologicznej – ochrona przyrody (programy radiowe, telewizyjne, 

wydawnictwa cykliczne wysokonakładowe, prelekcje itp.); 
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o edukacji ekologicznej – kształtowanie postaw przyjaznych środowiska (warsztaty, 

konkursy, prelekcje, happeningi, programy radiowe, telewizyjne, wydawnictwa 

cykliczne wysokonakładowe itp.); 

o ochrona i odtwarzanie siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie 

miasta Poznania, przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji 

terenów prawnie chronionych; 

 Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę Nr XXII/417/VIII/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – grupy drzew „Kobylepole” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 

dnia 24 lutego 2020 r. poz. 1760). W skład grupy drzew rosnących na terenie administrowanym 

przez Zakład Lasów Poznańskich, położonym u zbiegu ulic ul. abpa W. Dymka, Piwnej, Stalowej 

i Szpaków wchodzi 11 drzew. 

Obszar interwencji: EDUKACJA EKOLOGICZNA I DZIAŁANIA PROŚRODOWISKOWE 

 produkcja czteroodcinkowego programu „Zielony Serwis Poznania” emitowanego na antenie 

WTK – program porusza problemy dot. ochrony środowiska i ochrony przyrody w Poznaniu, 

jest formą poradnika dla mieszkańców, prezentuje jakie postawy i zachowania proekologiczne 

powinniśmy przyjmować; 

 produkcja 2 odcinkowego programu pt. „Zielony Serwis Poznania – Kawka Bis” emitowanego 

na antenie WTK - program porusza problemy dot. ochrony powietrza w Poznaniu, jest 

poradnikiem dla mieszkańców, prezentuje jakie postawy i zachowania proekologiczne 

powinniśmy przyjmować zwłaszcza, kiedy jakość powierza jest zła lub bardzo zła; 

 zlecanie organizacjom pożytku publicznego zadań dotyczących ochrony przyrody oraz edukacji 

ekologicznej; 

 wykonano multimedialną lekcję dot. problemów jakości powietrza w Poznaniu dla uczniów 

klas 4-6 pt. „Zdrowa atmosfera – oddychaj swobodnie”; 

 przygotowano akcję informacyjną na poznańskich tramwajach i autobusach MPK informującą 

o miejskim programie Kawka Bis -  zasad przyznania środków, terminów i form składania 

wniosków w 2021 roku. 

Wskaźniki za 2020 r. 

Poprawa jakości powietrza i ochrona klimatu  

 Liczba zlikwidowanych pieców węglowych, 799; 

 Redukcja zużycia paliw stałych (węgiel, drewno) w wyniku likwidacji źródeł niskiej emisji 

w Mg/rok, ok. 2 744  Mg; 

 Redukcja emisji pyłu PM10 do atmosfery w wyniku likwidacji źródeł niskiej emisji w kg 

PM10/rok, 22,694 Mg/rok, 22 694 kg/rok; 

 Redukcja emisji B(a)P do atmosfery w wyniku likwidacji źródeł niskiej emisji w kg B(a)P/rok, 

0,01614 Mg/ rok, 16,14 kg/rok; 

 Ilość zmodernizowanych lokali mieszkalnych w wyniku likwidacji źródeł niskiej emisji, 577. 

Gospodarowanie wodami   

 Długość wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta, 35; 

 Długość konserwowanych koryt cieków wodnych, 28,5; 

 Liczba działań ochronnych na rzecz poprawy jakości wód, 11; 

 Masa wywiezionych odpadów zebranych podczas utrzymania porządku i czystości w strefie 

brzegowej jezior, 4,48. 

Zasoby geologiczne  

 Wydobycie surowców:  

o złoża kruszyw naturalnych, 57 000,00 ton; 

o wody termalne 9136 m3; 
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 Liczba kontroli przeciwdziałania nielegalnemu pozyskiwaniu kopalin, 2; 

 Ilość przeprowadzonych kontroli na zidentyfikowanych terenach zagrożonych występowaniem 

ruchów masowych ziemi oraz terenach, na których występują te ruchy na obszarze miasta, 8. 

Zasoby przyrodnicze  

 Liczba obiektów objętych formą ochrony przyrody, 52; 

 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), 0. 

Edukacja ekologiczna i działania prośrodowiskowe  

 Liczba zorganizowanych przedsięwzięć  informacyjno-edukacyjnych z zakresu gospodarki 

niskoemisyjnej, 10; 

 Liczba zorganizowanych pozostałych przedsięwzięć informacyjno – edukacyjno -promocyjnych 

z zakresu ochrony środowiska, 1; 

 Liczba zorganizowanych projektów edukacyjnych przez NGO, 1. 

Finansowanie 

Nakłady poniesione na realizację działań objętych Programem w 2020 r. pochodzą z budżetu Miasta 

Poznania. Dodatkowo przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska pozyskane zostały środki 

finansowe na realizację programu z PBO 2020 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 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska szczegółowy Raport z wykonanych zadań sporządza się 

co dwa lata i przedstawia Radzie Miasta. 

 

 

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA w CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 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. Określenie bezpieczeństwa dostaw energii w perspektywie 15 lat z prognozą do 2050r. 

Działania realizowane w 2020 r. 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne sporządza się na okres 15 lat i aktualizuje raz na 3 lata. W 2020 r. 

rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy opracowania 

Wskaźniki za 2020 r. 

Brak 

Finansowanie 

Wykonanie opracowania projektu finansowane z budżetu Miasta. Wykonawca opracowania wyłoniony 

zostanie w 2021r w ramach przetargu nieograniczonego. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Zielone, mobilne miasto  
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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.  

 

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 2020 r. 

Rodzaj hałasu Działania Koszt [zł] 

Hałas drogowy 

Działania wymuszające ograniczenie prędkości pojazdów do 30 

km/h wynikających z koncepcji uspokojenia ruchu - rejon ul. 

Kościelnej, ul. Poznańskiej, ul. Jeżyckiej  

1 016 000 

Ul. Naramowicka: odcinek 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 wynikające z kodeksu drogowego; dla odcinka od ul. 

6 110 000 
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Lechickiej do ul. Słowiańskiej wydatkowano środki na prace 

projektowe, realizację robot budowlanych, inwestorstwo 

zastępcze i nadzór nad realizacją projektu dla zadania Budowa 

Węzła Nowa Naramowicka 

Ul. Głogowska od Dworca Zachodniego do ul. Hetmańskiej - 

opracowanie przejściowego wariantu organizacji ruchu dla 

wprowadzenia optymalizacji pasów ruchu na ul. Głogowskiej (od 

ul. Berwińskiego do ul. Potworowskiego) w zakresie oznakowania 

pionowego i poziomego oraz sygnalizacji świetlnej   

14 319,77 

Ul. Polska na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Św. Wawrzyńca - 

działania wymuszające ograniczenie prędkości pojazdów do 

wartości wynikających z kodeksu drogowego dla danego odcinka 

w szczególności w porze nocnej 

3000 

Ul. Żegrze od Ronda Żegrze do ul. Bobrzańskiej - przebudowa 

skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska na 

odcinku od ul. Piaśnickiej do ul. Kurlandzkiej 

2 430 609,93 

Działania wymuszające ograniczenie prędkości pojazdów do 

wartości wynikających z kodeksu drogowego dla danego odcinka 

w szczególności w porze nocnej; obniżenie dopuszczalnej 

prędkości w porze nocnej: ul. Grochowska od ul. Grunwaldzkiej do 

ul. Bukowskiej, ul. Hetmańska od ul. Rolnej do ul. Dolna Wilda oraz 

od ul. Dmowskiego do ul. Reymonta, ul. Przybyszewskiego od ul. 

Marcelińskiej do ul. Bukowskiej  

192 000 

Ul. Garbary - wprowadzenie buspasa na odcinku od 

ul. Estkowskiego do ul. Długiej wraz ograniczeniem prędkości i 

poduszkami berlińskimi 

800 000 

Ulice Ługańska, Michałowo, Opolska - budowa progów 

wyspowych w celu ograniczenia prędkości pojazdów 
40 000 

Hałas 

tramwajowy 

Ul. Lewandowskiej, Dowbora-Muśnickiego i Kórnicka - 

przebudowa torowiska: wymiana szyn łukowych na odcinku od 

węzła Kórnicka do węzła Szkolna, wymiana styków dylatacyjnych, 

wykonanie miejscowych przebruków kostki kamiennej w ciągu ul. 

Lewandowskiej, odtworzenie nawierzchni drogowej w torowisku, 

montaż smarownic torowych 

5 760 252,86 

Przebudowa przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu 

ul. Przybyszewskiego / Szamarzewskiego, wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej 

2 893 318,40 

Przebudowa torowiska na odcinku od ul. Roosevelta do 

ul. Pułaskiego wraz z węzłem Pułaskiego/aleja Wielkopolska: 

wymiana nawierzchni drogowej w węźle rozjazdowym, całkowita 

wymiana konstrukcji platform przystankowych wraz z 

nawierzchnią, montaż nowych wiat przystankowych oraz 

elementów małej architektury, przebudowa chodników 

prowadzących do przystanku, całkowita wymiana konstrukcji 

torowiska zarówno w węźle jak i na odcinku torowiska od węzła do 

ul. Przepadek, wymiana nawierzchni drogowej w węźle 

 

 

7 075 673,05 
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rozjazdowym, budowa nowych przejazdów przez torowisko 

tramwajowe biegnące wzdłuż ul. Pułaskiego 

Przebudowa torowisk: ul. Przełajowa, w obrębie Rynku Jeżyckiego, 

Węzeł rozjazdowy Kórnicka, ul. Roosevelta od węzła rozjazdowego 

PST do ul. Poznańskiej 

3 846 623,18 

Toczenie kół tramwajowych: przetaczanie kół jezdnych w 251 

pociągach tramwajowych oraz wymiana obręczy kół w 29 

wagonach  

2 121 834,94 

Przebudowa ulicy Wierzbięcice 4 459 857,76  

Przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 

wraz z odcinkiem od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej 
44 385 976,34 

Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic 

w Poznaniu 
23 281 430,75 

Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda 

Rataje - w tym wymiana infrastruktury torowej 
10 488 892,06 

Wskaźniki za 2020 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 – spadek o ok. 17 % – liczby mieszkańców narażonych na hałas LDWN > 55 dB 

i LN > 50 dB;  

 tramwajowego – spadek o ok. 10 % – i o ok. 24 % liczby mieszkańców narażonych na hałas 

odpowiednio LDWN > 55 dB i LN > 50 dB; 

 kolejowego – spadek ok. 10 % liczby mieszkańców narażonych na hałas LN > 50 dB. 

Finansowanie 

Nakłady poniesione na realizację działań objętych Programem w 2020 r. pochodzą z budżetu Miasta 

Poznania. Dodatkowo na część inwestycji pozyskane zostały środki unijne z Programu Infrastruktura 

i Środowisko. 

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 

Plan Adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem strategicznym, stanowiącym podstawę do 

podejmowania przez władze miasta decyzji uwzględniających ryzyko związane z zagrożeniami 

klimatycznymi. 

Celem Planu Adaptacji jest wzmocnienie odporności miasta na skutki obserwowanych 

i prognozowanych zmian klimatu, a także poprawa jakości środowiska przyrodniczego w mieście. 
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W opracowanym dla miasta Poznania dokumencie wyodrębniono zwiększone ryzyka dla następujących 

sektorów: 

 W sektorze zdrowia publicznego w związku z zagrożeniem upałami, chłodami, oblodzeniem, 

intensywnymi opadami; 

 W sektorze gospodarki wodnej w związku z opadami, powodziami (w szczególności miejskimi), 

chłodami, suszami; 

 W sektorze transportu w związku z intensywnymi opadami, powodziami, upałami, 

oblodzeniem, wiatrem i burzą, chłodami; 

 W sektorze gospodarki przestrzennej w związku z powodziami (głównie miejskimi), 

intensywnymi opadami, upałami i zaburzeniami cyrkulacji powietrza. 

Określono 4 cele strategiczne Planu Adaptacji do zmian klimatu: 

Cel 1. Łagodzenie negatywnego oddziaływania ekstremalnych zjawisk termicznych, w tym koncentracji 

zanieczyszczeń; 

Cel 2. Ograniczanie skutków nawalnych opadów i powodzi miejskich, susz oraz burz i silnych wiatrów; 

Cel 3. Informowanie oraz zwiększanie świadomości społeczności miejskiej dotyczącej skutków zmian 

klimatu; 

Cel 4. Instytucjonalne i organizacyjne wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu lub na 

ekstremalne zjawiska klimatyczne. 

Działania realizowane w 2020 r. 

Cele Planu Adaptacji są realizowane poprzez podjęciu wielu zadań adaptacyjnych, które pomogą 

miastu przystosować się do zmian klimatu, redukując podatność przede wszystkim sektorów miasta 

ocenionych za najbardziej wrażliwe: zdrowia publicznego, gospodarki wodnej, gospodarki 

przestrzennej miasta oraz transportu. W Planie Adaptacji wskazano działania z trzech kategorii: 

• działania organizacyjne; 

• działania informacyjno-edukacyjne; 

• działania techniczne. 

W dokumencie zestawiono następujące działania adaptacyjne odpowiadające  

poszczególnym celom strategicznym: 

Dla celu 1. Łagodzenie negatywnego oddziaływania ekstremalnych zjawisk termicznych, w tym 

koncentracji zanieczyszczeń: 

 Działanie 1.1 Wprowadzanie rozwiązań w organizacji ruchu zwiększających jego płynność; 

nadanie priorytetu komunikacji miejskiej (inteligentne systemy sterowania, modernizacje, 

systemy świetlne i inne działania poprawiające płynność); działania organizacyjne i techniczne. 

 Działanie 1.2 Wprowadzanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie transportu 

publicznego, obejmującego m.in. zadania: 

o budowa nowych połączeń, w szczególności nowych linii tramwajowych, budowa 

zintegrowanych węzłów przesiadkowych; 

o rozbudowa parkingów systemu P+R i P+G (także z uwzględnieniem właściwego 

zagospodarowania wód opadowych); 

o modernizacja infrastruktury przystankowej – odnawialne źródła energii, zielone 

przystanki/zielone torowiska; 

o sukcesywna wymiana taboru na pojazdy o wyższym termicznym komforcie podróży, 

spełniające wymogi ekologiczne oraz ustawy o elektromobilności; 

o zweryfikowanie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej dalszy rozwój kolei 

metropolitalnej powiązanej z innymi systemami transportu miejskiego (węzły 

przesiadkowe). 
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 Działanie 1.3  Kontynuacja zmian w systemach ogrzewania i chłodzenia na bardziej efektywne 

i mniej- lub bezemisyjne w obiektach użyteczności publicznych oraz w zabudowie 

mieszkaniowej i innej (znajdującej się w zasobach miasta) m.in. poprzez: 

o podłączenie do sieci ciepłowniczej i chłodniczej oraz rozbudowa tej sieci; 

o wymiana palenisk na paliwo stałe, na zasilanie z sieci ciepłowniczej, gazowe lub 

elektryczne; 

o wymiana źródeł energii cieplnej (na elektryczne, pompy ciepła, baterie słoneczne 

i inne); 

o modernizacja sieci ciepłowniczej (m.in. sukcesywna wymiana sieci cieplnych na 

preizolowane; wymiana zdewastowanej izolacji termicznej); 

o stwarzanie systemów dofinansowania działań modernizacyjno-inwestycyjnych. 

 Działanie 1.4 Utworzenie skoordynowanego systemu zarządzania energią w budynkach 

użyteczności publicznej; kontynuacja termomodernizacji budynków (obiektów oświatowych, 

innych budynków usług publicznych, budynków mieszkalnych). Działania organizacyjne 

i techniczne. 

 Działanie 1.5 Działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w sytuacji 

wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych (modernizacja sieci energetycznej, 

dywersyfikacja źródeł energii). Działania organizacyjne i techniczne. 

 Działanie 1.6  Opracowanie oraz wdrożenie koncepcji wprowadzania zielono-błękitnej 

infrastruktury do przestrzeni miejskiej, w szczególności w terenach o największej 

intensywności zabudowy.  Działania organizacyjne i techniczne. 

 Działanie 1.7 Wprowadzanie rozwiązań zmniejszających ruch samochodowy w Śródmieściu, 

w tym:  budowa nowych ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych, reorganizacja ruchu 

pod kątem ograniczenia i uspokojenie ruchu samochodowego w Śródmieściu. Działania 

organizacyjne i techniczne. 

 Działanie 1.8 Rewaloryzacja zieleni parkowej w mieście; rewaloryzacja istniejących i tworzenie 

nowych parków. Działania organizacyjne i techniczne. 

 Działanie 1.9 Odtwarzanie zadrzewień przyulicznych; rewaloryzacja istniejących i tworzenie 

nowych skwerów w miejscach zdegradowanych. Działania organizacyjne i techniczne. 

 Działanie 1.10 Opracowanie strategii rozwoju terenów zieleni wraz z inwentaryzacją terenów 

pełniących funkcje przyrodnicze w mieście. Działania organizacyjne i techniczne. 

Dla celu 2. Ograniczanie skutków nawalnych opadów i powodzi miejskich, susz oraz burz i silnych 

wiatrów: 

 Działanie 2.1 Zachowanie i rewaloryzacja istniejących cieków i zbiorników wodnych. Działania 

techniczne. 

 Działanie 2.2 Podejmowanie wspólnych działań w ochronie zlewni cieków miejskich i jezior 

w ramach metropolii Poznań. Działania organizacyjne. 

 Działanie 2.3 Zagospodarowanie wód opadowych „in situ” w mieście; wykorzystanie 

„czystych” wód opadowych na terenie nieruchomości (dla obiektów użyteczności publicznej). 

Działania techniczne. 

 Działanie 2.4 Tworzenie systemu zbiorników retencyjno-podczyszczających. Działania 

techniczne. 

 Działanie 2.5  Monitorowanie urządzeń sedymentacyjno-flotujących, osadników i separatorów 

dla wód opadowych, spływających z obiektów i terenów o dużym zanieczyszczeniu. Działania 

techniczne. 
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 Działanie 2.6  Opracowanie i promowanie standardów miejskiego systemu odwodnieniowego; 

sporządzenie katalogu/wytycznych dobrych praktyk w zagospodarowaniu wód deszczowych. 

Działania organizacyjne. 

 Działanie 2.7 Tworzenie powierzchniowego odprowadzania wód opadowych z jezdni ulic na 

pasy terenów infiltrujących, na obszarach o mniejszej intensywności zabudowy. Działania 

techniczne. 

 Działanie 2.8 Odtwarzanie systemów wód powierzchniowych, w tym budowa kompleksowego 

miejskiego systemu odwodnienia dla 20 zlewni z wykorzystaniem m.in. naturalnych metod 

retencji, w szczególności w zlewni „Bogdanka”. Działania organizacyjne i techniczne. 

 Działanie 2.9 Opracowanie modelu hydraulicznego i utworzenie automatycznego systemu 

monitoringu/kontroli pracy kanalizacji deszczowej. Działania organizacyjne. 

 Działanie 2.10 Program inwentaryzacji i oceny kondycji zadrzewień pod kątem ich zagrożenia 

w przypadku silnych wiatrów. Sukcesywne usuwanie zadrzewień stanowiących zagrożenie 

w przypadku silnych wiatrów. Działania organizacyjne i techniczne. 

Dla celu 3. Informowanie oraz zwiększanie świadomości społeczności miejskiej dotyczącej skutków 

zmian klimatu: 

 Działanie 3.1 Przeprowadzenie kampanii społecznej, promującej dobre praktyki adaptacyjne; 

promowanie systemów zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach 

własnych (przemysłowych, magazynowych, usługowych, mieszkaniowych, parkingowych) 

ukierunkowane na zwiększenie retencji gruntowej wód deszczowych w lokalnych zlewniach. 

Działania edukacyjne. 

 Działanie 3.2 Przeprowadzenie działań edukacyjnych na temat regulacji prawnych w zakresie 

ochrony środowiska, dostępu do informacji i uczestnictwa w podejmowaniu decyzji 

dotyczących środowiska. Działania edukacyjne i organizacyjne. 

 Działanie 3.3 Usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 

zagrożeniami klimatycznymi; aplikacja systemu informatycznego, w tym utworzenie strony 

internetowej o ryzyku przekroczenia norm zanieczyszczeń powietrza i zaleceniach dotyczących 

zachowań ludności; bezpłatna aplikacja na smartfony, strona internetowa miasta. Działania 

edukacyjne i organizacyjne. 

 Działanie 3.4 Budowa i utrzymanie platformy wymiany wiedzy o dobrych praktykach 

w adaptacji do zmian klimatu. Działania edukacyjne i organizacyjne. 

 Działanie 3.5 Wzmocnienie i rozszerzenie współpracy z Parkiem Technologicznym, uczelniami, 

innymi placówkami badawczymi Poznania oraz organizacjami pozarządowymi. Działania 

edukacyjne i organizacyjne. 

 Działanie 3.6 Utworzenie i zarządzanie bazą danych o zagrożeniach i skutkach ekstremalnych 

zjawisk klimatycznych. Działania edukacyjne i organizacyjne. 

Dla celu 4. Instytucjonalne i organizacyjne wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu lub na 

ekstremalne zjawiska klimatyczne:  

 Działanie 4.1 Modernizacja infrastruktury obiektów pomocy społecznej. Działania 

organizacyjne i techniczne. 

 Działanie 4.2 Zorganizowanie systemowej opieki nad seniorami – tworzenie dziennych domów 

seniora i poszerzenie zakresu ich działalności. Działania organizacyjne. 

 Działanie 4.3 Sukcesywne podnoszenie standardu usług medycznych w zakładach opieki 

zdrowotnej miasta. Działania organizacyjne i techniczne. 

 Działanie 4.4 Budowa strażnic i doposażanie sprzętowe PSP i OSP, techniczne wsparcie służb 

ratowniczych i jednostek zarządzania kryzysowego; rozbudowa infrastruktury krytycznej. 

Działania organizacyjne i techniczne. 
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 Działanie 4.5 Zorganizowanie i przeprowadzenie wspólnych szkoleń służb w ramach 

współpracy PSP i OSP (integracja systemów reagowania kryzysowego). Działania 

organizacyjne. 

 Działanie 4.6 Sporządzenie wytycznych zagospodarowania przestrzennego w dokumentach 

planistycznych, koncepcjach, projektach itp. Sukcesywne sporządzanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego zwiększających odporność miasta. Działania organizacyjne. 

Wskaźniki za 2020 r. 

Cel strategiczny 1. 

Łagodzenie negatywnego oddziaływania ekstremalnych zjawisk termicznych, w tym koncentracji 

zanieczyszczeń (inwersje termiczne, MWC): 

 Powierzchnia wprowadzonych rozwiązań zielonej infrastruktury (skwery, parki osiedlowe, 

zielone dachy, zielone ściany, ogrody deszczowe, ogrody sąsiedzkie itp.) m2, wzrost; 

 Liczba przebudowanych skwerów i placów w kierunku tzw. skwerów i placów klimatycznych, 

liczba, wzrost; 

 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; 

 Powierzchnia wprowadzonych rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury w obszarach 

wrażliwości (stery I, II i III), m2, wzrost; 

 Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji miejskiej (wprowadzenie odnawialnych 

źródeł energii i zielone przystanki), liczba, wzrost; 

 Udział torowisk zielonych w długości torowisk, %, wzrost; 

 Udział autobusów wykorzystujących napędy i paliwa alternatywne (elektryczne i hybrydowe) 

w liczbie wszystkich autobusów komunikacji miejskiej,  %, wzrost; 

 Udział klimatyzowanych pojazdów transportu miejskiego w liczbie wszystkich pojazdów, %, 

wzrost; 

 Udział osób korzystających z komunikacji publicznej w stosunku do liczny mieszkańców, %, 

wzrost; 

 Liczba dni w roku, w których wystąpi przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla stężeń 

dobowych PM10 i P.M 2.5, liczba, spadek; 

 Liczba budynków mieszkalnych wielorodzinnych poddanych termomodernizacji, liczba, 

wzrost; 

 Udział budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej wraz z eliminacją źródeł ciepła na paliwo 

stałe w stosunku do liczby budynków, % , wzrost; 

 Długość powstałych ścieżek rowerowych, km, wzrost; 

 Udział ruchu rowerowego w liczbie podróży w mieście , %, wzrost; 

 Udział podróży samochodem indywidualnym w liczbie podróży w mieście, %, spadek. 

Cel strategiczny 2.  

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

 Długość odcinków zrewaloryzowanych cieków, km, wzrost; 

 Liczba przebudowanych układów kanalizacji deszczowej pod kątem wykorzystania wód 

opadowych w miejscu ich powstawania lub ich retencjonowania, liczba, wzrost; 

 Liczba/powierzchnia wybudowanych zbiorników małej retencji, liczba/ha, wzrost; 

 Liczba interwencji Straży Pożarnej z przyczyn klimatycznych (intensywne opady, silny wiatr, 

przybór wód, wyładowania atmosferyczne), liczba, spadek; 

 Liczba gospodarstw domowych i liczba osób poszkodowanych w wyniku oddziaływania zjawisk 

ekstremalnych na terenie miasta, liczba, spadek; 
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 Liczba powstałych obiektów retencjonujących wodę, liczba, wzrost; 

 Liczba (lub długość) urządzeń melioracyjnych poddanych konserwacji w ciągu roku, liczba (km), 

wzrost. 

Cel strategiczny 3.  

Informowanie oraz zwiększanie świadomości społeczności miejskiej dotyczącej skutków zmian klimatu: 

 Liczba akcji edukacyjnych w zakresie adaptacji do zmian klimatu\liczba osób biorących w nich 

udział, liczba, wzrost; 

 Stopień pokrycia miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, %, wzrost; 

 Wysokość strat spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami, zł, spadek; 

 Nakłady finansowe na usuwanie oraz zapobieganie skutkom zjawisk ekstremalnych 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, zł, spadek; 

 Liczba wypłaconych odszkodowań z tytułu usuwania skutków powodzi i podtopień, liczba, 

spadek; 

 Wskaźnik adaptacji – realizacji celu nadrzędnego; 

 Jakość życia (ocena komfortu życia w mieście przez mieszkańców), %, wzrost; 

 Poziom świadomości klimatycznej (wiedza mieszkańców na temat zmian klimatu i adaptacji do 

skutków tych zmian), %, wzrost. 

Finansowanie 

Plan Adaptacji może być finansowany z funduszy Unii Europejskiej i współpracy UE z innymi krajami 

w ramach polityki spójności. Nakłady na realizację działań będzie można pozyskiwać z:  

 programu LIFE – krajowy punkt kontaktowy pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej; 

 programu HORYZONT 2020; 

 Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. Operatorem programu jest Ministerstwo Środowiska przy wsparciu 

NFOŚiGW. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Silna Metropolia; 

 Zielone, mobilne miasto; 

 Przyjazne osiedla; 

 Wspólnotowość i dialog społeczny. 

Podsumowanie 

W 2020 r. została przygotowana lista planowanych do realizacji w ramach MPA zadań pod kątem 

konkursów, które będą dotyczyć nowej perspektywy finansowej, wypracowanej przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Listę przesłano do Instytutu Ochrony Środowiska. 

 

 

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 
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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 2020 r. 

 39 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 2020 r. powołano 851 grup roboczych w celu 

opiniowania przypadków prowadzenia procedury Niebieskiej Karty. Grupy robocze odbyły 

łącznie 2 106 posiedzeń. W ramach działalności Zespołu pomocy udzielono 4 346 osobom 

doznającym przemocy w rodzinie, w tym: 1 560 kobietom, 1 462 mężczyznom oraz 1 324 

dzieciom. 

 Osoby doznające przemocy w rodzinie korzystały z pomocy w formie poradnictwa 

medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego. Łącznie 

z pomocy skorzystało 2 551 osób, w tym: 1646 kobiet, 248 mężczyzn 657 dzieci. W ramach 

poradnictwa socjalnego z pomocy skorzystało łącznie 1 522 osób. W ramach poradnictwa 

medycznego, udzielono pomocy 51 osobom. Z pomocy psychologicznej skorzystało 638 osób, 

z pomocy prawnej – 145, natomiast z poradnictwa zawodowego i rodzinnego – 853 osób. 

 W ramach realizacji zadań związanych z procedurą Niebieskiej Karty w 2020 r. sporządzono 

łącznie 1 378 formularzy Niebieskiej Karty. Procedurą objęto 1 623 rodziny. W wyniku ustania 

przemocy w rodzinie zakończono 196 procedur, natomiast 762 procedur zostało zakończonych 

po stwierdzeniu braku zasadności podejmowania działań. 

 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzony jest przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W 2020 r. z pomocy udzielanej w Ośrodku skorzystało 

łącznie 51 osób, w tym: 23 kobiety 3 mężczyzn oraz 25 dzieci. Ośrodek udziela wsparcia 

całodobowego. Z programów terapeutycznych prowadzonych przez Miejskie Centrum 

Interwencji Kryzysowej skorzystały łącznie 44 osoby dotknięte przemocą w rodzinie, w tym: 19 

kobiet, 2 mężczyzn oraz 23 dzieci. Programy ukończyło 36 osób, w tym 17 kobiet, 2 mężczyzn 

oraz 17 dzieci. W ramach prowadzonego przez MCIK ośrodka interwencji kryzysowej z pomocy 

skorzystało ogółem 493 osób, w tym: 401 kobiet oraz 92 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 312 osób, w tym 152 kobiety, 103 mężczyzn oraz 57 dzieci. 

 W 2020 r. dla mieszkańców Poznania prowadzony był program korekcyjno-edukacyjny dla 

sprawców przemocy w rodzinie, w którym udział wzięło 11 osób. Program został ukończony 

pozytywnie przez 7 osób. 
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Wskaźniki za 2020 r. 

 Liczba niebieskich kart -  1378; 

 Liczba osób, które wzięły udział w Programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy 

w rodzinie – 11 (ukończyło 7); 

 Liczba osób, które wzięły udział w Programie psychologiczno - terapeutycznym dla sprawców 

przemocy w rodzinie – 10 (ukończyło 5). 

Finansowanie 

Program finansowany jest ze środków budżetowych miasta Poznania oraz budżetu Wojewody 

Wielkopolskiego. Poszczególne podmioty odpowiadające za jego realizację mogą pozyskiwać 

dodatkowe środki finansowe z administracji rządowej oraz innych źródeł m.in. ze środków unijnych. 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań 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. 

 

 

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 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: 



 

30 

 

 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 2020 r. 

A. 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. 

B. 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; 

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 2017-2020 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. 

C. 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 – (do czerwca: na 365 dni w cenie 50 zł, od lipca na 366 dni – 90 zł); 

 Dostosowanie taboru autobusowego i tramwajowego do potrzeb osób starszych 

i z niepełnosprawnościami; 

 Dostosowanie infrastruktury przystankowej; 

 Kampanie informacyjne dot. kulturalnego korzystania z transportu. 

D. 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; 
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 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. 

E. 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 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; 

 Wolontariat 60 plus; 

 Centrum Inicjatyw Rodzinnych. 

F. 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. 

G. 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; 
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 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 – ca. 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; 

 „Pudełko życia”. 

Wskaźniki za 2020 r. 

 liczba projektów zleconych z uwzględnieniem zniesienia barier i wykonywanych zgodnie ze 

standardami dostępności dla miasta Poznania – 4 projekty; 

 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 – 13 partnerów; 

 liczba wydanych Kart Seniora w stosunku do liczby Seniorów uprawnionych do korzystania – 

18%; 

 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. 
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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; 

 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.  
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Kierunki działań (priorytety): 

 Rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób niepełnosprawnych umożliwiających 

samodzielne pełnienie ról społecznych; 

 Niwelowanie i likwidowanie barier na drodze do integracji społecznej; 

 Pobudzanie i wspieranie różnorodnych form partycypacji i aktywności społecznej osób 

niepełnosprawnych; 

 Przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie w społeczeństwie 

właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji. 

Działania realizowane w 2020 r. 

 Prowadzanie Warsztatów terapii zajęciowej (WTZ); 

 Rozwijanie zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej dla osób przewlekle psychicznie 

chorych, osób mających przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy 

(ŚDS); 

 Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami finansowane ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji: 

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. 

 Rozwijanie różnorodnych form mieszkalnictwa wspomaganego dla dorosłych osób 

niepełnosprawnych oraz zapewnienie niezbędnych w mieszkalnictwie wspomaganym usług 

specjalistycznych; 

 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 Mieszkalnictwo wspomagane dla dorosłych osób niepełnosprawnych oraz 

zapewnienie niezbędnych usług specjalistycznych; 

o Edukacja społeczna i obywatelska osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 
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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 Realizacja usług asystencji osobistej; 

o Szkolenia z zakresu projektowania uniwersalnego. 

 Ujawnianie i zwalczanie przypadków dyskryminacji; 

 Upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawności i o osobach niepełnosprawnych; 

 Promowanie działań służących zmianie obrazu osób niepełnosprawnych funkcjonującego 

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

niepełnosprawnych. Rozwój i dostosowywanie systemu informacji miejskiej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Wskaźniki za 2020 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. Zrealizowano 651 wniosków; 

 Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Zrealizowano 885 wniosków; 

 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych. 

Zrealizowano 429 wniosków; 

 Dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. 

Zrealizowano 3 wnioski; 

 Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B. 

Zrealizowano 6 wniosków; 

 Zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. 

Zrealizowano 37 wniosków; 

 Dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego 

i oprogramowania. Zrealizowano 13 wniosków; 

 Dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Zrealizowano 21 wniosków; 

 Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Zrealizowano 15 

wniosków; 

 Dofinansowanie zakupu skutera lub oprzyrządowania do wózka ręcznego. Zrealizowano 7 

wniosków; 

 Dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne. Zrealizowano 12 wniosków; 

 Dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej 

protezy kończyny. Zrealizowano 5 wniosków; 

 Dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłaty za pobyt dziecka 

osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad 

dzieckiem. Zrealizowano 23 wnioski; 

 Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. 

Zrealizowano 227 wniosków; 

 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających 

i rehabilitacji społecznej. Zawarto 18 umów na kwotę 3 400 000 zł; 
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 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym usług terapeutyczno-usprawniających mających na 

celu poprawę ich kondycji psychofizycznej. Zawarto 20 umów na kwotę 630 700 zł; 

 Edukacja społeczna i obywatelska osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Celem działań jest 

szeroko rozumiana edukacja osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Zawarto 5 umów na 

kwotę 210 000 zł; 

 Wspieranie i promowanie imprez integracyjnych organizowanych przez środowisko osób 

niepełnosprawnych o charakterze konferencji, spotkań, przedsięwzięć kulturalnych, 

sportowych, turystycznych, rekreacyjnych. Zawarto 5 umów na kwotę 33 280 zł; 

 Wspieranie i promowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w sporcie, turystyce 

i rekreacji. Zawarto 3 umowy na kwotę 17 000 zł; 

 Realizowano usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. W 2020 r. z pomocy asystenta 

skorzystało: 125 osób, liczba godzin zrealizowanych usług wyniosła 11 200. W ramach trwałości 

projektu prowadzono 2 mieszkania dostosowane do potrzeb i możliwości osób 

z niepełnosprawnością intelektualną w których realizowano treningi mieszkaniowe. W 2020 

roku z treningów skorzystało 45 osób z niepełnosprawnością intelektualną; 

 Opiniowanie przez Miejską Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych projektów 

architektonicznych – liczba wydanych opinii 6; 

 Promowanie zasad projektowania uniwersalnego (szkolenie). Liczba beneficjentów: 25 osób; 

 Ujawnianie i zwalczanie przypadków dyskryminacji – podjęto 51 interwencji w sprawach osób 

z niepełnosprawnościami. 

Finansowanie 

Nakłady poniesione na realizacje Programu w 2020 r.: 

 środki PFRON: 10 437 407,00 zł (zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez 

MOPR); 

 środki z budżetu Miasta Poznania: 5 745 337,00 zł (dotacje dla NGO, dofinansowanie do WTZ); 

 środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: 363 307,50. 

Razem: 16 546 051,50 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 

Cel horyzontalny programu: 

 Integracja osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy; 

 Realizacja celu odbywa się poprzez cele pośrednie, takie jak: 

o Zwiększenie potencjałów zawodowych osób z niepełnosprawnościami; 

o Rozwój i doskonalenie usług prozatrudnieniowych adresowanych do osób 

z niepełnosprawnościami; 

o Wzrost zainteresowania zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami ze strony      

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

zatrudnienia oraz postawom bierności zawodowej. 

Działania realizowane w 2020 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; 

 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 2020 r. 

 z usług Poznańskiego Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego skorzystało 46 osób 

z niepełnosprawnościami: 16 osób w stopniu lekkim, 29 w stopniu umiarkowanym, 1 osoba 

w stopniu znacznym. Zatrudnienie uzyskało 18 osób, z czego 12 osób na otwartym rynku pracy 

oraz 6 osób w zakładach pracy chronionej. Proces zatrudnienia był na bieżąco monitorowany 

przez doradcę zawodowego oraz asystenta pracy; 

 udzielono 5 osobom z niepełnosprawnością środki na podjęcie działalności gospodarczej; 

 dokonano zwrotu kosztów 4 stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami, dokonano 

zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia 18 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 skorzystały 2 osoby; 

 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 227 osób; 

 Urząd Miasta Poznania na dzień 31.12.2020 r. zatrudniał 83 osoby z niepełnosprawnościami, 

co stanowi 79,75 etatu.  

Finansowanie 

Nakłady poniesione na realizacje Programu w 2020 r.: 

 środki PFRON: 409 757,00 zł (w tym zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane 

przez PUP); 

 środki z budżetu Miasta Poznania: 120 000,00 zł (dotacje dla NGO). 

Razem 529 757,00 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 2020-2022 

Uchwała Rady Miasta Poznania  Nr XXVIII/500/VIII/2020 z 19.05.2020 r. 

Zakres czasowy 

2020-2022 

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 2020 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 2020 r. 

 Pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci (wydatkowana kwota 245 000,00 zł); 

 Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla osób mających trudności 

w wypełnianiu swoich zadań (wydatkowana kwota 345 038,00 zł); 

 Pomoc na rzecz rodzin i dzieci między innymi poprzez działania wolontaryjne w poznańskich 

rodzinach, rozwój i edukację małego dziecka (wydatkowana kwota 80 000,00 zł); 

 Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego na podstawie art. 24 

pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

prowadzonych w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk 

wychowawczych; pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w tym między innymi 

działania w zakresie streetworkingu. (wydatkowana kwota 248 885,00 zł); 

 Realizacja zadań z zakresu wsparcia rodziny i dziecka poprzez realizację projektów - środki 

przyznane w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wydatkowana kwota 115 190,00 zł); 

  Realizacja zadań z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez realizację 

projektów w trybie konkursowym, środki z budżetu Rad Osiedli (wydatkowana kwota 6 000,00 

zł). 
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Wskaźniki za 2020 r. 

W ramach Programu na działania zawarto: 

 3 umowy na pomoc na rzecz rodzin i dzieci między innymi poprzez działania wolontaryjne 

w poznańskich rodzinach, rozwój i edukację małego dziecka; 

 4 umowy na realizacje zadania - pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci; 

 6 umów na realizację zadania zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej 

dla osób mających trudności w wypełnianiu swoich zadań; 

 6 umów na realizację zadania „Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia 

dziennego na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej”; 

 8 umów na organizację zajęć edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych dla dzieci i rodzin; 

 4 umowy z organizacjami pozarządowymi rekomendowanymi przez Rady Osiedla na realizację 

zadań w obszarze wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej m.in. na następujące 

zadania: 

o zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej 

sytuacji życiowej przez organizowanie wypoczynku letniego; 

o festyn integracyjny dla mieszkańców. 

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 2020 r. 

Zadania określone w programie realizowane były zgodnie z harmonogramem: 
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 dofinansowano 2099 miejsc opieki w żłobkach niepublicznych, kwota dofinansowania do 

jednego miejsca – 600 zł miesięcznie; 

 utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych stanowiący wsparcie dla 

rodzin w trudnej sytuacji finansowej; 

 na bieżąco prowadzone były konsultacje dla przyszłych i obecnych podmiotów tworzących/ 

prowadzących placówki opieki nad dziećmi do lat 3; 

 Miasto Poznań w ramach programu „Maluch+” 2020 otrzymało środki na funkcjonowanie 400 

miejsc w 15 żłobkach publicznych; 

 Miasto Poznań zapewniło trwałość 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) - 84 miejsca 

opieki w formie żłobka; 

 Miasto Poznań zapewniło trwałość projektu w ramach WRPO 2014-2020 

(poddziałanie 6.4.1) na utworzenie 18 miejsc opieki nad dziećmi  

z niepełnosprawnościami w formie żłobka.  

Wskaźniki za 2020 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; 

 2020 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 2020: 

 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 2020;  

 prowadzono punkt konsultacyjny dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców: udzielano 

konsultacji przedsiębiorcom oraz rodzicom dzieci do lat 3; 

 przeprowadzono modernizacje w żłobkach miejskich; 

 otrzymano środki na funkcjonowanie 400 miejsc w 15 żłobkach publicznych; 

 zapewniono trwałość 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) - 84 miejsca 

opieki w formie żłobka; 

 zapewniono trwałość projektu w ramach WRPO 2014-2020 (poddziałanie 6.4.1) na utworzenie 

18 miejsc opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w formie żłobka; 
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 Centrum Inicjatyw Rodzinnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami współorganizowało w roku 2020 wydarzenia w formie online dedykowane 

poznańskim rodzinom. 

W roku 2021 kontynuowane będzie dofinansowanie do miejsc opieki w żłobkach niepublicznych. 

Ponadto Miasto Poznań złożyło ofertę konkursową na otrzymanie środków przeznaczonych na 

funkcjonowanie 400 miejsc opieki w 15 żłobkach publicznych w ramach Programu „Maluch+” 2021. 

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 latach 2018-2019 

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. 

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 2020 r. 

 W 2020 roku odbyły się 3 zdalne posiedzenia Rady Rodziny Dużej III kadencji.  Ze względu na 

trudną epidemiczna sytuację w kraju, członkowie Rady nie wyrazili chęci częstszych spotkań.  

Główne poruszane tematy to: 

o ulgi na transport komunikacją miejską przysługujące rodzinom wielodzietnym (4+), 

uproszenia procedur składania wniosków i doładowywania PEKI; 

o pomoc uczniom i nauczycielom w czasie nauki zdalnej; 

o dostępność miejskich nieruchomości dla rodzin wielodzietnych; 

o nowa polityka prorodzinna Miasta; 

o działalność Poznańskiego Centrum Świadczeń oraz Centrum Inicjatyw Rodzinnych w czasie 

pandemii. 
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 Od listopada 2020 r., podejmowane były działania związane z organizacją Gali Rodzin, Wyniki 

Konkursu o Tytuł SUPERŻŁOBEK SUPERPRZEDSZKOLE 2020 oraz wyniki głosowania na 

najlepszego partnera Karty Dużej Rodziny ogłoszone zostały w styczniu 2021 r., podczas 

uroczystej Gali Rodzin 2020; 

 W dniach od 15.05-1.06 odbyła się wyjątkowa, VIII edycja Poznańskich Dni Rodziny. Na stronie 

internetowej Miasta Poznania  www.poznan.pl/poznanskiednirodziny  oraz na specjalnie 

utworzonym wydarzeniu na portalu społecznościowym Facebook na bieżąco publikowana była 

społeczno-kulturalna oferta atrakcji online, skierowana do całych rodzin. W dniu 15.05 

w ramach Inauguracji Poznańskich Dni Rodziny w domu,  na profilu Facebook-owym Miasta 

Poznania, Teatru Muzycznego oraz w wydarzeniu Poznańskie Dni Rodziny 2020  odbyła się 

transmisja specjalnie przygotowanego koncertu pt. Bajkowy Teatr Muzyczny. W kalendarium 

Poznańskich Dni Rodziny w domu znalazło się ok. 111 wydarzeń i atrakcji online -  bajek, 

ćwiczeń, warsztatów, eksperymentów, spektakli teatralnych, wykładów dla rodziców, quizów, 

turniejów wiedzy, koncertów, zajęć sportowych - przeznaczonych do posłuchania, wykonania 

i obejrzenia w zaciszu własnego mieszkania. Nie zabrakło wydarzeń dla żadnej grupy wiekowej: 

dzieci, rodziców i seniorów. 

Wskaźniki za 2020 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 i mieszkalnictwo. 

W  latach 2012-2017 podpisano 231 porozumień z partnerami, które obowiązywały na czas określony. 

Od 2018 roku na wniosek rodzin wielodzietnych Poznańska Karta została włączona do Karty 

Ogólnopolskiej, jednak z zachowaniem odrębnych porozumień i zniżek od poznańskich partnerów. W 

ramach Programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny od roku 2018 podpisano łącznie 135 

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 2020 roku na realizację zadania Programu w postaci zorganizowania Poznańskich Dni Rodziny 

przeznaczono 121 512,25 zł. (w tym 109 382,25 przeznaczono na dofinansowanie na realizacje zadań 

przez organizacje pozarządowe w ramach małych grantów). 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Wspólnotowość i dialog społeczny. 

Podsumowanie 

W 2020 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 135 partnerów.     

 

 

POLITYKA PRORODZINNA DLA MIASTA POZNANIA 

Uchwała Nr XXXIII/523/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12.07.2016 r. 

Zakres czasowy 

2016-2020 

 

http://www.poznan.pl/poznanskiednirodziny


 

43 

 

Przesłanki oraz cele 

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. 

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. 

Działania realizowane w 2020 r. 

Miasto Poznań zrealizowało zadania założone na rok 2020: 

 Funkcjonowało Centrum Inicjatyw Rodzinnych – miejsce przyjazne rodzinie; 

 Realizowano świadczenia rodzinne; 

 Dofinansowano miejsca w żłobkach niepublicznych (2099 miejsc) w kwocie 600 zł na jedno 

miejsce; 

 Utrzymano 378 dodatkowych miejsc opieki w żłobkach samorządowych utworzonych 

w ramach resortowego programu Maluch w latach 2011-2012 i 2018 oraz 2019; 

 Utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych, który ułatwił dostęp do 

instytucji opieki rodzinom z małymi dziećmi znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

 Miasto Poznań zapewniło trwałość 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) - 84 miejsca 

opieki w formie żłobka; 

 Miasto Poznań zapewniło trwałość projektu w ramach WRPO 2014-2020 (poddziałanie 6.4.1) 

na utworzenie 18 miejsc opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w formie żłobka; 

 Wspierano rodziny wielodzietne poprzez: działalność Rady Rodziny Dużej, poszerzenie oferty 

w ramach karty rodziny dużej oraz wsparcie psychologiczne we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi; 

 Miasto Poznań sfinansowało bilety wstępów do zoo, palmiarni, kin, teatrów, muzeów i na 

basen w ramach Akcji LATO nie_LETNIE; Rozdano 5 616 voucherów, zapewniono atrakcje dla 

ok. 3615 dzieci i ok. 2147 dorosłych – łącznie ok. 5762 osób. W ramach trwającej 48 dni akcji 

przygotowano ponad 100 atrakcji: seansów filmowych, przedstawień teatralnych, zwiedzania 

ekspozycji, wejść do Zoo i palmiarni oraz wizyt na pływalniach letnich; 
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 Dofinansowano realizację korepetycji dla uczniów szkoły podstawowej; 

 Dofinansowano zadanie polegające na prowadzeniu centrum mediacji; 

 Wspieranie rodzin poprzez realizację działań w zakresie transportu zbiorowego 

i infrastruktury; 

 Zorganizowano zdalne wydarzenia kulturalno – rozrywkowo - edukacyjne integrujących 

poznańskie rodziny, w tym sprzyjające integracji międzypokoleniowej. 

Wskaźniki za 2020 r. 

 dofinansowano 2099 miejsc opieki  w żłobkach niepublicznych; 

 w sumie zapewniono trwałość 102 miejsc opieki utworzonych w ramach WRPO 2014-2020 

w tym 18 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami; 

 utrzymano 378 miejsc opieki w żłobkach publicznych utworzonych w ramach środków 

z Programu Maluch+. 

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 

W roku 2021 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 400 

miejsc opieki w 15 żłobkach publicznych w ramach Programu „Maluch+” 2021. 

 

 

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2020 ROK  

Uchwała Nr XXXV/632/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29.09.2020 r. 

Zakres czasowy 

2020 

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. 

Cel szczegółowy 2 - Wdrażanie, realizowanie i upowszechnianie oferty programów profilaktycznych 

o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności. 

Cel szczegółowy 3 - Zapewnienie dostępności do specjalistycznych świadczeń, usług oraz interwencji 

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

Cel szczegółowy 4 - Ograniczenie negatywnych dla zdrowia i życia rodzinnego oraz społecznego 

skutków ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

Cel szczegółowy 5 - Doskonalenie systemu diagnozowania problemów uzależnień oraz planowania, 

monitorowania i kontrolowania realizacji Programu. 

Działania realizowane w 2020 r. 

Działania realizowane w ramach poszczególnych celów szczegółowych w 2020 roku: 

Cel szczegółowy 1 - Propagowanie wiedzy i kompetencji oraz promocja adekwatnych postaw 

społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom. 
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 Wspieranie innowacyjnych działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji 

zajęć integrujących psychoprofilaktykę z działaniami artystycznymi; 

 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; 

 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; 

 Opracowanie koncepcji kampanii „Sprzedajemy Odpowiedzialnie”. 

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 

zrodzin 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; 

 Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci przejawiających symptomy ze spektrum FASD, 

dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz znajdujących się wgrupie 

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; 
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 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; 

 Zachowanie trwałości Projektu BaltCityPrevention; 

 Tworzenie warunków do współpracy między realizatorami i partnerami Programu; 

 Monitorowanie i usprawnianie zadań ujętych w Programie; 

 Doskonalenie strategii działań profilaktycznych i zwiększanie ich efektywności. 

Wskaźniki za 2020 r. 

 Cel 1 Propagowanie wiedzy i kompetencji oraz promocja adekwatnych postaw społecznych 

w obszarze zapobiegania uzależnieniom ≥20000 - 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 ≥3000 - 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 ≥5000 - 

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

 ≥14000 - 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 

 Cel 1 Propagowanie wiedzy i kompetencji oraz promocja adekwatnych postaw społecznych 

w obszarze zapobiegania uzależnieniom 4 268 640,96 zł; 
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 Cel 2 Wdrażanie, realizowanie i upowszechnianie oferty programów profilaktycznych 

o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności 4 268 950,66 zł; 

 Cel 3 Zapewnienie dostępności do specjalistycznych świadczeń, usług oraz interwencji 

podejmowanych w celu poprawy jakości życia osób z kręgu problemów uzależnień 3 280 635 

zł; 

 Cel 4 Ograniczenie negatywnych dla zdrowia i życia rodzinnego oraz społecznego skutków 

ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych 3 494 

332 zł; 

 Cel 5 Doskonalenie systemu diagnozowania problemów uzależnień oraz planowania, 

monitorowania i kontrolowania realizacji Programu 2 070 618,38 zł; 

 SUMA 17 383 177 zł. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Wspólnotowość i dialog społeczny. 

Podsumowanie 

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) na rok 2021. 

 

 

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W POZNANIU NA LATA 2018-2020  

Uchwała nr XX/357/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3.12.2019 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. 

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. 

Cel 3 - Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Poznania w zakresie problemów związanych 

z używaniem substancji psychoaktywnych. 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej. 

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 2020 r. 

 Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży z grup ryzyka, 

eksperymentujących z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi oraz 

uzależnionych; 

 Szkolenia edukacyjne oraz kampanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków 

i innych substancji psychoaktywnych; 

 Realizacja programu informacyjno-edukacyjny dla rodziców dzieci i młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych; 
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 Realizacja programu wczesnej interwencji adresowanego do osób zażywających narkotyki 

i inne substancje psychoaktywne; 

 Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia od 

narkotyków i innych substancji psychoaktywnych; 

 Prowadzenie punktu ukierunkowanego na diagnostykę i konsultację HIV/AIDS; 

 Prowadzenie innych działań profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych lub 

interwencyjnych, skierowanych do osób zagrożonych zażywaniem narkotyków i/lub środków 

psychoaktywnych, osób eksperymentujących z narkotykami i/lub środkami psychoaktywnymi 

oraz osób uzależnionych; 

 Działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową; 

 Realizacja programu pn. „Sportową manią walczymy z narkomanią”; 

 Realizacja programów profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych 

obejmujących problem uzależnienia od narkotyków w szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych; 

 Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii skierowanego do uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych; 

 Realizacja Programu profilaktycznego „Wiem. Wybieram dobrze”. 

Wskaźniki za 2020 r. 

Wskaźniki realizacji celu 1: 

 min. 200 osób korzystających z porad punktu informacyjno-konsultacyjnego; 

 min. 40 osób korzystających z programu edukacyjnego. 

Wskaźniki realizacji celu 2: 

 min. 1 punkt konsultacyjno-diagnostyczny prowadzący badania w kierunku diagnostyki 

HIV/AIDS; 

 min. 100 osób uczestniczących w programach postterapeutycznych po przebytym leczeniu 

bądź rehabilitacji; 

 min. 10 osób objętych programem wczesnej interwencji. 

Wskaźniki realizacji celu 3: 

 min. 20 osób uczestniczących w szkoleniach; 

 liczba przeprowadzonych kampanii; 

 liczba artykułów prasowych/audycji/komunikatów. 

Wskaźniki realizacji celu 4: 

 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”. 

Dodatkowo: 

 min. 10 szkół uczestniczących w programie profilaktycznym "Wiem. Wybieram dobrze" 

realizowanym przez Straż Miejską Miasta Poznania; 

 min. 10 szkół uczestniczących w programie „Dopalacze niszczą życie. Wczesna interwencja 

uzależnień” realizowanym przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu. 

Finansowanie 

 Realizacja działań minimalizujących występowanie ryzykownych zachowań związanych 

z zażywaniem narkotyków i środków psychoaktywnych wśród dzieci, młodzieży poprzez 
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kształtowanie i wzmacnianie czynników chroniących w ramach realizacji programów rozwoju 

osobistego i społecznego - 70 000,00 zł; 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - 180 000,00 zł; 

 Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych lub interwencyjnych, 

skierowanych do osób zagrożonych zażywaniem narkotyków i/lub środków psychoaktywnych, 

osób eksperymentujących z narkotykami i/lub środkami psychoaktywnymi oraz osób 

uzależnionych - 120 000,00 zł; 

 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii - 570 000,00 zł; 

 Działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową – zadanie realizowane przez 

Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania - 200 000,00 zł; 

 Program pn. „Sportową manią walczymy z narkomanią”, realizowany przez Poznańskie Ośrodki 

Sportu i Rekreacji - 100 000,00 zł; 

 Programy profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmujące problem 

uzależnienia od narkotyków – zadanie realizowane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta 

Poznania - 130 000,00 zł; 

 Program przeciwdziałania narkomanii, skierowany do uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną nr 7 w Poznaniu - 50 000,00 zł; 

 Program „Dopalacze niszczą życie. Wczesna interwencja uzależnień” – zadanie realizowane 

przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu - 40 000,00 zł; 

 Program profilaktyczny „Wiem. Wybieram dobrze” – zadanie realizowane przez Straż Miejską 

Miasta Poznania - 50 000,00 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 14.05.2019 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; 
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 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 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 2020 r. 

Funkcjonowanie Rady Programowej ds. opracowania, wdrożenia i aktualizacji "Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2017-2025". Działania w zakresie 

wdrożenia i aktualizacji Strategii:  

 Uaktualnienie składu Rady Programowej; 

 Pozyskanie danych statystycznych za rok 2018 i rok 2019; 

 Analiza zebranych danych w celu monitorowania realizacji Strategii. 

Wskaźniki za 2020 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; 

 Liczba głosujących w PBO; 

 Liczba spotkań w lokalnych społecznościach. 
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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 – 1; 

 Liczba projektów w zakresie rozwoju wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej – 0; 

 Wskaźnik zabezpieczenia miejsc w pieczy zastępczej – 78 % (brakuje wolnych miejsc, dzieci 

oczekują na umieszczenie w  rodzinnej pieczy zastępczej); 

 Wskaźnik skuteczności zastosowania planu pracy z rodziną objętą wsparciem asystenta rodziny 

– 44%; 

 Wskaźnik dostępności zawodowych form pieczy zastępczej – 23,5% (brakuje wolnych miejsc, 

dzieci oczekują na umieszczenie w w/w formie pieczy zastępczej); 

 Wskaźnik wsparcia udzielanego przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej –                 100 

% wszystkie rodziny zastępcze są objęte wsparciem koordynatora. Każdy koordynator pracuje 

max. z 15 rodzinami; 

 Liczba szkoleń i superwizji, dla osób wspierających rodziny - w 2020 roku 2 grupy superwizyjne 

dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a każda grupa odbyła po 3 szkolenia 

superwizyjne; łącznie w w/w zajęciach udział wzięło 18 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej;  

Ponadto koordynatorzy w 2020 r. wzięli udział w następujących przedsięwzięciach szkoleniowych: 

o Sposoby radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi wśród dzieci i młodzieży – 1 

osoba;  

o Porozumienie bez przemocy – poziom podstawowy – 8 osób.   

 Liczba kandydatów do pełnienia funkcji  rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej 

– brakuje kandydatów gotowych na przyjęcie dziecka, w 2020 roku organizator rodzinnej pieczy 

zastępczej wydał 20 zaświadczeń kwalifikacyjnych osobom, które ukończyły kurs 

przygotowujący do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (w tym wydano 7 zaświadczeń dla 

kandydatów, którzy szkolili się w 2019 ale zaświadczenia mogli uzyskać dopiero w 2020 r.); 

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

pieczy 43 wolontariuszy, 0 wolontariuszy wspierających rodziny; 
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 Wskaźnik skuteczności współpracy z pełnoletnimi wychowankami pieczy zastępczej - programy 

usamodzielnienia zrealizowane zgodnie z celami w 84%. 

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; 

 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; 
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 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. 

 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 o ich rozwój oraz 

wzmacnianie ich potencjału; 

 Zwiększenie liczby zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym. 

 Poprawa jakości usług świadczonych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców 

miasta; 

 Zwiększenie roli Miasta w promocji organizacji pozarządowych i ich działań; 

 Współpraca przy tworzeniu polityk publicznych na możliwie wczesnym etapie; 

 Budowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz rozwijanie relacji 

międzysektorowych. 

Działania, wskaźniki oraz finansowanie w 2020 r. 

Będą opracowane w drugim półroczu 2020 r. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Wspólnotowość i dialog społeczny. 
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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 2020 ROK 

Uchwała Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16.10.2018 r. 

Zakres czasowy 

01.01.2020 – 31.12.2020 

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 2020 r. 

Będą opracowane w drugim kwartale 2020 r. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Wspólnotowość i dialog społeczny. 

 

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 
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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 2020 r. 

 Realizacja projektu pn. „Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 

im. Joachima Lelewela w Poznaniu”. Zakres prac obejmował m.in.: zabezpieczenie 

przeciwwilgociowe ścian i piwnic, renowację elewacji budynku wraz ze zszyciem pęknięć, 

wymianę okien, przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa 

podnośnika dla niepełnosprawnych; 

 Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014 – 2030 

Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego - Zakończony etap projektowy, wybrany podczas przetargu 

Generalny Wykonawca robót budowlanych dla zadania Rewaloryzacji Placu; 

 Przebudowa Rynku Łazarskiego w Poznaniu; 

 Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014 – 2030 „Zasadzka 

na Fyrtle – zazielenienie skwerów na Wildzie”, rewitalizacja trzech skwerów na Osiedlu Wilda, 

tj. przy ul. Roboczej, przy ul. Sikorskiego i ul. Umińskiego oraz przy ul. Traugutta; 

 Program Centrum - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu 

samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, 

Towarowa; 

 Program Centrum - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu 

samochodowego w ul. Ratajczaka; 

 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu 

bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury. W 2020 roku ogłoszony 

został przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera 

Kontraktu. 

Wskaźniki za 2020 r. 

Monitoring wskaźników planowany po upływie pierwszego okresu wdrażania inwestycji tzn. po 2020 

roku. W 2021 r. nastąpi weryfikacja wskaźników za okres 2014-2020. 

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   

 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;  
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 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. 

 

 

STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA MIASTA POZNANIA DO ROKU 2035 

Uchwała nr XXXV/623/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29.09.2020 r. 

Zakres czasowy 

2020-2035 

Przesłanki oraz cele 

Głównym celem Strategii jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz 

zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Poznaniu. Osiągnięte to zostanie poprzez 

nakreślenie metodyki działania w związku z realizacją postanowień Ustawy o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. Ponadto, dokument poprzez promocję 

ekologicznych form transportu i wskazanie wykorzystania ekologicznie czystych pojazdów m. in. 

w publicznym transporcie zbiorowym, we flocie użytkowanych pojazdów w Urzędzie Miasta Poznania 

oraz wykonujących lub którym zleca się wykonywanie zadania publicznego, przyczyni się do osiągnięcia 

celów strategicznych regionu. Zapisy wynikające z  dokumentu uwzględniają również respektowanie 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności, które podróżują publicznym 

transportem zbiorowym (dążenie do zapewnienia jak największego udziału pojazdów 

niskopodłogowych) oraz korzystających z samochodów napędzanych paliwami alternatywnymi 

(zachowanie dostępności do stacji ładownia i tankowania). 

Działania realizowane w 2020 r. 

Została przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy i udzielone zamówienia publiczne dot. 

wykonania „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035” wraz 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej dla 

dokumentu. Wykonawca zrealizował Etap I (wykonanie wstępu do Strategii, w którym zawarta została 

również analiza jakości powietrza), Etap II, IIIa, IIIb oraz IIIc (wykonanie pozostałych części Strategii, 

przeprowadzenie wewnętrznych uzgodnień projektu Strategii, przygotowanie materiałów do 

konsultacji społecznych, wykonanie raportu z konsultacji społecznych, naniesienie ewentualnych 

poprawek oraz odbiór Strategii), a także Etap IVa i IVb (przygotowanie i przeprowadzenie działań 

informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych w związku z utworzeniem Strategii). Zostały także 

przeprowadzone konsultacje społeczne dla ww. dokumentu. 

Zadanie budowy stacji ładowania realizują obecnie: podmiot prywatny wybrany przez Zarząd Dróg 

Miejskich w Poznaniu (dzierżawiąc od Miasta grunty, na których stawia ogólnodostępne stacje 

ładowania) oraz Enea Operator Sp. z o. o. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych. 

Wskaźniki za 2020 r. 

Liczba stacji ładowania pojazdów elektrycznych: 78. 

Liczba pojazdów elektrycznych we flocie UMP i udział % w liczbie pojazdów ogółem: 3 pojazdy (20% 

udziału). 
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Liczba pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w jednostkach organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, służących do wykonywania zadań publicznych i udział % 

w liczbie pojazdów ogółem: 10 pojazdów (4,59% udziału). 

Finansowanie 

W zakresie wskaźnika dotyczącego liczby pojazdów elektrycznych we flocie UMP i udziału 

procentowego w liczbie pojazdów ogółem, finansowanie pochodziło z budżetu Miasta Poznania. 

Zadanie budowy stacji ładowania realizują obecnie: podmiot prywatny wybrany przez Zarząd Dróg 

Miejskich w Poznaniu (dzierżawiąc od Miasta grunty, na których stawia ogólnodostępne stacje 

ładowania) oraz Enea Operator Sp. z o. o. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o elektromobilności 

i  paliwach alternatywnych. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Zielone, mobilne miasto; 

 Przyjazne osiedla; 

 Silna Metropolia. 

 

 

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 2020 r. 

  Przedsięwzięcia realizowane przez Straż Miejską:  

 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); 

 Szkoła wolna od narkotyków i przemocy - spotkania profilaktyczne, prelekcje dotyczące 

przeciwdziałania zagrożeniom - używki, przemoc, agresja oraz odpowiedzialności prawnej 

sprawców - uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 

 Bezpiecznie, odpowiedzialnie w sieci - cykl spotkań online (w ramach zdalnego nauczania) ze 

starszymi uczniami szkół podstawowych, których przewodnią tematyką było przeciwdziałanie 

naruszeniom prawnych norm podczas korzystania z sieci internetowej, komórkowej; 
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 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. Informowanie seniorów o sposobach działania sprawców na ich niekorzyść oraz 

sposobach przeciwdziałania ich zamierzeniom; 

 Ogranicz ryzyko-COVID-19 - zespół przedsięwzięć profilaktycznych wymuszonych wystąpieniem 

pandemii oraz wprowadzonymi prawnymi obostrzeniami w różnej skali i czasie - patrole 

profilaktyczne w publicznej przestrzeni, pogadanki w placówkach oświatowych, doraźnie 

informacje podczas spotkań online z uczniami w ramach nauki zdalnej. Adekwatnie do grupy 

odbiorców - informowanie, przypominanie o konieczności przestrzegania norm ochrony w celu 

zmniejszenia ryzyka - przekazanie materiałów informacyjnych, przypinek, maseczek ochronnych. 

Przedsięwzięcia realizowane przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu: 

 Programy ukierunkowane na obniżenie stopnia przestępczości, zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców, wypracowanie poczucia współodpowiedzialności za stan 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Poznania: 

o Projekt „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” - polega on na organizacji 

comiesięcznych spotkań ze społeczeństwem i wymianą informacji w zakresie 

bezpieczeństwa. Ze względu na pandemię od marca 2020 r. poszczególne jednostki 

policji kontaktują się na bieżąco z przedstawicielami Rad Osiedli oraz innymi 

podmiotami w formie elektronicznej, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty; 

o Profilaktyka alkoholowa - jednostki podległe Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu 

prowadzą systematyczne kontrole obiektów handlowych, jak i prowadzą działania 

profilaktyczne w postaci akcji informacyjno-edukacyjnych dla sprzedawców m.in.: 

„Odpowiedzialny sprzedawca”, „Pozory mylą, dowód nie”, „Stop. Alkohol i nikotyna 

tylko dla pełnoletnich”; 

 Programy skierowane na przeciwdziałanie uzależnieniom i demoralizacji nieletnich: 

o Narkotyki/dopalacze/środki psychoaktywne - w ramach realizacji założeń 

programowych, od początku roku szkolnego 2020/2021 policjanci przeprowadzali on-

line prelekcje, pogadanki dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania narkomanii 

poprzez odpowiednie kształtowanie polityki oświatowo-wychowawczej oraz 

zdrowotnej. Policjanci przeprowadzali także szkolenia dla kadry pedagogicznej 

placówek oświatowych oraz rodziców uczniów, informując o ryzyku związanym 

z zażywaniem, posiadaniem środków odurzających oraz odpowiedzialnością karną 

osób nieletnich. Wyżej wymienione działania, realizowane były również w obszarach 

programów prewencyjnych pn.: „Dopalacze niszczą życie” - wczesna interwencja, oraz 

kampanii MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Ponadto Komenda Miejska Policji 

w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Pedagogów Społecznych RIPOSTA, 

w okresie wakacji w strefie umożliwiającej spożywanie alkoholu nad rzeką Wartą, 

przeprowadziła kampanię „Życie moim dopalaczem”, która skierowana była na 

zagadnienia związane ze środkami psychoaktywnymi, w tym tzw. „nowymi” środkami 

psychoaktywnymi; 

o Działania „BLOKERS”/”Nielat” – działania skupiały się głównie na ograniczeniu 

demoralizacji i przestępczości nieletnich. Ukierunkowane były na ujawnianie 

i zatrzymywanie nieletnich sprawców czynów karalnych na terenach osiedli 

mieszkaniowych, w miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością 

i demoralizacją nieletnich, a także w miejscach, w których dochodzi najczęściej do 

naruszania przepisów prawa. Działania zmierzały do zapewnienia bezpieczeństwa 

i porządku publicznego; 
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o Projekt „Dwie Strony Sieci” - projekt realizowany jest od 2016 roku, a głównym jego 

celem jest edukacja w obszarze cyberzagrożeń. Głównymi odbiorcami projektu są: 

młodzież, rodzice, grono pedagogiczne. Projekt zakłada wyposażenie adresatów 

w nawyki i umiejętności rozpoznawania, przewidywania, zapobiegania zagrożeniom 

występującym w Internecie. Ponadto kształtuje asertywne postawy młodzieży i naukę 

samodzielnego wyboru opartego na podstawach życia zgodnego z pozytywnymi 

wartościami społecznymi. Ponadto na stronie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 

został opublikowany spot edukacyjny skierowany do rodziców i opiekunów młodzieży 

dot. kwestii hejtu w sieci, który jest również dostępny na portalu Youtube pod adresem 

https://youtu.be/ueAAA_PB5fc.  

 Programy skierowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wobec dzieci: 

o Przemoc w rodzinie – działania w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, 

współpracując z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz w ramach Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Koordynatorzy procedury „Niebieskiej Karty” 

przez cały rok pełnili dyżury w wybrane dni tygodnia w Miejskim Centrum Interwencji 

Kryzysowej w Poznaniu, przy ul. Niedziałkowskiego 30, gdzie służyli wiedzą i pomocą 

dla osób zgłaszających się o wsparcie.  

 Programy skierowane na zagrożenia związane z żebractwem - w 2020 r. policjanci Komendy 

Miejskiej Policji w Poznaniu na podstawie rozpoznania i kontroli miejsc, gdzie może dochodzić 

do procederu żebractwa, prowadzili działania, których celem było przeciwdziałanie 

procederowi żebractwa na terenie miasta Poznania. Ujawniali i legitymowali osoby mogące 

trudnić się procederem żebractwa oraz wskazywali instytucje pomocowe osobom znajdującym 

się w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto na bieżąco aktualizowali „Mapę Żebractwa” 

odnoszącą się do terenu miasta Poznania. Powyższa Mapa stanowi „narzędzie” przydatne 

podczas dyspozycji służb oraz patroli w czasie codziennej służby. Ponadto umożliwia 

szczegółowe rozpoznanie oraz monitorowanie skali żebractwa na terenie miasta Poznania, 

zawiera aktualny wykaz miejsc pojawiania się osób żebrzących wraz z danymi tych osób. 

Jednocześnie wskazuje algorytm postępowania w przypadku kontaktu z osobą żebrzącą; 

 Programy informacyjno-edukacyjne nt. istniejących zagrożeń życia codziennego: 

o Program „Bezpieczne Życie Seniorów” - w zakresie przeciwdziałania przestępstwom, 

jakie dokonywane są na osobach starszych. Policja nieustannie realizuje szereg 

inicjatyw prewencyjnych, akcji, działań i przedsięwzięć, które mają na celu 

zmniejszenie liczby wydarzeń kryminalnych, dokonywanych na najstarszej grupie 

społeczeństwa. Sprawcy wykorzystując zaufanie starszych osób do Policji oraz 

naiwność, łatwowierność, dzwonią do mieszkań seniorów i dokonują wyłudzenia 

pieniędzy, drogocennych rzeczy lub działając na emocjach, przedstawiają fikcyjne 

zdarzenie z udziałem bliskich osób, uzyskując wysokie kwoty pieniędzy. Ścisła 

współpraca z Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Wydziałem Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa pozwoliła na rozpowszechnienie informacji nt. 

działania oszustów na terenie Poznania. Jest to o tyle ważne, że z analiz Wydziału 

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wynika, że to mieszkanki miasta 

powyżej 70 r.ż. są najbardziej narażone na działanie oszustów; 

o działania „Bezpieczne wakacje/ferie 2020” - działania skierowane są do dzieci 

i młodzieży, wraz z apelem o bezpieczną zabawę, jak i do rodziców, czy kierujących 

pojazdami, pod kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tegoroczne 

przedsięwzięcia profilaktyczne związane były z ogólnopolską kampanią Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji latem pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo 

nad wodą”, natomiast zimą „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”; 

https://youtu.be/ueAAA_PB5fc
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o Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany  na lata 

2017-2021 - policjanci z komisariatów miasta Poznania w 2020 roku przeprowadzili 

spotkania, działania informacyjno-edukacyjne w Poznaniu na terenie placówek 

oświatowych, czy domów kultury. Realizacja programu odbywała się także w ramach 

współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. W ramach 

programu „Dopalacze niszczą życie” odbywały się cykliczne spotkania w szkołach z 

młodzieżą, rodzicami i gronem pedagogicznym, podczas których poruszane były 

zagadnienia związane z zagrożeniami wynikającymi z zażywania substancji 

odurzających w kontekście HIV/AIDS. 

 Programy monitorowania miasta Poznania, obejmujące najbardziej zagrożone miejsca: 

o „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” to aplikacja, która została uruchomiona 20 

września 2016 r. Od tego czasu mieszkańcy mogą anonimowo zgłaszać naruszania 

obowiązujących przepisów, problemy zaistniały w miejscu zamieszkania lub bliskim 

otoczeniu oraz inne zdarzenia wpływające na zachwianie poczucia bezpieczeństwa. 

Zgłoszenia są na bieżąco monitorowane i sprawdzane. Dzięki informacjom 

umieszczanym przez obywateli za pośrednictwem tej aplikacji policjanci diagnozują 

lokalne zagrożenia, które stanowią podstawę podejmowania działań na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa.  

Przedsięwzięcia realizowane przez UMP   

Kontynuowano rozbudowę i modernizację Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. W 2020 

roku został on rozbudowany o kolejnych 117 kamer, w tym 33 kamery dołączono w ramach zadania 

projektowego „Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz 

Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania”, realizowanego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego 

i Bezpieczeństwa, a 84 w ramach zadań inwestycyjnych innych jednostek i spółek miejskich. W ramach 

działań Wydziału nowe kamery zostały zainstalowane w obszarze: Rataj (14 szt.), zespołu obiektów 

sportowych pn. „Sportowe Żegrze” (2 szt.), boiska przy ul. Nadolnik (1 szt.), placu zabaw przy ul. 

Sobieskiego (2 szt.), ulic: Piaskowej i Szyperskiej (osiedle Stare Miasto, 4 szt.), Parku im. ks. T. Kirschke 

(osiedle Główna, 1 szt.), placu zabaw przy ul. Przytocznej (osiedle Krzyżowniki-Smochowice, 1 szt.), 

skrzyżowania ul. Lechickiej i Obrońców Tobruku (osiedle Naramowice, 1 szt.), skrzyżowania ul. 

Biskupińskiej i Krajeneckiej (osiedle Strzeszyn, 1 szt.), os. Lotników Wielkopolskich (5 szt.), Katedry na 

Ostrowie Tumskim (1 szt.). Koszt realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć wyniósł 806 116,84 zł, z 

czego 244 305,00 zł zostało przekazane przez rady osiedli: Rataje (82 000,00 zł), Naramowice (50 

000,00 zł), Strzeszyn (50 000,00 zł), Główna (20 000,00 zł), Krzyżowniki-Smochowice (42 305,00 zł). 

Na koniec grudnia 2020 r. w Systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania funkcjonowało 978 

kamer. 

Zrealizowano porozumienia z KMP w Poznaniu, którego przedmiotem jest uczestniczenie przez Miasto 

Poznań w pokrywaniu części wydatków majątkowych i bieżących funkcjonowania KMP w Poznaniu. 

Środki finansowe wykorzystano na: 

 dofinansowanie zakupu radiowozów nieoznakowanych i oznakowanych dla KMP w Poznaniu; 

 dofinansowanie  zakupu  pojazdu dla Grupy Realizacyjnej; 

 dofinansowanie  zakupu pojazdu dla Sztabu Policji; 

 dofinansowanie remontu Wydziału Sztabu Policji; 

 doposażenie Komisariatu Policji Poznań – Wilda; 

 sfinansowanie zakupu sprzętu dla Komisariatu Policji Poznań – Jeżyce i Nowe Miasto; 

 remont magazynu broni w KP Poznań - Nowe Miasto; 

 prace remontowe w budynku KP Poznań – Nowe Miasto; 

 doposażenie KP Poznań – Północ. 
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Wydatkowano na ten cel kwotę – 390 874,00 zł. 

Zrealizowano porozumienie, którego przedmiotem były nagrody dla policjantów dokonujących ujęć 

przestępców na gorącym uczynku, przestępstw okołosamochodowych oraz wandalizmu. Przeznaczono 

na ten cel kwotę 20 000,00 zł. 

Sfinansowano patrole ukierunkowane na podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pracownicy UMP na bieżąco 

przyjmowali zgłoszenia od mieszkańców o łamaniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Monitorowano działanie patroli płatnych, analizowano plany 

dyslokacji służb oraz sprawozdania z działalności patroli.  Policjanci z KMP Poznań wykonali  

1 428 patroli (2 856 policjantów – 22 848 godzin służby). W ciągu całego roku wydatkowano na ten cel 

999 600 zł. 

Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania w 2020 r. podjęło 2 612 działań i interwencji 

do najważniejszych należą: 

 Przyjmowanie i rejestracja zgromadzeń – 359; 

 Ewakuacja ludzi z miejsc zagrożenia – 614 ewakuowanych osób; 

 Interwencje ws. likwidacji zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi ze strony dzikich zwierząt – 875. 

Ponadto zrealizowano: 

 opracowanie „Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia 

zagrożenia radiacyjnego dla Miasta Poznania; 

 powołano Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania na 7. kadencję 

zarządzeniem nr 473/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 01.07.2020 r.; 

 odbyły się 3 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania w celu 

realizacji zadań Prezydenta Miasta Poznania, w zakresie zwierzchnictwa nad miejskimi 

służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

 przeniesiono Miejski Magazyn Przeciwpowodziowy do nowej siedziby; 

 w ramach działań związanych z pandemią zorganizowano proces dystrybucji Środków Ochrony 

Indywidualnej dla placówek oświatowych i opiekuńczych. 

W zakresie  współpracy ze strażą pożarną zakupiono samochód specjalistyczny do celów  ratowniczo-

gaśniczych marki Volvo, dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań-Krzesiny. Całkowity koszt pojazdu 

wyniósł 804 01,00 zł. Miasto Poznań przekazało dotację na ten cel w wysokości 316 051,00 zł.  

Zakupiono samochód specjalistyczny do celów ratowniczo-gaśniczych marki Renault, dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej Poznań-Głuszyna. Całkowity koszt pojazdu wyniósł 296 500,00 zł. Zakupiono 30 

kompletów umundurowań. Całkowity koszt tego zakupu wyniósł 180 500,00 zł. Została zakupiona 

pralnica do ubrań ochrony indywidualnej druhów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań-Głuszyna. 

Całkowity koszt tego zakupu wyniósł 30 000,00 zł. Miasto Poznań sfinansowało powyższe  zakupy w 

ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.  

Miasto Poznań dofinansowało Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 1 625 

990,00 zł w celu dofinansowania budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Poznaniu.   

Miasto Poznań dofinansowało Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 1 260 

542,00 zł, z czego 494 629,00 zł zostało przeznaczone na zakup sprzętu, 47 254,00 zł zostało 

przeznaczone na wydatki bieżące, a 722 288,00 zł zostało przeznaczone na modernizację jednostek 

PSP. 

W 2020 r. została zakończona budowa magazynu przeciwpowodziowego oraz strażnic 

specjalistycznych jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP RW Mistral i OSP GRS). Koszty 

przeznaczone przez Miasto Poznań w 2020 r. na inwestycje wyniosły 3 410 332,35 zł. 

Wskaźniki za 2020 r. 

W Programie nie wyznaczono wskaźników realizacji jego celów.  
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Finansowanie 

Koszt poniesiony na realizację ww. działań w 2020 r. to 9 697 631,00 zł. Do kwoty należy doliczyć koszty 

poniesione przez SMMP oraz KMP. 

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 2020  

Uchwała NR XXIV/459/VIII/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 marca 2020 r. 

Zakres czasowy 

2020 

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 2020 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 2020 r. 

 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

 opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

 odławianie bezdomnych zwierząt; 

 obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

 poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

 usypianie ślepych miotów; 

 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt; 

 plan znakowania zwierząt w gminie; 

 działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym; 

 plan bezpłatnej sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich w mieście, przy pełnym 

poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta 

pozostają (dotyczyło osób zamieszkujących n terenie miasta Poznania). 

Wskaźniki za 2020 r. 

Brak 

Finansowanie 

Na realizację Programu w 2020 r. w zakresie dotyczącym zwierząt domowych poniesiono koszty o łącznej 

wartości 3 536 683,30 zł. Środki wydatkowano na: 



 

64 

 

 opiekę nad wolno żyjącymi kotami, tj. sterylizację lub kastrację kotów wraz z zapewnieniem 

podstawowego pakietu medycznego zapewniającego jednorazowe odrobaczanie i 

odpchlenie – 266 104,89 zł – wykonano 1 438 zabiegów i dokarmiania – 15 196,31 zł – 

zakupiono 930 kg karmy (łącznie ze środkami przekazanymi przez wybrane rady osiedli); 

 sterylizację lub kastrację zwierząt właścicielskich - 174 500,00 zł - wykonano łącznie 752 

zabiegi (514 koty i 238 psy); 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych – 

umowa z zakładem weterynaryjnym – 29 255,56 zł; 

 elektroniczne znakowanie zwierząt właścicielskich i pozostających pod opieką fundacji – 

29 818,02 zł - koszt zabiegów – oznakowano 2661 zwierząt; 21 168,30 zł – zakup czipów; 

 realizację programów edukacyjnych – 2 217,00 zł; 

 zakup całorocznych domków dla kotów wolno żyjących - 10 873,20 zł – zakupiono 37 szt.; 

 interwencyjną pomoc weterynaryjną przeznaczoną dla zwierząt właścicielskich znajdujących 

się pod opieką osób w trudnej sytuacji – 577,00 zł; 

 zadania statutowe realizowane w ramach Programu przez Schronisko dla zwierząt – 

2 986 973,02 zł; 

 organizację plenerowej imprezy edukacyjno-informacyjnej „Kejtrówka 2020” w ramach 

programu miejskiego „Kejter też Poznaniak” – środki w wysokości 105 000,00 zł przeznaczone 

na ten cel nie zostały wydatkowane, a w związku z sytuacją pandemiczną, środki te w całości 

zostały przekazane do Wydziału Budżetu i Kontrolingu na niezbędne działania bieżące 

związane z pandemią.  

Na realizację Programu w 2020 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 2020, pomimo sytuacji pandemicznej, 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. 

 

 

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 

promocję ruchu rowerowego poprzez kampanie informacyjne, edukacyjne i promocyjne.  

Realizacja zapisów niniejszego dokumentu ma prowadzić do wzrostu codziennego ruchu rowerowego 

w Poznaniu. 

Działania realizowane w 2020 r. 

Budowa dróg rowerowych: 
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 Grunwaldzka Etap II, Dolna Wilda (Górna Wilda i Półwiejska), Brzechwy (Szeherezady-

Makuszyńskiego), Marcelińska-Rycerska, P+R Św. Michała, Wartostrada odcinek (przy Bramie 

Poznania), Wartostrada Cypel Nadwarciański; 

Zmiany w organizacji ruchu polegające na wyznaczeniu kontraruchu rowerowego, kontrapasa, pasa 

rowerowego lub buspasa z dopuszczonym ruchem rowerowym na ulicach: 

 Czereśniowa, Sieradzka, Sobotecka, Świebodzińska, Gostyńska, Kościańska, Stęszewska 

(odcinek Rawicka – Bojanowska), Janosika, Jaskiniowa, Krobska, Ostrobramska, Plac 

Zbawiciela, Perzycka, Sławińska, Jałowcowa, Laudańska, Oskierki, Oleśnicka, Dobra, 

Partyzancka, Tokarska, Lipowa i Plac Lipowy, gruntowa przy Czwartaków, Drobnika, 

Wilanowska, Garbary, Sienkiewicza, Bydgoska, Filipińska, Św. Jacka, Cybińska, Kwiatowa, 

Krakowska, Łąkowa, Młyńska, Kościuszki, Kościuszki Stary Browar, Taylora, Głogowska, 

Poznańska, Jeżycka, Murawa, Słowiańska, al. Solidarności. 

Remonty dróg rowerowych i pieszo rowerowych: 

 Mieszka I, Hetmańska, Dolna Wilda, Droga Dębińska, Dąbrowskiego. 

Wskaźniki za 2020 r. 

Przyrost infrastruktury rowerowej: 27,128 km. 

Finansowanie 

Budżet Miasta Poznania, Poznański Budżet Obywatelski 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Zielone, mobilne miasto; 

 Przyjazne osiedla; 

 Wspólnotowość i dialog społeczny; 

 Silna Metropolia; 

 Nowoczesna przedsiębiorczość. 

 

 

WIELOLETNIE PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ: 

 

1. Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka 
szyjki macicy, dla mieszkańców Poznania, na lata 2019-2023 
Uchwała Nr III/22/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z 11.12.2018 r. 

Zakres czasowy 

2019-2023 

Przesłanki oraz cele 

Głównym celem programu jest zapobieganie wśród poznaniaków zachorowaniom na choroby 

nowotworowe wywołane zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego, poprzez edukację i szczepienia 

ochronne. Program adresowany jest głównie do 13-letnich dziewcząt i chłopców, zameldowanych 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, które w latach poprzednich nie przystąpiły do programu.  

Działania realizowane w 2020 r. 

 działania edukacyjne; 

 szczepienia ochronne szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego o nazwie Gardasil. 

Wskaźniki za 2020 r. 

580 beneficjentów zaszczepionych w pełnym cyklu od 2019 r. (roczniki 2002-2007), podano łącznie 

1335 dawek szczepionki. 

Finansowanie 
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299 872,00 zł  

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Przyjazne osiedla; 

 Wspólnotowość i dialog społeczny. 

 
2. Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60 r. ż. zamieszkujących 
miasto Poznań, na lata 2019-2023 
Uchwała Nr III/22/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z 11.12.2018 r. 

Zakres czasowy 

2019-2023 

Przesłanki oraz cele 

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 ochronne. Program skierowany jest do mieszkańców Poznania od 60 roku życia, 

zameldowanych na stałe lub czasowo w Poznaniu oraz podopiecznych wybranych miejskich jednostek 

i prowadzonych na zlecenie Miasta. 

Działania realizowane w 2020 r. 

 działania edukacyjne - w związku z epidemią COVID-19, za zgodą Miasta, realizator zmienił 

formę edukacji na online. W tym celu nagrany został wykład specjalisty na temat profilaktyki 

zachorowań na grypę. Materiał został umieszczony na internetowej platformie edukacyjnej i 

był emitowany w poczekalni realizatora dla beneficjentów oczekujących na zaszczepienie; 

 szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej. 

Wskaźniki za 2020 r. 

Zaszczepiono 6750 osób. 

Finansowanie 

448 693,23 zł 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Przyjazne osiedla; 

 Wspólnotowość i dialog społeczny. 

 
3. Program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego 
dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020”  
Uchwała Nr XLI/710/VII/2017 Rady Miasta Poznania z 24.01.2017 r. 

Zakres czasowy 

2017-2020 

Przesłanki oraz cele 

Głównym celem programu jest osiągnięcie korzystnych trendów demograficznych w populacji 

poznańskiej, w wyniku ograniczenia zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców 

Poznania 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: 

 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. 
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Do programu kwalifikowane są pary nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną  

koncepcję, które spełniają następujące kryteria: 

 wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata 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 2020 r. 

Realizacja procedur zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) - na podstawie wniosków kierujących do 

programu, które uzyskały akceptację na dofinansowanie procedury in vitro z budżetu Miasta. 

Wskaźniki za 2020 r. 

Wpłynęły 363 wnioski, zakwalifikowano do programu 327 wniosków, odnotowano 476 ciąż, urodziło 

się od początku trwania programu 274 dzieci. 

Finansowanie 

1 350 228 zł 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Przyjazne osiedla; 

 Wspólnotowość i dialog społeczny. 

Podsumowanie 

W 2021 roku, na zakończenie programu, sporządzony zostanie raport podsumowujący jego realizację 

w latach 2017-2020. W dn. 23.06.2020 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XXX/532/VIII/2020 

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego dla mieszkańców Poznania w latach 2021-2024”, będącego kontynuacją programu 

realizowanego w latach 2017-2020. 

 
4. Program promocji i ochrony zdrowia pn. „Pakiet zdrowotny dla kombatantów Poznańskiego 
Czerwca 1956 r. na lata 2020-2022” 
Uchwała Nr XXXV/628/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 29.09.2020 r. 

Zakres czasowy 

2020-2022 

Przesłanki oraz cele 

Celem głównym Programu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców Poznania 

posiadających uprawnienia kombatanckie – uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. 

poprzez zapewnienie im dostępności do specjalistycznych konsultacji i świadczeń medycznych.  

Cele szczegółowe: 

 poprawa dostępu do specjalistów i świadczeń medycznych ukierunkowanych na potrzeby 

grupy docelowej; 

 zmniejszanie czynników ryzyka wystąpienia chorób przewlekłych; 

 utrzymywanie kontroli nad już istniejącymi stanami chorobowymi – zapobieganie 

występowaniu powikłań oraz łagodzenie ich skutków; 

 utrzymywanie i/lub poprawa sprawności i samodzielności; 

 zwiększenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz jego wpływu na utrzymanie 

dobrostanu psychofizycznego. 

Główną ideą wdrożenia programu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców 

posiadających uprawnienia kombatanckie – uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r., 

poprzez zastosowanie szerokiego spektrum działań leczniczych, rehabilitacyjnych, profilaktycznych 

i informacyjno-edukacyjnych. W ramach Programu zapewniono bezpłatny dostęp do konsultacji 

i świadczeń medycznych, bez konieczności zapisywania się i oczekiwania w kolejce do poradni 
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specjalistycznych, zlokalizowanych w różnych miejscach Poznania. Dzięki uczestnictwu w programie 

dopasowanemu do potrzeb tej szczególnej grupy odbiorców, będą oni mogli dłużej zachować 

sprawność i samodzielność. 

Działania realizowane w 2020 r. 

Ponieważ realizacja programu rozpoczęła się w listopadzie 2020 r. podjęte działania skupiały się przede 

wszystkim wokół spraw organizacyjnych i promocji programu. Przygotowano materiały informacyjno-

promocyjne (ulotki, książeczki, filmy promocyjne, informacje o programie zamieszczone na stronach 

internetowych realizatora programu i Miasta).  

Wskaźniki za 2020 r. 

Od listopada do końca  grudnia do programu zgłosiły się 4 osoby, z czego jedna skorzystała 

z oferowanych w ramach programu świadczeń. Pozostałe osoby, z uwagi na stan epidemii, 

zdecydowały się na skorzystanie z oferty programowej w 2021 r.  

Finansowanie 

47 270,63 zł 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Przyjazne osiedla; 

 Wspólnotowość i dialog społeczny. 

Podsumowanie 

W 2021 roku, na zakończenie programu, sporządzony zostanie raport podsumowujący jego realizację 

w latach 2017-2020. W dn. 23.06.2020 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XXX/532/VIII/2020 

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego dla mieszkańców Poznania w latach 2021-2024”, będącego kontynuacją programu 

realizowanego w latach 2017-2020. 

 

 

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. 
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Działania realizowane w 2020 r. 

Promocja akademickiego Poznania: 

Zrealizowano ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Poznań Przyciąga”, której 

celem jest zachęcenie uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju do podjęcia nauki na jednej 

z poznańskich uczelni, a także pomoc młodzieży w wyborze dalszej ścieżki edukacji. Z powodu pandemii 

COVID-19 akcja realizowana była wyłącznie online. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

przygotowano m.in. 4 bezpłatne webinary dedykowane konkretnym profilom: humanistyczno-

artystycznym, biologiczno-chemicznym, matematyczno-technicznym oraz ekonomicznym. Spotkania 

były okazją do zapoznania się z ofertą poznańskich uczelni, a także miejskimi programami 

stypendialnymi, bogatą ofertą zawodową, sportową i kulturalną. Webinary uzyskały łącznie ponad 

3.000 wyświetleń. Zapisy wszystkich spotkań można obejrzeć na miejskim kanale YouTube. 

Równolegle do spotkań z uczniami, w miesiącach listopad - grudzień prowadzono kampanię 

promocyjną pod hasłem „Poznań Przyciąga” w mediach społecznościowych, kierowaną do polskich 

maturzystów. Reklamy Poznania wyświetliły się łącznie ponad 1,5 mln razy docierając z przekazem do 

ponad 896 tys. osób.  

Młodzież zainteresowana ofertą akademicką Poznania mogła także śledzić reportaże dot. poznańskich 

uczelni oraz  wziąć udział w konkursie fotograficznym.  

W ramach kampanii działa również 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; 

 wypełnić test preferencji zawodowych. 

Prowadzono także profile „Poznań Przyciąga” na Facebooku oraz Instargramie, dedykowane 

potencjalnym i obecnym studentom poznańskich uczelni.  

Promując akademicki Poznań, Miasto wspólnie z uczelniami, przygotowało wspólną przestrzeń 

podczas największych w Polsce XXIV Targów Edukacyjnych organizowanych na terenie 

Międzynarodowych Targów Poznańskich. Reklama „Poznań Przyciąga” wyświetlana była również na 

stronach www „Salonu Maturzystów 2020” organizowanego w formule online przez Fundację 

„Perspektywy”.  

Współpracowano także z Fundacją 1 Uniwersytet przy organizacji akcji „Studenckie śniadania”, 
promującej Poznań jako ośrodek akademicki i miasto przyjazne młodym. Rozmowy ze studentami 
poznańskich uczelni (m.in. UAM, UEP, PP, WSB) transmitowane były na żywo w mediach 
społecznościowych Miasta. 
Wspieranie talentów i promowanie osiągnięć poznańskiej nauki:  

 Przyznano 26 stypendiów dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych 

rozpoczynających studia w Poznaniu, jednocześnie kontynuując projekt „Ambasador 

Akademickiego Poznania”; 

 Przyznano 12 stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego; 

 Wręczono Nagrodę Naukową Miasta Poznania; 

 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 8 honorowych wyróżnień w kategorii prac doktorskich oraz 3 

równorzędne nagrody i 12 honorowych wyróżnień w kategorii prac magisterskich; 

 Wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznano Poznańską Nagrodę 

Literacką, składającą się z dwóch wyróżnień: Nagrody im. Adama Mickiewicza oraz Stypendium 

im. Stanisława Barańczaka; 

 Wspierano udział studentów poznańskich uczelni w międzynarodowych zawodach (Zawody 

Inżynierów Lotnictwa SAE Aero Design). 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmtewc6Mp4b5ZbomTF3-l26qS-YYa_zKd
https://poznanprzyciaga.pl/
http://www.poznanprzyciaga.pl/
http://www.poznan.pl/mim/studia/stypendia-dla-laureatow-i-finalistow-olimpiad,p,10646.html
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-rozwoju-miasta-i-wspolpracy-miedzynarodowej,3/stypendia-dla-mlodych-badaczy-poznanskiego-srodowiska-naukowego,354052/
http://www.poznan.pl/mim/studia/nagrody-za-prace-magisterskie-i-doktorskie,p,181,182.html
http://www.poznan.pl/mim/studia/nagrody-za-prace-magisterskie-i-doktorskie,p,181,182.html
http://poznanskanagrodaliteracka.pl/category/strona-glowna/
http://poznanskanagrodaliteracka.pl/category/strona-glowna/
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Popularyzacja nauki: 

 Realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych naukowców, artystów 

i specjalistów na poznańskich uczelniach. W 2020 r., z powodu pandemii Covid-19, większość 

z zaplanowanych wykładów musiała zostać odwołana. Zorganizowano ostatecznie 3 wykłady, 

w tym 2 w formule online. Goście wygłosili wykłady otwarte z obszaru medycyny, architektury 

i sztucznej inteligencji; 

 Wspierano uczelnie i instytucje naukowe w popularyzacji nauki, m.in. poprzez współpracę 

Poznań Convention Bureau z uczelniami przy organizacji lokalnych, krajowych 

i międzynarodowych kongresów i konferencji oraz realizację projektu „Poznański Klub 

Ambasadora Kongresów”. Miasto wsparło również wydarzenia popularnonaukowe kierowane 

do mieszkańców, takie jak Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. 

Umiędzynarodowienie studiów – projekt „Study in Poznań”: 

W 2020 r. w ramach współpracy z poznańskimi uczelniami w zakresie zwiększania 

umiędzynarodowienia studiów, realizowano następujące działania:  

 Organizowano spotkania on-line z udziałem prorektorów ds. współpracy z zagranicą publicznych 

uczelni; tematyka spotkań dotyczyła głownie funkcjonowania uczelni podczas pandemii oraz 

możliwości wsparcia działań uczelni przez Miasto; 

 Prowadzono bieżące ustalenia z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w kwestii problemów 

z legalizacją pobytu studentów zagranicznych; 

 Współpracowano z działami współpracy z zagranicą uczelni w zakresie rozwiązywania bieżących 

problemów studentów, w tym dot. zwalczania aktów dyskryminacji; 

 Opracowywano wspólne przekazy uczelni i Miasta kierowane do studentów zagranicznych 

w związku z pandemią Covid-19 oraz komunikaty dot. oferty Miasta; 

 Uczestniczono w zdalnych spotkaniach powitalnych studentów zagranicznych na poznańskich 

uczelniach (tzw. „Orientation Days”); 

 Prowadzono miejską stronę internetową „Study in Poznań” www.studyin.poznan.pl oraz profil 

„Study in Poznan” na Facebooku w języku angielskim; 

 Współpracowano z uczelniami przy opracowaniu koncepcji przyznawania stypendiów dla 
studentów z Białorusi – realizując Uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie ustalenia kierunków 
działania dla Prezydenta Miasta Poznania, w zakresie przyznania uczelniom w Poznaniu środków 
finansowych w celu wsparcia studentów z Białorusi (z 29 września 2020 r.), wspólnie z władzami 
uczelni poznańskich oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego rozpoznano skalę potrzeb w zakresie wsparcia 
finansowego studentów z Białorusi oraz ustalono procedury przekazania środków i kryteria ich 
przyznawania. Dzięki połączeniu sił Miasta Poznania, Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, studenci otrzymają wsparcie finansowe. 
Wypłat stypendiów dokonywać będą uczelnie, które w 2021 r. otrzymają środki od samorządów 
w formie dotacji. Studenci otrzymają stypendium w wysokości 1.000 zł miesięcznie przez 9 
miesięcy akademickich (od stycznia do czerwca tego roku, a następnie od października do grudnia); 

 27 listopada 2020 r. dzięki współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu zorganizowano 

debatę Prezydencko – Rektorską „Rola uczelni w budowaniu otwartego i różnorodnego miasta". 

Uczestnicy debaty starali się odpowiedzieć na pytania: czy różnorodność się opłaca? Jakie korzyści 

przynoszą cudzoziemcy Poznaniowi i jego mieszkańcom? Co stolica Wielkopolski może zaoferować 

gościom z innych krajów? W debacie udział wzięli: Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania oraz 

rektorki i rektorzy poznańskich uczelni publicznych. Debatę można było oglądać na żywo w telewizji 

WTK oraz na profilu Miasta Poznań na portalu społecznościowym Facebook; 

http://www.poznan.pl/mim/studia/idea-programu,p,12973,12974.html
https://poznan.travel/pl/r/biznes/poznan-convention-bureau-pcb
http://festiwal.amu.edu.pl/
http://www.studyin.poznan.pl/
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 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu od Miasta, zrealizował projekt 

„Cultural Diversity” związany z różnorodnością kulturową i antydyskryminacją, skierowany do 

pracowników i studentów poznańskich uczelni; w ramach projektu odbyły się warsztaty, dyskusje 

i wykłady dla studentów i pracowników administracji oraz został opracowany raport 

dotyczący kierunków działań polityki antydyskryminacyjnej dla środowiska akademickiego 

Poznania; 

 18 grudnia 2020 r. we współpracy z organizacją pozarządową zoragnizowano premierę online 

wydarzenia „Poznań Silnet Night”. Wraz ze studentami poznańskich uczelni i mieszkańcami 

Poznania stworzono wielojęzyczny chór, który zaśpiewał kolędę „Cicha Noc" w wielu językach.  

Aktywizacja zawodowa studentów i studentek 

W ramach wsparcia studentów i studentek w zdobywaniu doświadczenia zawodowego i planowania 

swojej ścieżki kariery, w 2020 r.:  

 W Urzędzie Miasta Poznania i m.j.o. kontynuowano programy stażowe dla studentek 

i studentów (przyjęto 103 osoby, a 38 osób znalazło po stażu zatrudnienie w UMP) oraz 

absolwentek i absolwentów (przyjęto 3 osoby, a 1 osoba znalazła po stażu zatrudnienie 

w UMP); 

 Wspierano studentki i studentów w realizacji staży w poznańskich firmach (przyznano 6 

stypendiów ); 

 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; 

 Prowadzono bieżącą wymianę informacji i współpracę z biurami karier na uczelniach 

w zakresie promocji ofert pracy poznańskich pracodawców; 

 W placówkach oświatowych organizowano praktyki studenckie oraz działania wolontariacie 

dla studentów i studentek.  

Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej: 

Miasto Poznań od lat aktywnie wspiera przedsiębiorczość akademicką. W 2020 r.: 

 Zorganizowano Dni Przedsiębiorczości Poznań, w których uczestniczyli przedsiębiorcy 

i naukowcy różnych specjalności; 

 Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy zdalnie prowadził doradztwo i organizował szkolenia m.in. dla 

studentów poznańskich uczelni planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (ze szkoleń 

skorzystało 79 studentów UAM); 

 Miasto Poznań angażowało się w organizację zajęć z przedsiębiorczości na poznańskich 

uczelniach, współpracując z tym zakresie z biurami karier uczelni; 

 Kontynuowano zdalnie i w ograniczonym zakresie program „Startup Poznań”, inicjatywę na 

rzecz rozwoju lokalnych startupów, w ramach którego m.in. prowadzono doradztwo, szkolenia 

i wydarzenia dla działających i potencjalnych startupów oraz prowadzono Przestrzeń Pracy 

Wspólnej „+jeden”, z której w dużej mierze korzystają studenci i absolwenci poznańskich 

uczelni; 

 Miasto zaangażowane było we współpracę z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym 

Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz z Wielkopolskim Klastrem 

Teleinformatycznym, które jest wspólną inicjatywą Miasta Poznania, Politechniki Poznańskiej, 

Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz poznańskich firm IT; 

 Udzielono zwolnienia w wys. 630.051,60 zł z podatku od nieruchomości dla podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą na obszarach parków technologiczno-przemysłowych 

i naukowo-technologicznych. 

Wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska akademickiego: 

http://www.poznan.pl/mim/studia/praktyki-i-staze,p,1130,1131,13747.html
https://www.poznan.pl/mim/inwestycje/stypendia,p,45398,45405.html
https://www.poznan.pl/mim/inwestycje/stypendia,p,45398,45405.html
https://www.plusjeden.com/
https://ppnt.poznan.pl/
https://ppnt.poznan.pl/
http://wklaster.pl/pl/
http://wklaster.pl/pl/
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 W 2020 r. udzielono wsparcia w zakresie realizacji działań kulturalnych organizacjom 

pozarządowym działającym na rzecz środowiska akademickiego oraz realizującym projekty 

kierowane do młodzieży; dzięki otrzymanym środkom NGOsy zrealizowały m.in. takie projekty, 

jak: Scena Letnia Akademii Muzycznej, Poznańskie Repozytorium Form Przestrzennych, 

Poznań Art Week, Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej, Nowa Siła Kuratorska 2020, Mood 

for Wood – warsztaty projektowania partycypacyjnego, czy Forum Szkół Polskich. Poznań-

Europa; kontynuowano także działania Miejskich Galerii Uniwersytetu Artystycznego im. 

Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu;  

 Miasto współpracowało także z organizacjami pozarządowymi, realizującymi projekty 

w zakresie aktywizacji i integracji młodzieży, w tym środowiska studenckiego poznańskich 

uczelni; dzięki wsparciu Miasta studenci poznańskich uczelni zrealizowali warsztaty online dla 

uczniów z zakresu projektowania innowacji i budowania świadomości związanej z aktywizacją 

społeczności lokalnych, a także zostali zaangażowani w działania w ramach projektu 

„Przedstawiamy Akademicki Poznań”.  

Współpraca miejskich jednostek kultury ze środowiskiem akademickim i naukowym przy realizacji 

projektów, organizacji wydarzeń i badań społecznych: 

W 2020 r. wiele miejskich projektów kulturalnych zrealizowano dzięki współpracy z przedstawicielami 

poznańskiego środowiska naukowego. Przykładowe realizacje to: 

 Estrada Poznańska – festiwal MFFA Animator (współpraca z Uniwersytetem Artystycznym 

w Poznaniu i Collegium da Vinci), DKF Kamera (współpraca Kina Muza z Uniwersytetem im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu); 

 CK Zamek – „Koh-i-noor. Ukryte perły kina dokumentalnego” – cykl wykładów o nieznanych 

twórcach i filmach kina dokumentalnego oraz 24. MFFD OFF CINEMA(współpraca z Instytutem 

Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM), Wykłady „Nowa Siła Kuratorska” oraz pokaz 

prac dyplomowych (współpraca z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu), projekt „Sztuka 

w ciemno. Ewaluacja projektu” – badania społeczne (współpraca z Instytutem 

Kulturoznawstwa UAM), projekt „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!” – badania społeczne 

(współpraca z Instytutem Socjologii UAM); 

 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – warsztaty „Siłaczki powstania wielkopolskiego – o roli 

kobiet w służbie narodu” (współpraca z Wydziałem Historii UAM), konferencja studencka 

„Wojna niejedno ma oblicze. Świat w ogniu – lata 1937-1945” (org. przez Studenckie Koło 

Naukowe Historyków UAM), wykład otwarty „Umysł politycznie niebezpieczny – prof. 

Stanisław Kalandyk jako ofiara Intelligenzaktion” (współpraca z Uniwersytetem Medycznym 

w Poznaniu); 

 Wydawnictwo Miejskie Posnania - współpraca dydaktyczna z Instytutem Filologii Polskiej UAM 

i Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (prowadzenie staży studenckich i zajęć 

dla studentów); 

 Muzeum Archeologiczne – Rzeźba „Przekrój P(p)oznania” w ramach projektu „Tu się wszystko 

zaczęło…” oraz projekt „Galeria przodków” – wykonanie hologramów prezentujących 

wizualizacje wyglądu najstarszych Poznaniaków (współpraca z Uniwersytetem Artystycznym w 

Poznaniu); 

 Bibliotek Raczyńskich – współpraca bieżąca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, Politechniką Poznańską i Akademią 

Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. 

Współpraca miejskich placówek oświatowych z uczelniami: 

W ramach działalności poznańskich szkół prowadzono współpracę z uczelniami. Działania obejmowały 

m.in:  

https://www.poznangalleries.com/
https://www.poznangalleries.com/
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 Tworzenie klas patronackich i merytoryczne wsparcie ze strony uczelni zapewniające uczniom 

i uczennicom możliwość rozwijania ich szczególnych zainteresowań; 

 Udział uczniów i uczennic w wydarzeniach, wykładach i ćwiczeniach org. przez uczelnie, 

możliwość korzystania z laboratoriów uczelni; 

 Współpracę przy realizacji cyfrowej mapy wspierającej organizację zajęć terenowych 

(konsultacje org. przez UAM dla nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych"); 

 „Code for Green” – rozwiązywanie problemów środowiskowych z wykorzystaniem technologii 

i programowania. (współpraca szkół z ekspertami z Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu 

Adama Mickiewicza, program org. przez Fundację Forum Inicjatyw Społecznych); 

 „BOOST” (Budowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych w celu zwiększenia 

odporności psychicznej dzieci i młodzieży w Europie) – publikacja z międzynarodowym 

zespołem badawczym dokumentu „Wytyczne polityki edukacyjnej nt. „O potrzebie bardziej 

systematycznego podejścia do promowania zdrowia psychicznego”  (współpraca SP19 i SP54 z 

AWF w Poznaniu); 

 „Poznańska Liga Debat” – projekt org. przez Fundacja „Projekty Edukacyjne” i Centrum 

Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania i przy 

współpracy z poznańskimi uczelniami; 

 „Aktywni przed pierwszym dzwonkiem” – ocena wpływu zajęć ruchowych oraz zajęć w oparciu 

o nowe technologie stymulujące funkcje poznawcze na wybrane umiejętności szkolne oraz na 

nastawienie do aktywności fizycznej uczniów w wieku 8-9 lat (współpraca z Akademią 

Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu); 

 „Strefa Młodzieży” – przedsięwzięcie profilaktyczno-edukacyjne, którego celem jest 

wspieranie nastolatków w rozwoju osobistym (współpraca ZSS z SWPS); 

 „ŚpiewaMY w sieci” – udział chórów szkolnych (SP 65) w nagraniu utworów muzycznych przy 

współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. I. J. 

Paderewskiego w Poznaniu; 

 „Miododajne Miasta” - hodowla murarek na terenach zielonych placówki (współpraca SP5 

z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu); 

 „Student Stażysta – Asystent Ucznia” – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi poprzez indywidualizację opieki, dostosowanie form pomocy do potrzeb ucznia 

(Współpraca SP18 z UAM). 

Współpraca w rozwiązywaniu bieżących problemów miasta: 

 W ramach przeciwdziałania skutkom pandemii udzielono wsparcia Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w kontaktach z osobami objętymi kwarantanną; 12 

wolontariuszy i wolontariuszek z poznańskich uczelni (Uniwersytetu Ekonomicznego, 

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego 

i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) przeprowadzało wywiady telefoniczne 

z mieszkańcami; miejskie Biuro Poznań Kontakt zapewniło w projekcie infrastrukturę, know-

how, szkolenie i opiekę nad wolontariuszami; w ramach projektu przeprowadzono ponad 10 

tysięcy wywiadów; 

 Poznańskie szkoły otrzymały bezpłatnie 1500 przyłbic od Centrum Zaawansowanych 

Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; pozwoliło to w znacznym 

stopniu zabezpieczyć uczniów, nauczycieli i pracowników poznańskich placówek oświatowych, 

a co za tym idzie zachować rygorystyczne normy opracowane przez GIS; 

 Zrealizowano badanie pn. „Kultura przyszłości”, którego celem było zbadanie potrzeb 

wynikających z kryzysu wywołanego pandemią Covid-19 wśród osób pracujących w sektorze 

kultury oraz mieszkańców i mieszkanek Poznania; wnioski z badań będą mogły zostać 
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wykorzystane do tworzenia konkretnych rozwiązań w ramach wsparcia ludzi kultury, 

wprowadzania systemowych modyfikacji po zakończeniu pandemii oraz wdrożenia 

rekomendowanego postępowania w razie innych sytuacji wyjątkowych (współpraca 

z Instytutem Socjologii UAM); 

 Nawiązano współpracę z UAP w celu zaangażowanie lokalnej społeczności w działania 

artystyczne w przestrzeni miasta; w wyniku współpracy na ścianie kamienicy stojącej u zbiegu 

ulic Ślusarskiej i Wodnej powstał premierowy mural; nad koncepcją wielkoformatowego 

malowidła ściennego pracowały podczas warsztatów poznańskie seniorki - słuchaczki 

Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku; 

 Zorganizowano konkurs dla studentek i studentów na najlepszą koncepcję „zielonego” słupa 

przystankowego, innowacyjnego pod względem architektonicznym, artystycznym 

i proekologicznym; zastosowane rozwiązanie pomoże wzbogacić przestrzeń publiczną miasta 

oraz poprawić jakość życia mieszkańców.  

 Przeprowadzono zadanie semestralne dla studentów Politechniki Poznańskiej na kierunku 

architektura dot. stworzenia koncepcji rewaloryzacji przestrzeni przed Dworcem Zachodnim w 

Poznaniu; 

 W ramach działalności Zakładu Lasów Poznańskich współpracowano z Wydziałem Nauk 

Geograficznych i Geologicznych UAM w zakresie badania parametrów oraz oceny stanu 

Rezerwatu Żurawiniec i terenów przyległych z wykorzystaniem urządzeń systemu zasilania 

wód gruntowych Lasu Piątkowskiego; celem współpracy jest odpowiednie rozpoznanie 

procesów i kierunków zmian zachodzących w Rezerwacie oraz próba przywrócenia jego 

torfowiskowego charakteru;  

 Z inicjatywy Zakładu Lasów Poznańskich powołano Zespół ds. adaptacji lasów komunalnych 

Miasta Poznania do zmian klimatycznych; celem zespołu jest wypracowanie działań 

adaptacyjnych do zmian klimatycznych z zakresu gospodarki leśnej i retencji wodnej, które 

będą korygowane w zależności od tempa zachodzących zmian klimatycznych; w skład Zespołu 

wchodzą naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu; 

 W ramach działalności ZZM współpracowano z Politechniką Poznańską przy projekcie 

zagospodarowania fragmentu Parku Rataje (wykonanie odwodnienia w ogrodzie zmysłów); 

 W ramach działalności ZDM współpracowano z Politechniką Poznańską w zakresie analizy 

potencjału i metod wykorzystywania zbiorów systemu ITS do poprawy funkcjonowania 

systemu transportowego Miasta Poznania; 

 Realizowano bieżącą współpracę z PCSS w ramach Miejskiego Informatora Multimedialnego 

i dostarczania e-usług.  

Ponadto:  

 Realizowano działania związane z poszerzeniem współpracy klubów seniora ze środowiskiem 

akademickim; 

 Przedstawiciele Miasta brali w zajęciach dla studentów i studentek różnych kierunków studiów 

w celu przybliżenia problematyki miejskiej z danego obszaru; 

 Wspierano sport akademicki – prowadzono bieżącą współpracę z AZS Poznań, który prowadzi 

zajęcia w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego oraz organizuje rozgrywki studenckie przy 

wsparciu z budżetu Miasta; 

 Wspólnie z Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zorganizowano 

wydarzenia naukowo-szkoleniowe (konferencje, sympozja i spotkania) w zakresie edukacji 

prozdrowotnej; 
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 Współpracowano z organizacjami studenckimi wchodzącymi w skład Młodzieżowej Rady 

Konsultacyjnej w przygotowaniu aplikacji Poznania o tytuł European Youth Capital 2023; 

 Wykonano prace projektowe „Centrum Szyfrów Enigma”, a także prowadzono prace 

budowlane oraz związane z utworzeniem ekspozycji; tworzone Centrum Szyfrów Enigma im. 

M. Rejewskiego, J. Różyckiego i H. Zygalskiego (multimedialne centrum edukacyjne) powstaje 

w dawnym budynku Collegium Martineum należącym do Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu; 

 W ramach wspierania inwestycji poznańskich uczelni, przekazano z 99% bonifikatą grunty 

o powierzchni 845 m2 Uniwersytetowi Medycznemu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na 

rozbudowę Szpitala Ginekologiczno-Położniczego;  

 W ramach działalności PTBS kontynuowano Program „Mieszkanie dla Absolwenta” (143 lokale 

mieszkalne oddane do użytku w lipcu 2015 r.); w 2020 r. w związku z rotacją najemców, 

zawarte zostały 24 nowe umowy partycypacji i najmu. 

Wskaźniki za 2020 r. 

 Liczba studentów uczelni poznańskich (dane GUS 2019): 102 tys.;  

 Liczba studentów uczelni poznańskich na 1000 mieszkańców (dane GUS 2019): 191; 

 Liczba studentów zagranicznych uczelni poznańskich (dane GUS 2018): 5,3 tys.;  

 Udział studentów zagranicznych w liczbie studentów w Poznaniu ogółem (dane GUS 2018): 

5,0%; 

 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 

(2020): 450; 

 Liczba biorących udział w konkursach Miasta kierowanych do środowiska akademickiego 

i naukowego (dane UMP 2020): 260; 

 Obszar gruntów przekazanych szkołom wyższym i ośrodkom naukowo-badawczym pod 

inwestycje nieodpłatnie lub z bonifikatą w 2020 r.: 845 m2; 

 Kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą na obszarach parków technologiczno-przemysłowych i naukowo-

technologicznych w 2020 r.: 630.051,60 zł. 

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. 

W 2020 r. Miasto Poznań na działania kierowane do środowiska akademickiego i naukowego, w tym 

działania promocyjne, wsparcie talentów, programy stażowe oraz wspieranie integracji, aktywizacji 

i przedsiębiorczości akademickiej, przeznaczyło łącznie ok. 2,1 mln zł. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Silna Metropolia; 

 Nowoczesna przedsiębiorczość. 
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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 2020 r. 

W ramach działań bieżących w roku 2020 zrealizowanych zostało: 

 1 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, dedykowanych organizacjom pozarządowym. 

Wspartych i zrealizowanych zostało 178 projektów na łączną kwotę w wysokości 

10.274.338,00 zł; 

 Procedura wsparcia projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe 

w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie – tryb 

ciągły/całoroczny. W procedurze „małych grantów” w obszarze kultury wspartych zostało 90 

projektów na łączną kwotę 671.341,81 zł; 

 Nagroda i stypendia artystyczne Miasta Poznania przyznawane są za wybitne osiągnięcia 

artystyczne w okresie 2 lat poprzedzających jej przyznanie lub na podstawie całokształtu 

dorobku artystycznego, mających istotne znaczenie dla Miasta Poznania. Przyznano 9 

stypendiów dla młodych twórców środowiska artystycznego oraz Nagrodę Artystyczną dla 

Maliny Prześlugi - Delimaty za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dramatopisarstwa oraz 

literatury dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem troski o wrażliwy 

i niedyskryminujący język oraz traktowanie młodego odbiorcy jak poważnego partnera do 

rozmowy o współczesnym świecie. W sumie na konkurs przeznaczone zostało 120 000 zł (60 

000 zł dla laureatów stypendiów oraz 60 000 zł dla laureatki Nagrody). 

W ramach lokalnej tarczy pomocowej #poznanwspiera zrealizowano : 

 Konkurs Kultura na wynos, którego celem było wyłonienie najciekawszych inicjatyw 

kulturalnych prezentowanych z wykorzystaniem narzędzi internetowych lub innych 

dostępnych kanałów, udostępnionych publicznie w okresie pomiędzy 11 marca 2020 r. a 15 

czerwca 2020 r. w trzech kategoriach (wydarzenia, edukacja, wydawnictwa), w okresie 

utrudnionego dostępu do wydarzeń, w związku z ogłoszeniem w kraju stanu zagrożenia 

epidemicznego, a następnie stanu epidemii. W konkursie uhonorowanych zostało 25 

projektów na łączną kwotę 50 000 zł; 

 Badanie Kultura przyszłości, którego celem było zbadanie potrzeb wynikających z kryzysu 

wywołanego pandemią Covid-19 wśród osób pracujących w sektorze kultury oraz 

mieszkańców miasta. Zadanie przewidziało kilkuetapowe badania łączące techniki ilościowe 
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i jakościowe, a zatem generujące takie treści, które dają możliwość stosunkowo szybkiego 

wdrożenia praktycznych rekomendacji, a także pogłębionej analizy i interpretacji sytuacji 

mieszkańców i mieszkanek Poznania oraz sektora kultury. Badanie zostało zlecone Centrum 

Praktyk Edukacyjnych CK Zamek i zrealizowane w miesiącach kwiecień-lipiec 2020. Uzyskano 

250 odpowiedzi na pytania ankietowe, 30 wywiadów fokusowych z przedstawicielami sektora 

kultury, 10 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami  sektora kultury; 

 Program stypendialny dla osób związanych z poznańskim środowiskiem artystycznym, 

zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad 

zabytkami, przyjęty uchwałą nr XXX/530/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23.06.2020 r. 

Stypendia przyznane zostały wyróżniającym się i związanym z Poznaniem twórcom, bez 

ograniczeń wiekowych, w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub 

upowszechniania kultury. Pod uwagę brana była również ich sytuacja zawodowa związana 

z ograniczeniami działalności kulturalnej, wynikającymi ze stanu epidemii. Komisja 

stypendialna ds. kultury po zapoznaniu się i ocenie wszystkich 269 zgłoszonych wniosków 

postanowiła przyznać 50 stypendiów w wysokości 4 000 zł; 

 Zakup prac do kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał jako komponent pakietu antykryzysowego, 

kierowany był przede wszystkim do twórców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

i ekonomicznej w związku ze skutkami epidemii COVID-19, ale stanowił także asumpt do 

wzbogacenia poznańskiej kolekcji o nowe i ważne dla jej komplementarności artystycznej 

i historycznej prace. Zakup dotyczył 9 prac do kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał na łączną kwotę 

w wysokości 80 000 zł; 

 Dwie edycje konkursu Ciąg dalszy nastąpi… były przedsięwzięciem mającym na celu wyłonienie 

najciekawszych szkiców i zarysów projektów oraz sposobów ich realizacji. To wyraz potrzeby 

wymiany idei, ale także symboliczny wyraz solidarności z twórcami i twórczyniami (osób 

fizycznych, kolektywów twórczych), którzy stracili jakiekolwiek źródło dochodów w wyniku 

pandemii. Zrealizowany został przez 5 (I edycja) i 7 (II edycja) miejskich instytucji kultury we 

współpracy z UMP przy zaangażowaniu środków w wysokości 268 000 zł.  W ramach dwóch 

edycji konkursu wspartych zostało 61 projektów, 74 osoby na łączną kwotę 268 000 zł; 

 Cykle szkoleniowe mające na celu poszerzenie wiedzy, kompetencji i praktycznych 

umiejętności poznańskiego i wielkopolskiego sektora kultury: Jak tworzyć kulturę w sieci? 

Cykle miały na celu wyposażenie przedstawicieli sektora w nowe kompetencje/umiejętności 

techniczne oraz wiedzę dotyczące pracy i prezentacji wydarzeń online z zakresu projektowania, 

produkcji oraz komunikacji wydarzeń realizowanych offline jak i przeniesionych do Internetu.  

W ramach cyklu 71 osób wzięło bezpośredni udział, odbyły się 3 webinaria oraz 21 konsultacji 

indywidualnych; 

 Kultura dostępna+ - cykl szkoleniowy mający na celu poszerzenie wiedzy z zakresu ustawy 

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz.1696 z dn. 

19.07.2019 r.), stanowiącej integralny element rządowego Programu Dostępność Plus, 

adresowany do miejskich i regionalnych instytucji kultury. Cykl poświęcony był takim 

zagadnieniom jak: savoir - vivre wobec osób ze szczególnymi potrzebami, dostępność cyfrowa, 

dostępność informacyjno-komunikacyjna, dostępność architektoniczna. Odbyły się 4 

spotkania szkoleniowe w których wzięło udział 25 osób; 

 Nagroda Artystyczna Rady Miasta Poznania. Stypendia Artystyczne Rady Miasta Poznania. 

Poza działaniami bieżącymi Wydział Kultury zrealizował kilka projektów bezpośrednio inspirowanych 

Poznańskim Programem dla Kultury 2019 – 2023, w tym m.in.:  

 Sfinalizowanie prac związanych z przygotowaniem strony internetowej Wydziału Kultury oraz 

uruchomienie wortalu; 
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 W ramach obszaru MIASTO W ROLI PARTNERA KULTURY realizowano prace dotyczące 

stworzenia strony internetowej Wydziału, 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; 

 Etap szkoleniowy Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej Poznański Program Edukacji 

Kulturowej, to jeden z kluczowych priorytetów Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023, 

powierzony 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 2020 roku 

najważniejszym działaniem PPEK była realizacja cyklu szkoleniowego ABC edukacji kulturowej. 

Szkolenia dla Kadr kultury, którego celem było przekazanie wiedzy i praktycznych informacji 

odnoszących się kryteriów oceny w konkursie UMP z obszaru „Kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego”, priorytetu nr 2 – działania z zakresu edukacji kulturowej, 

wsparcie osób składających wnioski we wspomnianym konkursie, pośrednio: podwyższenie 

jakości składanych ofert. W ramach cyklu zrealizowanych zostało 5 webinariów oraz 5 

warsztatów z następującej tematyki, w których uczestniczyło na żywo: około 40-50 osób 

(odtworzenia nagranych webinariów: 52 razy, stan na 08.12.2020 r.). Warsztaty – 54 osoby 

zapisane, uczestniczyło około 25-30 (osoby wyłączały się w trakcie). 

Wskaźniki za 2020 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 – 50 projektów (NGO) + 1075 (miejskie instytucje kultury); 

 Liczba przestrzeni wspólnych przeznaczonych na realizację wydarzeń kulturalnych - 68 

projektów/przestrzeni; 

 Liczba projektów międzysektorowych realizowanych przez miejskie instytucje kultury i organizacje 

pozarządowe – 7 projektów (NGO) + 100 (miejskie instytucje kultury); 

 Liczba projektów kulturalnych realizowanych poza centrum miasta, na osiedla peryferyjnych – 53 

projektów (NGO) + 360 (miejskie instytucje kultury) + 1 (PBO); 

 Liczba projektów związanych z pamięcią historyczną, dziedzictwem kulturowym realizowanych 

przez miejskie instytucje kultury i organizacje pozarządowe – 28 (NGO) + 200 (miejskie instytucje 

kultury) + 6 (Wydział Kultury); 

 Liczba przeprowadzonych warsztatów lub innych form szkoleniowych dotyczących 

przedsiębiorczości dedykowanych kadrom kultury – 3 projekty (Wydział Kultury); 

 Liczba uczestników warsztatów lub innych form szkoleniowych dotyczących przedsiębiorczości 

dedykowanych kadrom kultury  - 176 uczestników; 

 Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez miejskie instytucje kultury oraz organizacje 

pozarządowe we współpracy z sektorem biznesowym – 42 (miejskie instytucje kultury) + 1 (WK); 

 Liczba programów wspierających działalność artystyczną i animacyjną w miejskich instytucja 

kultury – 50 (miejskie instytucje kultury); 
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 Liczba projektów wydawniczych i promujących czytelnictwo wspieranych przez miasto – 8 

projektów (NGO) + 146 (miejskie instytucje kultury); 

 Liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacji kulturowej wspieranych przez miasto – 36 

(NGO) + 267 (miejskie instytucje kultury); 

 Procent zaawansowania wdrażania i realizacji Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej - 25% 

w odniesieniu do całościowych celów do 2023 r., 100% w odniesieniu do celów założonych na 2020 

r.; 

 Liczba przeprowadzonych szkoleń dla kadr kultury z zakresu edukacji kulturowej – 10 szkoleń; 

 Liczba przygotowanych materiałów informacyjnych dla przedstawicieli sektora kultury – 0 

publikacji; 

 Liczba przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych, konsultacji online – 15 spotkań KDO przy 

Wydziale Kultury. 

Finansowanie 

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

2020: 

 Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych: 10.274.338,00 zł + procedura art. 19a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie („małe granty”) 671.341,81 zł; 

 Budżet miejskich instytucji kultury (dotacje celowe, podmiotowe, majątkowe): 102 012 695,19 

zł; 

 Budżet projektowy związany z uruchomieniem pakietu #poznanwspiera: 

o Konkurs Kultura na wynos: 50 000 zł; 

o Program stypendialny: 200 000 zł. 

 Budżet uwzględniony w dotacjach (podmiotowych, celowych, inwestycyjnych) miejskich 

instytucji kultury: 102 041 940,91 zł: 

o Badania Kultura przyszłości: 20 000 zł; 

o Druga edycja konkursu Ciąg dalszy nastąpi…: 212 000 zł; 

o Cykl edukacyjny Jak tworzyć kulturę w sieci?: 29 000 zł; 

o ABC edukacji kulturowej. Szkolenia dla Kadr kultury: 20 000 zł; 

o Kultura dostępna+: 10 000 zł; 

o Zakup prac do kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał: 80 000 zł; 

o Wydatki związane z zadaniem pn. Pamięć historyczna – 213 596,02 zł (Opieka 

merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi: 69 998,75 zł oraz Opieka nad  

miejscami pamięci narodowej: 143 597,27 zł). 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Silna Metropolia; 

 Przyjazne osiedla; 

 Wspólnotowość i dialog społeczny; 

 Zielone mobilne miasto; 

 Nowoczesna przedsiębiorczość. 

Podsumowanie 

Przyjęty w lutym 2019 r. Poznański Program dla Kultury 2019-2023 swój drugi rok przeszedł 

z poczuciem częściowego sukcesu, w dużej mierze zaburzonego ogólnoświatowym kryzysem 

wywołanym pandemią koronawirusa. Sytuacja kryzysu w istotny sposób ograniczyła działalność 

kulturalną, uniemożliwiając jej funkcjonowanie w dotychczasowej formule bezpośredniego kontaktu 

z odbiorcą, która jest kluczową wartością w budowaniu pełnowartościowej oferty przy jednoczesnym 

zapewnieniu sukcesywnego rozwoju sektora kultury. Niemniej jednak kreatywność, otwartość 

i elastyczność przedstawicieli poznańskiego sektora kultury oraz potrzeba utrzymywania stałego 
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kontaktu z publicznością uruchomiła szereg działań i aktywności ze strony środowiska, które na bieżąco 

poszukiwało skutecznych rozwiązań do realizacji i prezentacji swojej oferty. 

Kulturalny obraz Poznania w 2020 r. to setki wydarzeń realizowanych online lub w formule hybrydowej, 

to szereg spotkań, konsultacji, szkoleń poszerzających wiedzę, kompetencje i umiejętności 

adoptujących do nowej rzeczywistości, to także nowe partnerstwa i koalicje budujące wspólne cele 

i wzajemnie się wspierające w dążeniu do ich osiągnięcia, to w końcu pogłębiona autorefleksja 

o potrzebach i obszarach deficytowych. 

Z punktu widzenia Wydziału Kultury rok 2020 stanowił ogromną wartość jako nowe doświadczenie 

i swoisty eksperyment, którego kluczową osią było budowanie realnych partnerstw i koalicji 

w poszukiwaniu najbardziej efektywnych rozwiązań i form wsparcia środowiska, szczególnie dotkliwie 

doświadczonego skutkami pandemii. Efektem tej współpracy była lokalna tarcza #poznanwspiera, 

zawierająca szereg pomocowych inicjatyw, jak choćby: program stypendialny dla osób związanych 

z poznańskim środowiskiem artystycznym, realizowany z miejskimi instytucjami kultury konkurs Ciąg 

dalszy nastąpi…, konkurs Kultura na wynos czy stanowiące bazę diagnostyczną dla ww. działań badania 

Kultura przyszłości, realizowane przez Centrum Praktyk Edukacyjnych CK Zamek. Prócz realnych form 

wsparcia finansowego należy również wspomnieć o szeregu działań poszerzających kompetencje  

i umiejętności przedstawicieli i przedstawicielek sektora tj. cyklu szkoleniowym dotyczącym realizacji 

i produkcji wydarzeń kulturalnych w formule online (Jak tworzyć kulturę w sieci? Cykl edukacyjny. – 

realizator: Pawilon), cyklu szkoleniowym poświęconym edukacji kulturowej (ABC edukacji kulturowej. 

Szkolenia dla Kadr kultury -realizator: Centrum Praktyk Edukacyjnych CK Zamek) czy szkoleniu 

dotyczącym dostępności wydarzeń kulturalnych dla osób z niepełnosprawnościami (Kultura dostępna+ 

- realizator: Fundacja Mili Ludzie). 

Realizacja Programu to owoc całorocznej pracy wielu podmiotów: miejskich instytucji kultury, 

organizacji pozarządowych, twórców, animatorów, badaczy, przedstawicieli samorządu oraz ich 

partnerów zaangażowanych w rozwijanie autorskiego poznańskiego sposobu zmieniania miasta przez 

kulturę. To jednocześnie potwierdzenie intuicji według której rozwój miejskiego organizmu 

pogrążonego w kryzysie zdrowotnym, społecznym i gospodarczym oraz jego kluczowych procesów, nie 

byłby możliwy bez otwartej na zmianę, bliskiej, twórczej, krytycznej i nowoczesnej kultury, dla której 

nadrzędnym celem jest budowanie i rozwijanie międzyludzkich relacji, poczucia równowagi, 

bezpieczeństwa i satysfakcji z jakości codziennego życia. 

 

 

POLITYKA DLA LUDZI MŁODYCH MIASTA POZNANIA NA LATA 2019-2025 

Uchwała Nr LXXIV/1408/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16.10.2018 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; 
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 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. 

Działania realizowane w 2020 r. 

1. W ramach priorytetu Miasto Talentów 

Wspieranie zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji przez młodych ludzi 

W ramach działań kierowanych do młodzieży szkolnej:  

 Współpracowano z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju zainteresowań i pasji 

poznańskich uczniów i uczennic; 

 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 Poznania”; 

o „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach 

ponadpodstawowych Metropolii Poznań”; 

o „Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu”; 

o „School building for better everyday school life”; 

o „Connecting Schools Across Borders”; 

o „Droga do nowoczesnej szkoły – kształcenie kadry pedagogicznej”; 

o „All disease begins in the gut”; 

o „It’s our world – take care of it”; 

o „Are we really social with social media”. 

 Przyznano Nagrody Miasta Poznania dla 240 uczniów i uczennic ze szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych w trzech kategoriach: za osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia sportowe 

oraz za osiągnięcia artystyczne; 

 Sfinansowano dodatkowe zajęcia w szkołach w celu wyrównania szans edukacyjnych 

i rozwojowych (zorganizowano projekty przedmiotowe, językowe i sportowe);  

 W związku z pandemią COVID-19 Miasto Poznań zaangażowało się w pomoc dla szkół 

w zakresie dostarczenia sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej. W ramach rządowych 

projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” Miasto uzyskało dofinansowanie unijne 

w wysokości 261,4 tys. zł, które przeznaczono na zakup 112 laptopów z zestawami 

słuchawkowymi dla 110 nauczycieli i 33 uczniów poznańskich szkół podstawowych. 

Zorganizowano także akcję „Każdy komputer się przyda”, kierowaną do firm i osób prywatnych 

chcących przekazać szkołom sprzęt informatyczny (zgłosiły się 23 podmioty i osoby prywatne, 

które przekazały łącznie 200 komputerów, laptopów i tabletów). Ponadto w ramach zakupów 

ze środków z rezerw Miasta w kwocie 1 mln zł - przekazaną do 62 szkół podstawowych - można 

było zakupić kolejnych 333 laptopów; 

 200 miejskich placówek edukacyjnych (w tym m.in. szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, 

policealne, wyższe oraz organizacje pozwalające rozwijać pasje młodych ludzi) zaprezentowało 

swoje oferty podczas XXIV Targów Edukacyjnych w Poznaniu pod hasłem #KreaTYwni na 

terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich; 

 W poznańskich placówkach oświatowych zorganizowano Drzwi Otwarte dla dzieci, młodzieży 

i rodziców; 
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 W celu zapewnienia rozwoju systemu kształcenia młodzieży szkolnej:  

o Kontynuowano prace nad przygotowaniem dokumentu strategicznego – polityki 

oświatowej Miasta Poznania; 

o Prowadzono prace Zespołu Doradczego Ds. Oświaty Przy Prezydencie Miasta Poznania; 

o Prowadzono prace Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale oświaty; 

o Realizowano budowę, rozbudowę, termomodernizację i poprawę efektywności 

energetycznej obiektów poznańskich placówek oświatowych. 

 Realizowano budowę, rozbudowę, termomodernizację i poprawę efektywności energetycznej 

obiektów poznańskich placówek oświatowych. Do najważniejszych inwestycji należały: 

budowa szkoły na Strzeszynie, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej 

wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich, budowa sali gimnastycznej 

z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego, modernizacja 

budynków III Liceum Ogólnokształcącego – etap II oraz III Liceum Ogólnokształcące – 

modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej, budowa sali gimnastycznej przy Zespole 

Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem, 

modernizacja i rozbudowa przedszkola nr 121, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – budowa 

łącznika, modernizacja budynku Poznańskiej Szkoły Chóralnej, Budowa sali gimnastycznej wraz 

z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59.   

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

 Przyznano 26 stypendiów dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych 

rozpoczynających studia w Poznaniu, jednocześnie kontynuując projekt „Ambasador 

Akademickiego Poznania”; 

 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 8 honorowych wyróżnień w kategorii prac doktorskich oraz 3 

równorzędne nagrody i 12 honorowych wyróżnień w kategorii prac magisterskich; 

 Przyznano 12 stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego; 

 Przyznano 9 stypendiów dla młodych artystów z poznańskiego środowiska artystycznego; 

 Realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych osobistości świata 

nauki i sztuki na poznańskich uczelniach; 

 Wspierano poznańskie uczelnie i instytucje naukowe w popularyzacji nauki, poprzez 

dofinansowanie wydarzeń, takich jak Poznański Festiwal Nauki i Sztuki; 

 Wspierano uczelnie w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych m.in. poprzez współpracę 

przy organizacji lokalnych, krajowych i międzynarodowych kongresów i konferencji; 

 Wspierano udział studentów poznańskich uczelni w międzynarodowych zawodach (np. 

Zawody Inżynierów Lotnictwa SAE Aero Design); 

 Zorganizowano konkurs dla studentek i studentów na najlepszą koncepcję „zielonego” słupa 

przystankowego, innowacyjnego pod względem architektonicznym, artystycznym 

i proekologicznym. Zastosowane rozwiązanie pomoże wzbogacić przestrzeń publiczną miasta 

oraz poprawić jakość życia mieszkańców; 

 Przeprowadzono zadanie semestralne dla studentów Politechniki Poznańskiej na kierunku 

architektura, dot. stworzenia koncepcji rewaloryzacji przestrzeni przed Dworcem Zachodnim 

w Poznaniu.   

Realizacja programów kulturalnych skierowanych do młodych ludzi 

Przeprowadzono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz udzielono wsparcia w procedurze „małych 
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grantów” w obszarze kultury organizacjom pozarządowym, w tym organizacjom młodzieżowym 

i działającym na rzecz młodzieży. 

 Miejskie jednostki kultury realizowały działania kierowane do młodzieży, m.in. warsztaty 

plastyczne, muzyczne i teatralne, wykłady, koncerty i spektakle, czy festiwale, wspierające 

rozwój kreatywny oraz promocję talentów i twórczość młodzieżową. Przykładowe działania to:  

o Warsztaty plastyczne i rzemiosła artystycznego dla młodzieży; 

o Warsztaty teatralno-edukacyjne dla młodzieży; 

o Zajęcia muzyczne dla młodzieży; 

o Zajęcia sportowo rekreacyjne dla młodzieży; 

o Rozwój artystyczny poprzez chóralistykę; 

o Wideoblogi przybliżające zabytki Muzeum Archeologicznego; 

o Festiwal Ale Kino!; 

o Scena Wspólna; 

o Pracownie artystyczne CK Zamek; 

o „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Wielkopolska!”; 

o Wykłady Nowa Siła Kuratorska; 

o „KinoSzkoła” Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej. 

 Realizowano przedsięwzięcia międzypokoleniowe:  

o Organizowano zdalnie wydarzenia kulturalno-rozrywkowo-edukacyjne integrujące 

poznańskie rodziny, w tym sprzyjające integracji międzypokoleniowej (Poznańskie Dni 

Rodziny, Gala Rodzin 2020);  

o Działania edukacyjno-historyczne przybliżające młodzieży tematykę zsyłek na Syberię 

i historii Polaków i Polek, do dziś zamieszkujących te tereny. 

Upowszechnianie aktywności sportowej i turystycznej młodych ludzi 

 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 2020 r. w Poznaniu 

funkcjonowało 106 Młodzieżowych Centrów Sportu w Poznaniu, a szkolenie odbywało 

się w 36 dyscyplinach sportowych w 63 klubach. W zajęciach wzięło udział 6 tys. osób; 

o Realizowano działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez 

prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 Organizowano imprezy krajoznawcze w Poznaniu i Wielkopolsce dla mieszkańców 

i mieszkanek miasta Poznania, w tym dla młodzieży, z których skorzystało łącznie niemal 3 tys. 

osób (zrealizowano 8 projektów krajoznawczych, które objęły łącznie 69 działań: 15 rajdów 

pieszych, 14 wycieczek autokarowych, 12 spływów kajakowych, 1 zlot turystyczny i 27 

spacerów z przewodnikiem po Poznaniu). 

Wspieranie postaw przedsiębiorczych młodych ludzi 

 Zorganizowano wydarzenie „Dni Przedsiębiorczości Poznań”, skierowane do przedstawicieli 

środowiska startupowego oraz wszystkich zainteresowanych nowymi technologiami 

i innowacyjnymi rozwiązaniami dla biznesu; 

 Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy zdalnie prowadził doradztwo i organizował szkolenia m.in. dla 

studentów poznańskich uczelni planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (ze szkoleń 

skorzystało 79 studentów UAM); 

 Miasto Poznań angażowało się w organizację zajęć z przedsiębiorczości na poznańskich 

uczelniach, współpracując z tym zakresie z biurami karier uczelni; 
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 Kontynuowano zdalnie i w ograniczonym zakresie program „Startup Poznań”, inicjatywę na 

rzecz rozwoju lokalnych startupów, w ramach którego m.in. prowadzono doradztwo, szkolenia 

i wydarzenia dla działających i potencjalnych startupów oraz prowadzono Przestrzeń Pracy 

Wspólnej „+jeden”, z której w dużej mierze korzystają studenci i absolwenci poznańskich 

uczelni; 

 Miasto zaangażowane było we współpracę z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym 

Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz z Wielkopolskim Klastrem 

Teleinformatycznym, które jest wspólną inicjatywą Miasta Poznania, Politechniki Poznańskiej, 

Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz poznańskich firm IT; 

 Udzielono zwolnienia w wys. 630.051,60 zł z podatku od nieruchomości dla podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą na obszarach parków technologiczno-przemysłowych 

i naukowo-technologicznych; 

 Kontynuowano działalność Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego, poprzez 

świadczenie usług inkubacji dla ok. 50  innowacyjnych firm (w większości z branży IT); 

 Opracowało projekt wsparcia branży game development, na którego realizację Miasto Poznań 

pozyskało środki unijne w wysokości 1,2 mln. Projekt „ZaGRAjmy w Wielkopolsce” polega na 

promocji poznańskich i wielkopolskich studiów gamedev na arenie międzynarodowej, podczas 

wydarzeń branżowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. 

Wspieranie wejścia młodych ludzi na rynek pracy 

W ramach promocji kształcenia zawodowego wśród poznańskich uczniów i uczennic 

oraz pracodawców, realizowano wiele działań, w tym m.in.: 

 Zrealizowano kolejną edycję Kampanii „Szacun dla zawodowców”, mającą na celu 

rozpropagowanie szkolnictwa zawodowego oraz wzrost szacunku dla profesjonalistów 

z wykształceniem zawodowym i technicznym wśród uczniów poznańskich szkół; 

 Zaktualizowano stronę internetową www.zawodowcy.poznan.pl promującą kształcenie 

w szkołach zawodowych; organizację praktyk zawodowych, stworzeniem klas patronackich 

oraz zatrudnianie osób kończących szkoły zawodowe; 

 Zorganizowano Drzwi Otwarte online Centrum Doradztwa Zawodowego dla 

Młodzieży adresowane do uczniów klas VIII, nauczycieli, psychologów i pedagogów; 

 Zorganizowano konkursy promujące uczniów, ich pomysły oraz pracę (np. XXVI edycja 

konkursu „Mała Pętelka” zachęcającego uczniów do projektowania i stylizacji organizowanego 

przez Zespól Szkół Odzieżowych); 

 Zrealizowano warsztaty „ZetPeTy w Zakładzie – cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży”; 

 Zorganizowano wydarzenie online Noc Zawodowców (edycja 3.0) pod hasłem „Wielkopolska 

w sieci zawodów”. 

W ramach działań Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM) oraz  dzielnicowych 

poradni psychologiczno – pedagogicznych: 

 Opracowywano materiały dydaktyczno-informacyjne przeznaczone dla uczniów, rodziców, 

szkolnych doradców zawodowych oraz nauczycieli; 

 Prowadzono konsultacje diagnostyczne (w tym testy kompetencji), seminaria i warsztaty dla 

młodzieży oraz projekty animujące postawy przedsiębiorcze; 

 W związku z pandemią COVID -19 zespół doradców zawodowych przygotował trzy nowe 

zakładki na stronie www. cdzdm.pl:  

o Niezbędnik ucznia – materiały dot. wyboru dalszej drogi edukacyjno – zawodowej 

uczniów oraz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, 

szkół policealnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz oferty poznańskich 

i zagranicznych uczelni; 

https://www.plusjeden.com/
http://www.zawodowcy.poznan.pl/
https://www.cdzdm.pl/
https://www.cdzdm.pl/
https://www.poznan.pl/mim/smartcity/news/zetpety-w-zakladzie-cykl-warsztatow-dla-dzieci-i-mlodziezy,142987.html
https://noczawodowcow.pl/noc-zawodowcow-2020/
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o Doradcze inspiracje – materiały dla doradców zawodowych;  

o Cudzoziemcy i Powracający – materiały dot. systemu szkolnictwa w Polsce oraz wyboru 

dalszej drogi edukacyjno–zawodowej uczniów (obcokrajowców oraz powracających 

z emigracji) i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

 Prowadzono szkolenia i konsultacje metodyczne dla nauczycieli; 

 Prowadzono badania w ramach Obserwatorium  Gospodarki  i  Rynku  Pracy  Aglomeracji  

Poznańskiej, w tym wydano raport pt. „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji 

poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Diagnoza, prognoza, 

monitoring”. 

 Realizowano przedsięwzięcia podnoszące warunki edukacji, jak i jakość kształcenia (także 

zdalnego) oraz wsparcie dla młodzieży z zakresu doradztwa zawodowego, w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym  unijnych: 

o „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia 

zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”; 

o „Współpraca dla zawodowej przyszłości – podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, 

ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu”; 

o „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i  wysokospecjalistyczny sprzęt 

technologiczny na terenie MOF Poznania”; 

o „Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima 

Lelewela w Poznaniu”; 

o „Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ nr 6 im. Joachima Lelewela 

w Poznaniu – Szkoły Branżowej I stopnia nr 7”; 

o „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu”; 

o „Rozwijamy się zawodowo – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU 

w Poznaniu”; 

o „Inteligentne kwalifikacje zawodowe – szkolenia w CKZiU Poznań”; 

o „Przyszły zawód to mój wybór”; 

o „Rozwijamy skrzydła kariery – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole 

Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu”; 

o Centrum Mistrzostwa Informatycznego; 

o „Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku 

pracy”; 

o „Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca – profesjonalny start uczniów/uczennic 

Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy”; 

o „Catch the European Sun” i „Enhancing the 21st Century Skills of Students”; 

o „Elektryk w Europie – międzynarodowe praktyki szansą na rozwój młodego człowieka”; 

o „Czas na staż”; 

o „Budujemy sukces – międzynarodowe staże zawodowe dla uczniów”; 

o „Deutsch+”; 

o „Uczniowie ZSŁ rozwijają kompetencje zawodowe i kluczowe na europejskim rynku 

pracy”; 

o „YouNG Goes Further”; 

o „El espańol- la pasión del aprendizaje”; 

o „Zawodowcy w Europie – zagraniczne staże szansą dla uczniów ZSM”; 

o „Europa na Talerzu – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla uczniów szkoły”; 

o „Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski”;  

o „Good Practice on the Move”; 
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o „Zawodowcy w Europie – międzynarodowe staże w Hiszpanii, Francji 

oraz we Włoszech”. 

 Szkoły zawodowe współpracowały z przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, instytucjami, 

szkołami wyższymi oraz partnerami zagranicznymi przy organizowaniu kursów zawodowych 

warsztatów, wykładów i spotkań uczniów z ekspertami przybliżającymi konkretne zawody; 

 We współpracy z pracodawcami i instytucjami wspierano funkcjonowanie klas patronackich; 

 Realizowano wewnątrzszkolne systemy doradztwa zawodowego; 

 Funkcjonowały Szkolne Biura Pośrednictwa Pracy współpracujące z pracodawcami 

poszukującymi pracowników; 

 Organizowano konkursy szkolne obejmujące m.in. doskonalenie umiejętności językowych, 

zawodowych, informatycznych, prezentowanie oraz wspieranie młodych talentów; 

 Zorganizowano polsko-gruzińską wideokonferencję „Technologia i metody kształcenia 

zawodowego w Polsce i Gruzji w czasie pandemii” poświęconą szkolnictwu zawodowemu, 

w której wzięło udział 6 szkół (5 z Poznania i 1 z Kutaisi); 

 Kontynuowano Program wsparcia unikatowych rzemiosł – „Zaułek Rzemiosła”; 

 Współpracowano z przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, instytucjami, szkołami wyższymi 

oraz szkołami zagranicznymi w celu wprowadzenia innowacji programowych w szkołach; 

 W Urzędzie Miasta Poznania i m.j.o. kontynuowano programy stażowe dla studentek 

i studentów (przyjęto 103 osoby, a 38 osób znalazło po stażu zatrudnienie w UMP) oraz 

absolwentek i absolwentów (przyjęto 3 osoby, a 1 osoba znalazła po stażu zatrudnienie 

w UMP); 

 Wspierano studentki i studentów w realizacji staży w poznańskich firmach (przyznano 6 

stypendiów); 

 Oferowano system praktyk i wolontariatu w miejskich jednostkach kultury; 

 W placówkach oświatowych organizowano praktyki studenckie oraz działania wolontariacie 

dla studentów i studentek; 

 Prowadzono bieżącą wymianę informacji i współpracę z burami karier na uczelniach w zakresie 

promocji ofert pracy poznańskich pracodawców; 

 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; 

 We współpracy z poznańskimi pracodawcami realizowano kampanię promującą zatrudnienie 

w sektorze usług nowoczesnych w Poznaniu (istotą kampanii było podkreślenie, że branża 

BPO/SSC w Poznaniu dynamicznie się rozwija i oferuje zatrudnienie na różnorodnych 

stanowiskach w wielu międzynarodowych firmach); 

 W celu przyciągnięcia do Poznania nowych pracowników w branży IT, we współpracy 

z poznańskimi firmami, zorganizowano II edycję konferencję „POZITIVE TECHNOLOGIES” oraz 

wsparto organizację konferencji „4Developers”; 

 Rozwijano infrastrukturę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu; 

 W ramach działań Powiatowego Urzędu Pracy realizowano projekt „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie poznańskim” (edycja V), który skierowany był do osób 

młodych, w wieku 18-29 lat; w 2020 r. wsparciem objęto 5,5 tys. osób – beneficjentki 

i beneficjenci zostali objęci pośrednictwem pracy, poradnictwa zawodowego, a wybrane osoby 

otrzymały wsparcie w formie szkolenia, staży, środków na podjęcie działalności gospodarczej 

oraz związanych z instrumentami dofinansowania dla osób objętych wsparciem, w zakresie 

zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19 (Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny). 
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Przeciwdziałanie marginalizacji młodych ludzi 

Realizowano działania na rzecz młodzieży w zakresie wsparcia społecznego w celu wyrównywania 

jakości życia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

 Realizowano programy pomocowe skierowane do osób uczących się i ich rodzin, w tym 

w formie różnego rodzaju świadczeń finansowych (wypłata zasiłków szkolnych, stypendiów 

szkolnych i jednorazowych świadczeń „Dobry Start”); 

 Realizowano rządowy program „Wyprawka szkolna” mający na celu wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami; 

 Wspierano edukację dzieci i młodzieży mających problemy z przyswajaniem wiedzy w ramach 

programu nauczania poprzez realizację projektu „Korki w mieście”; 

 Prowadzono działania profilaktyczne i promocję zdrowia poprzez działania edukacyjne oraz 

kampanie informacyjne. Młodzież wzięła udział w takich akcjach i kampaniach, jak np.  

o „Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania”; 

o Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; 

o Powszechna edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 

rozwój i działalność wolontariatu ratowniczego w ramach kwalifikowanej pierwszej 

pomocy. 

 Realizowano działania w ramach pomocy dla usamodzielniającej się młodzieży,  która po 
osiągnięciu pełnoletniości opuszczała różne formy pieczy zastępczej, w tym rodziny 
zastępcze i instytucjonalne formy opieki.  

W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom realizowano działania profilaktyczne skierowane do 

młodzieży, przede wszystkim uczniów i uczennic poznańskich szkół oraz podopiecznych placówek 

opiekuńczo-wychowawczych:  

 Realizowano Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podjęte 

działania dotyczące w dużej mierze młodzieży, to m.in. to m.in.: 

 Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym 

z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz terapii wspomagającej 

rozwój dziecka; 

 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; 

 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 edukacyjnorozwojowych (dot. m.in. 

tematyki uzależnień), sportowych, teatralno-plastycznych, tanecznych oraz organizowanie 

wypoczynku letniego i zimowego; 

 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; 

 Realizacja projektu BaltCity Prevention, w celu wdrożenia modelu wsparcia dzieci i młodzieży 

w rozwiązywaniu problemów uzależnień (wczesna interwencja indywidualna po ujawnieniu 

spożycia alkoholu przez osobę nieletnią oraz grupowe warsztaty profilaktyczne dla młodzieży); 

 Realizowano Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach Programu podjęto 

działania kierowane do młodzieży, w tym takie zadania, jak:  
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o Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży z grup ryzyka, 

eksperymentujących z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi oraz 

uzależnionych; 

o Szkolenia edukacyjne oraz kampanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od 

narkotyków i innych substancji psychoaktywnych; 

o Realizacja programu informacyjno-edukacyjny dla rodziców dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych; 

o Działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową; 

o Realizacja programu pn. „Sportową manią walczymy z narkomanią”; 

o Realizacja programów profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych 

obejmujących problem uzależnienia od narkotyków w szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych; 

o Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii skierowanego do uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych; 

o Realizacja Programu profilaktycznego „Wiem. Wybieram dobrze”; 

o Realizacja Programu przeciwdziałania i ograniczania narkomanii oraz przestępczości 

i demoralizacji nieletnich pn. „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”; 

o Realizacja Programu „Dopalacze niszczą życie. Wczesna interwencja uzależnień”. 

 Realizowano działania w ramach funkcjonowania 4 Centrów Integracji Społecznej 

(organizowano warsztaty zawodowe oraz zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin m.in. 

doradztwo zawodowe, rozwój osobisty, zajęcia planowania życia); 

 Realizowano działania w ramach Pracowni Ekonomii Społecznej „Ładne rzeczy” (Wzmacnianie 

lokalnych podmiotów ekonomii społecznej, promocja tematyki społecznej i społecznej 

odpowiedzialności biznesu); 

 W ramach Programu Wsparcia Specjalistycznego realizowano 2 projekty mające na celu 

ograniczenie zachowań ryzykownych, kreowanie wzorców kreatywnego spędzania wolnego 

czasu, wzrost kompetencji indywidualnych w zakresie zdrowego trybu życia: „Akademia Lidera 

Klasowego” (wsparcie 14 uczniom z 2 szkół podstawowych, poprzez zrealizowanie 8 

warsztatów psychospołecznych i twórczych oraz ustalenie kierunków pracy z danymi osobami 

i ich rodzinami) oraz „Poradnictwo specjalistyczne i terapia”; 

 Wsparto organizacje pozarządowe w realizacji 3 projektów z zakresu edukacji równościowej 

adresowane do kadry pedagogicznej pracującej w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej. 

Projekty podnosiły kompetencje kadry pedagogicznej w zakresie wsparcia dzieci/młodzieży ze 

specjalnymi potrzebami, narażonymi na dyskryminację oraz z zakresu pracy z grupą 

dzieci/młodzieży by budować postawy szacunku i akceptacji do każdego człowieka wśród 

młodych ludzi i przeciwdziałać dyskryminacji. W przedsięwzięciu uczestniczyło prawie 450 

osób; 

 Przeprowadzono konkurs na zajęcia dodatkowe w szkołach prowadzonych przez Miasto 

Poznań w obszarze zajęć antydyskryminacyjnych (zrealizowano 62 projekty); 

 W celu zwiększenia powszechności korzystania z mediacji i podnoszenia kompetencji kadry 

nauczycielskiej i wychowawczej, Miasto Poznań zleciło prowadzenie centrum mediacji, w tym 

również organizację mediacji rówieśniczych w szkołach; 

 Promowano wśród młodzieży udział w II Poznańskim Tygodniu Tolerancji, w trakcie którego 

przeprowadzono 23 wydarzenia online promujące szacunek i akceptację wobec każdego 

człowieka niezależnie od jego poglądów, wyznania, wieku, płci, koloru skóry, orientacji 

seksualnej, pochodzenia czy stopnia sprawności. W wydarzeniu wzięły udział 794 osoby; 

 Realizowano projekt „Feniks Bis”; 
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 W ramach integracji młodzieży pochodzącej z zagranicy:  

o W roku szkolnym 2020/2021 w 3 szkołach podstawowych oraz 3 liceach 

ogólnokształcących (IX LO, XI LO, XIV LO) funkcjonowały oddziały przygotowawcze dla 

uczniów i uczennic cudzoziemskich (głównie z Ukrainy) oraz osób powracających 

z zagranicy; 

o Udzielano wsparcia w procesie edukacji uczniom pochodzenia romskiego. W ramach 

realizacji Rządowego Programu Integracji Społeczności Romskiej wzmacniano 

kompetencje uczniów w zakresie posługiwania się j. polskim, motywowano ich do 

dalszej nauki, wskazywano na mocne strony i sukcesy w procesie kształcenia. 

Utrudnieniem w realizacji projektu w 2020 r. była edukacja zdalna i brak dostępu do 

Internetu uczniów pochodzenia romskiego; 

o W wybranych szkołach realizowano naukę języka polskiego jako obcego; 

o W ramach wsparcia uczniów pochodzących z innych krajów lub powracających 

z emigracji Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu uruchomiło 

na swojej stronie zakładkę „Cudzoziemcy i Powracający”, zawierającą materiały 

dotyczące systemu szkolnictwa w Polsce i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 

oraz informacje ws. wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej uczniów 

obcokrajowców oraz osób powracających z emigracji. Centrum zorganizowało również 

wykłady i warsztaty online dla uczniów i rodziców z doświadczeniem migracji; 

o Realizowano inicjatywę „Study in Poznań”, w ramach której prowadzono współpracę 

międzyuczelnianą, wzmacnianie internacjonalizacji oraz otwarcie uczelni na 

wielokulturowość. W dn. 27 listopada 2020 r., dzięki współpracy z Uniwersytetem 

Ekonomicznym w Poznaniu zorganizowano debatę Prezydencko – Rektorską „Rola 

uczelni w budowaniu otwartego i różnorodnego miasta". Uczestnicy debaty starali się 

odpowiedzieć na pytania: czy różnorodność się opłaca? Jakie korzyści przynoszą 

cudzoziemcy Poznaniowi i jego mieszkańcom? Co stolica Wielkopolski może 

zaoferować gościom z innych krajów? W debacie udział wzięli: Jacek Jaśkowiak, 

prezydent Poznania oraz rektorki i rektorzy poznańskich uczelni publicznych. Debatę 

można było oglądać na żywo w telewizji WTK oraz na profilu Miasta Poznań na portalu 

społecznościowym Facebook; 

o Brano udział w spotkaniach informacyjnych org. przez uczelnie dla studentów 

zagranicznych dot. oferty Poznania dla ludzi młodych; 

o Współpracowano z uczelniami przy opracowaniu koncepcji przyznawania stypendiów 

dla studentów z Białorusi – realizując Uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie 

ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania, w zakresie przyznania 

uczelniom w Poznaniu środków finansowych, w celu wsparcia studentów z Białorusi 

(z 29 września 2020 r.), wspólnie z władzami uczelni poznańskich oraz 

przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego rozpoznano skalę potrzeb w zakresie wsparcia 

finansowego studentów z Białorusi oraz ustalono procedury przekazania środków 

i kryteria ich przyznawania. Dzięki połączeniu sił Miasta Poznania, Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 

studenci otrzymają wsparcie finansowe. Wypłat stypendiów dokonywać będą 

uczelnie, które w 2021 r. otrzymają środki od samorządów w formie dotacji. Studenci 

otrzymają stypendium w wysokości 1.000 zł miesięcznie przez 9 miesięcy akademickich 

(od stycznia do czerwca tego roku, a następnie od października do grudnia); 
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o Dzięki wsparciu Miasta przy współpracy z organizacją pozarządową zrealizowano 

wydarzenie integrujące studentów zagranicznych ze społecznością Poznania pn. 

„Poznań Silent Night”; 

o Dzięki dofinansowaniu z Miasta, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zrealizował 

projekt „Cultural Diversity” związany z różnorodnością kulturową i antydyskryminacją, 

skierowany do pracowników i studentów poznańskich uczelni. W ramach projektu 

odbyły się warsztaty, dyskusje i wykłady dla studentów i pracowników administracji 

oraz został opracowany raport dotyczący kierunków działań polityki 

antydyskryminacyjnej dla środowiska akademickiego Poznania. 

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 2020 r. pula środków PBO wyniosła 

21 mln zł. W ostatniej edycji zgłoszono 253 projekty z czego 34 przyjęto do realizacji); 

o Przeprowadzono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w obszarze: 

"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" oraz "Działalność na 

rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży". Organizacje 

zrealizowały 17 projektów, w tym m.in. działania w celu  kształtowania postaw 

obywatelskich młodzieży z uwzględnieniem edukacji lokalnej i regionalnej (działania 

edukacyjne związane z budowaniem postawy, odpowiedzialności społecznej oraz 

zachęcających do czynnego uczestnictwa w życiu obywatelskim miasta), a także 

związane z kształtowaniem kompetencji społecznych; 

o Kontynuowano system wspierania organizacji pozarządowych w formie dotacji 

przyznawanych przez Miasto (tzw. „małe granty”) w obszarze „Działalności na rzecz 

dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”, obejmującym projekty 

mające na celu integracje i aktywizację młodzieży, w tym środowiska studenckiego 

poznańskich uczelni. Dzięki wsparciu Miasta zrealizowano m.in. warsztaty online 

z zakresu projektowania innowacji i budowania świadomości związanej z aktywizacją 

społeczności lokalnych oraz działania w ramach projektu „Przedstawiamy Akademicki 

Poznań”; 

o Organizacje działające na rzecz młodzieży otrzymywały wsparcie w ramach Centrum 

Inicjatyw Lokalnych. Młodzież miała także możliwość zgłaszać inicjatywy oddolne oraz 

zaangażować się w projekty w ramach CIL-Regrantingowe 2020.  

 Poznańskie szkoły zaangażowały się w projekty mające na celu zainteresowanie młodzieży 

ważnymi obszarami funkcjonowania w społeczeństwie i promowanie postaw obywatelskich, 

m.in. w: 

o Projekt „Poznań dzieli się życiem”, którego głównym celem było podniesienie wiedzy 

nt. oddawania krwi, bycia dawcą szpiku i organów oraz Ogólnopolski Projekt 

„Transplantacja drugie życie”, promujący ideę transplantacji wśród dzieci i młodzieży; 

o Cykliczne zbiórki krwi dla uczniów szkoły i mieszkańców miasta organizowana na terenie 

szkół; 

o Współpracę z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, niosącą pomoc 

potrzebującym mieszkańcom i mieszkankom Afryki, Fundacją Burego Misia, wspierającą 

dzieci z niepełnosprawnościami, fundacją „Zielona Agrafka” przy Terenowym Komitecie 

Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, fundacją „Dajemy dzieciom siłę”, organizującą Dzień 

Bezpiecznego Internetu „Safer Internet”, Fundacją Animalia, Polską Akcją Humanitarną, 

Caritas Archidiecezji Poznańskiej; 
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o Akcje i zbiórki okolicznościowe „ Szlachetna paczka”, „Razem na Święta”, „Tytka 

Miłosierdzia”, „Świąteczna Torba Dobroci”; 

o Współpracę z domami dziecka i domami pomocy społecznej, Hospicjum Palium, 

oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej; 

o Pomoc bezdomnym i ubogim mieszkańcom Poznania w ramach akcji „Podaruj uśmiech 

bezdomnemu” oraz z okazji Światowego Dnia Ubogich; 

o Zbiórki pieniędzy dla Polskiego Czerwonego Krzyża oraz na rzecz potrzebujących osób 

i rodzin związanym ze środowiskiem szkolnych; 

o Działania wolontariackie na rzecz seniorów (m.in. „Dla Seniora na Święta”) i dzieci 

(m.in. „Bajka dla Malucha – Bajka od serca, bajki w Świetlicy Socjoterapeutycznej”) 

oraz schroniska dla zwierząt; 

o Zbiórki książek i artykułów plastycznych dla dzieci z wybranych oddziałów szpitalnych 

w ramach akcji „Bajka w wielu odsłonach” i „Kolorowa magia serca”; 

o Maraton pisania listów Amnesty International (online); 

o Akcje i programy proekologiczne, np. „Skończmy ze smogiem w Poznaniu”, „Sprzątanie 

Świata”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Moje miasto bez elektrośmieci”, „Bądź Eko 

na święta”, „Stań po zielonej stronie mocy”, „Code for Green”; 

o Działania kształtujące postawę obywatelską i patriotyzm, m.in. poprzez udział 

w projektach „Trwała Pamięć Pokoleń”, BohaterON – włącz historię!, ”#Mali Powstańcy 

na 102″, „Na tropach tajemnic polskiej historii”; udział w obchodach rocznicy akcji 

Bollwerk oraz próbie pobicia rekordu Guinessa w odśpiewaniu hymnu państwowego 

w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej”; udział w spotkaniach z uczestnikami walk 

o wolność ojczyzny; 

o Pomoc w organizacji finału WOŚP; 

o Projekty promujące zdrowy tryb życia, zdrowie psychiczne, wolność od uzależnień, 

aktywność fizyczną. 

 Miejskie jednostki kultury realizowały projekty i wydarzenia aktywujące młodzież i zachęcające 

do aktywnego uczestnictwa w kulturze: 

o Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator - spotkania z twórcami 

i krytykami mają na celu rozbudzenie w widzach ciekawości i chęci poszukiwania 

własnych interpretacji w konfrontacji ze specjalistami; 

o Dyskusyjny Klub Filmowy KAMERA w Kinie Muza – projekt tworzony z myślą 

o studentach i licealistach, w celu poszerzenia wiedzy o kinie i sztuce filmowej oraz 

zwiększenia umiejętności dyskusji, wymiany myśli i poglądów; 

o Klub przy Wspólnej (Centrum Sztuki Dziecka) - grupa młodzieży, pasjonatów teatru 

i sztuki, działająca przy Scenie Wspólnej (amatorska twórczość teatralna, warsztaty 

artystyczne, wolontariat na rzecz Sceny Wspólnej); 

o Festiwal Podróżniczy „bez granic” - festiwal skierowany do dzieci, młodzieży oraz 

studentów, realizowany we współpracy z UAM. Kilkudniowe wydarzenie miało na celu 

poszerzenie horyzontów społecznych młodych ludzi. 

 W ramach jednostek pomocniczych Miasta – osiedli podejmowane były lokalne inicjatywy 

społeczne kierowane do młodych ludzi. 

Rozwój wolontariatu młodych ludzi 

Młodzież angażowała się w miejskie programy wolontariatu realizują działania zachęcające 

mieszkańców do angażowania się w działalność społeczną. Szczególnie istotne były  działania 

edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, a także wzmacnianie już istniejących inicjatyw wolontariackich. 
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 Przeprowadzono cykl specjalistycznych warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

z użyciem profesjonalnego sprzętu ratowniczego, skierowanych głównie do seniorów 

i młodzieży; 

 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 ramach wolontariatu akcyjnego młodzież angażowała się w pomoc przy realizacji wydarzeń, 

takich jak Koncert Noworoczny; 

 Na bieżąco kompletowano informację o ofertach wolontariackich dla młodzieży i informowano 

wolontariuszy o wolontariacie akcyjnym na terenie miasta. Pod adresem www.pomocni-

poznan.pl działa platforma pośrednictwa wolontariatu, której celem jest ułatwienie kontaktów 

pomiędzy wolontariuszami i poszukującymi ich organizacjami lub instytucjami; 

 Realizowano Szkolną Ligę Wolontariacką. 

Tworzenie możliwości współdecydowania przez młodzież o sprawach miasta, w szczególności o ofercie 

kierowanej do młodych ludzi 

o Fundusz Samorządów Uczniowskich:  

W 2020 r., zrealizowano III edycję konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, który umożliwia 

poznańskiej młodzieży uzyskać środki na realizację własnych pomysłów. Konkurs adresowany jest do 

uczniów poznańskich szkół ponadpostawowych. 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.  

W konkursie wzięły udział 32 szkoły, które złożyły 41 aplikacji. Nowym rozwiązaniem była możliwość 

zgłaszania przez szkoły więcej niż jednego projektu na placówkę. Ostatecznie zrealizowano 30 

pomysłów w 24 szkołach. Uczniowie uzyskali dofinansowanie 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: 

Miasto Poznań aktywnie wspiera bieżącą działalność Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, która jest 

organem samorządowym uczącej się młodzieży poznańskich szkół ponadpodstawowych. MRMP ma 

charakter konsultacyjny oraz działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród 

młodzieży. 

 W 2020 r. odbyło się 7 sesji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. W II półroczu 2020 r. 

przeprowadzone zostały wybory do IV kadencji Rady. Podczas sesji inauguracyjnej, 

zorganizowanej w formie online 23 października 2020 r. wybrano Prezydium MRMP; 

 Poza Komisją Skrutacyjną i Komisją Rewizyjną, Rada powołała 7 Komisji tematycznych: 

ds. Edukacji Obywatelskiej, ds. Klimatu i Ochrony Środowiska, ds. Komunikacji Medialnej, 

ds. Kultury i Sportu, ds. Polityki Społecznej, ds. Relacji Zewnętrznych oraz ds. 

Samorządów Uczniowskich. Komisje MRMP 2020 r. odbyły łącznie 23 posiedzenia; 

 W dniach 6-8 marca 2020 r. MRMP wzięła udział w Targach Edukacyjnych na MTP, gdzie 

prezentowała swoje działania wśród młodzieży ze szkół podstawowych i średnich; 

 MRMP zaangażowała się w działania Miasta w ramach walki z pandemią COVID-19, 

rozpowszechniając komunikaty Miasta wśród uczniów szkół średnich; 

 Rozpoczęło nową edycję projektu „POZnaj Miasto” (cykl spotkań z przedstawicielami 

Miasta dla uczniów szkół ponadpodstawowych); 

 Ponadto MRMP zebrała 2.463 zł w ramach akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”; 

http://mrm.poznan.pl/
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 Rada objęła swoim patronatem honorowym 2 projekty oraz zdecydowała o udziale 

w projektach i szkoleniach realizowanych przez partnerów zewnętrznych; 

 Rada wsparła także starania Miasta Poznania o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 

(European Youth Capital 2023), angażując się w przygotowanie aplikacji; 

 Reprezentanci MRMP brali udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji Rady Miasta 

Poznania. Ponadto 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 2020 r. zorganizowano spotkania MRK w celu ustalenia założeń 

aplikacji Poznania w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 (European Youth Capital 

2023). 

Wzmocnienie identyfikacji młodych ludzi z miastem 

 Realizowano 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; 

 Prowadzono szeroką kampanię promocyjną zachęcającą mieszkańców do rozliczania 

podatków w mieście, kierowaną w dużej mierze do ludzi młodych. Kampanię realizowano m.in. 

w Internecie oraz poprzez plakaty reklamowe, ulotki i filmy wyświetlane w środkach 

komunikacji miejskiej oraz poprzez stronę internetową www.glanc.poznan.pl; 

 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; 

 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; 

 Wspólnie z młodzieżą podjęto starania o uzyskanie tytułu European Youth Capital 2023;  

 Przygotowywano materiały na spotkania powitalne online pn. „Orientation Days” dla 

studentów zagranicznych rozpoczynających naukę na poznańskich uczelniach, prezentując 

ofertę miasta dla ludzi młodych; 

 Realizowano działania promocyjne, zachęcające młodzież do podjęcia studiów Poznaniu. 

Zrealizowano ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Poznań Przyciąga”, 

której celem jest zachęcenie uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju do podjęcia 

nauki na jednej z poznańskich uczelni, a także pomoc młodzieży w wyborze dalszej ścieżki 

edukacji. Z powodu pandemii koronawirusa akcja realizowana była wyłącznie online. Dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych przygotowano m.in. 4 bezpłatne webinary dedykowane 

konkretnym profilom: humanistyczno-artystycznym, biologiczno-chemicznym, 

matematyczno-technicznym oraz ekonomicznym. Spotkania były okazją do zapoznania się z 

ofertą poznańskich uczelni, a także miejskimi programami stypendialnymi, bogatą ofertą 

http://www.glanc.poznan.pl/
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zawodową, sportową i kulturalną. Zapisy wszystkich spotkań można obejrzeć na miejskim 

kanale YouTube.  

Promując akademicki Poznań, Miasto, wspólnie z uczelniami, przygotowało wspólną przestrzeń 

podczas największych w Polsce XXIV Targów Edukacyjnych organizowanych na terenie 

Międzynarodowych Targów Poznańskich. Reklama „Poznań Przyciąga” wyświetlana była również na 

stronach www „Salonu Maturzystów 2020”, organizowanego w formule online przez Fundację 

„Perspektywy”. 

Współpracowano także z Fundacją 1 Uniwersytet przy organizacji akcji „Studenckie śniadania”, 
promującej Poznań jako ośrodek akademicki i miasto przyjazne młodym. Rozmowy ze studentami 
poznańskich uczelni (m.in. UAM, UEP, PP, WSB) transmitowane były na żywo w mediach 
społecznościowych Miasta. 

3. W ramach priorytetu Miasto Otwarte 

Zwiększenie udziału młodych ludzi w konsultowaniu i przygotowywaniu decyzji publicznych 

 Prowadzono konsultacje społeczne z uwzględnieniem głosu ludzi młodych, dotyczące 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania oraz projektów 

inwestycyjnych, takich, jak:  

o Koncepcja przebudowy skweru Eki z Małeki - II etap; 

o Projekt rozbudowy ul. Zwierzynieckiej o dwukierunkową drogę rowerową; 

o Koncepcja budowy ul. Ożarowskiej na odcinku od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskie; 

o Koncepcja przebudowy ul. Kołłątaja i Buczka; 

o Koncepcja przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Radojewo. 

 Na bieżąco współpracowano z Młodzieżową Radą Miasta Poznania przy realizacji 

poszczególnych inicjatyw.  

Usprawnienie systemu komunikacji z młodymi ludźmi 

 W ramach aktywności w mediach społecznościowych:  

o Prowadzono kanał pn. „Poznań Przyciąga” na YouTube oraz profile pn. „Poznań 

Przyciąga” na Facebooku i Instagramie dedykowane potencjalnym i obecnym 

studentom poznańskich uczelni; 

o Prowadzono kampanię promocyjną pod hasłem „Poznań Przyciąga” w mediach 

społecznościowych, kierowaną do polskich maturzystów. Młodzież zainteresowana 

ofertą akademicką Poznania mogła śledzić reportaże dot. poznańskich uczelni oraz wziąć 

udział w konkursie fotograficznym na Instagramie; 

o Uruchomiono anglojęzyczny profil „Study in Poznan” na Facebooku, dedykowany 

obecnym studentom zagranicznym poznańskich uczelni.   

 Prowadzono stronę internetową 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; 

 Prowadzono miejską stronę internetową „Studia” www.poznan.pl/studia oraz „Study in 

Poznań” www.studyin.poznan.pl; 

 Dystrybuowano folder w kilku wersjach językowych zachęcający do studiowania w Poznaniu; 

 Udostępniano aplikację webową „Afisz kulturalny” - nowoczesne kalendarium wydarzeń 

kulturalnych, responsywne dla urządzeń stacjonarnych i mobilnych; 

 Na stronie internetowej Miasta publikowano comiesięczny Afisz z ofertą kulturalną Poznania 

w j. polskim i angielskim, kierowany w dużej mierze do młodzieży. 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/PoznanPL
http://www.poznanprzyciaga.pl/
http://www.poznan.pl/studia
http://www.studyin.poznan.pl/
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Unowocześnienie oraz zwiększenie dostępności wysokiej jakości danych i e-usług miejskich 

 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; 

 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; 

 Zwiększano funkcjonalność strony internetowej Miasta (www.poznan.pl), w zakresie obsługi 

spraw urzędowych, internetowych systemów wsparcia spraw i procedur oraz obsługi klienta, 

prowadzono stronę miejską Smart City; 

 Udostępniono miejską aplikację Smart City Poznań, która zawiera aktualne komunikaty 

o utrudnieniach na drogach i awariach, ostrzeżenia meteorologiczne, raporty smogowe. 

Oprogramowanie pozwala też szybko zgłosić dowolny problem służbom miejskim, w tym: 

nieprawidłowo zaparkowane auto, wrak samochodu, nielegalne wysypisko śmieci, uszkodzony 

chodnik/sygnalizację świetlną/oświetlenie drogowe, nieprawidłowy stan powietrza. 

Mieszkańcy mogą też zaproponować nową inicjatywę kulturalną, pomysł na obiekt sportowy, 

zieleń czy małą architekturę. Aplikacja pozwala również na udział w ankietach i sondażach, 

tworzonych przez jednostki miejskie oraz rady osiedli. Dodatkową funkcjonalnością aplikacji są 

mobilne linki – odnośniki do najważniejszych stron i portali miejskich oraz projektów; 

 rozwijano i rozszerzano funkcjonowanie internetowej Bazy Danych Miasta pod adresem 

www.badam.poznan.pl (informacje i wskaźniki statystyczne dotyczące funkcjonowania 

i rozwoju Poznania); 

 realizowano politykę otwartych danych, której celem jest utworzenia Miejskiej Platformy 

Danych (MPD); 

 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, Czysty Fyrtel, EBOK Aquanet S.A., FindPark, Gdzie zjeść w Poznaniu, Interwencje – 

Poznań, JakDojade.pl, Kiedy Pojadę – PEKA, moBILET, Mobilny Poznań, Moovit, myMPK, 

NaviParking, 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; 

 Oferowano usługi internetowe, takie, jak min.: Atmosfera dla Poznania, GPS Wielkopolska, 

System Informacji Przestrzennej z Modelem Przestrzennym 3D Miasta Poznania, System 

Nabór; 

 W Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Poznania www.sip.poznan.pl. udostępniono 

mapę potencjału solarnego dla Poznania (pozwalającą dokonać analizy energetycznej dachu 

każdego poznańskiego budynku) oraz uruchomiono publikację informacji o dostępności 

parkingów buforowych i „Park and Ride” (dane dotyczące miejsc postojowych, są odświeżane 

co godzinę i zawierają lokalizację obiektu oraz liczbę wolnych miejsc); 

 Uruchomienie zamówień magazynowych do czytelni w gmachu głównym Biblioteki 

Raczyńskich (zamówienia online znacząco skróciły czas oczekiwania na materiały udostępniane 

w czytelni oraz spowodowały wzrost liczby czytelników i zamawianych przez nich materiałów); 

 Wprowadzenie do oferty Biblioteki Raczyńskich e-booków (książki zarówno z zakresu literatury 

pięknej, jak i z literatury popularnonaukowej oraz różnorodne kursy wideo, które mogą być 

interesujące dla młodzieży szkolnej i studentów). 

 

https://www.poznan.pl/mim/wifi/bezprzewodowy-poznan,p,7515.html
https://www.poznan.pl/mim/eurzad/
http://www.poznan.pl/
http://www.badam.poznan.pl/
https://www.poznan.pl/mim/smartcity/api-dane-przestrzenne,p,25877,38305.html
https://www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/
http://gpswielkopolska.pl/na-rower
http://sip.geopoz.pl/sip/
https://nabor.pcss.pl/poznan/
https://nabor.pcss.pl/poznan/
http://www.sip.poznan.pl/
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W ramach priorytetu Miasto Przyjaznej Przestrzeni 

Tworzenie miejskich przestrzeni publicznych przyjaznych i bezpiecznych dla młodych ludzi 

 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 „+Jeden”, 

Pawilon Nowa Gazownia, Warsztatownia Wydawnictwa Miejskiego Posnania, czy sale kinowe 

w Kinie Muza; 

 Otwarto wyremontowane obiekty Łazienek Rzecznych (z przestrzenią do rozwoju 

innowacyjnych przedsiębiorstw) oraz odnowiony Dzieciniec pod Słońcem (zabytkowy zespół 

budynków i ogrodu jordanowskiego, z którego korzysta obecnie Młodzieżowy Dom Kultury nr 

1); 

 Prowadzono rewitalizację terenów nadwarciańskich, z których korzysta przede wszystkim 

młodzież: 

o Nad Wartą funkcjonowały takie przestrzenie, jak: plaża Rataje, Brzeg Wschodni, Plaża 

Miejska Chwaliszewo, KontenerART, czy Ogród Szeląg; 

o Prowadzono budowę kolejnych odcinków Wartostrady pieszo-rowerowej wraz 

z  infrastrukturą oświetlenia efektywnego energetycznie, systemem monitoringu 

wizyjnego oraz małą architekturą; 

o Prowadzono prace związane z rewaloryzacją Placu Kolegiackiego (celem projektu jest 

ożywienie przestrzenne, społeczne, kulturalne i gospodarcze placu); 

o Prowadzono prace związane z przebudową Rynku Łazarskiego (celem projektu -  poza 

funkcją handlową - jest stworzenie przestrzeni publicznej elastycznie dostosowującej 

się do zmiennych potrzeb organizacji imprez artystycznych/ kulturalnych, przestrzeni 

rekreacji codziennej dla mieszkańców; 

o Realizowano projekt „Zasadzka na Fyrtle – zazielenienie skwerów na Wildzie” (celem 

jest poprawa jakości przestrzeni publicznej, a przedmiotem działań są zaniedbane 

skwery, które po przeprowadzonej rewaloryzacji mogą służyć mieszkańcom tworząc 

miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku). 

 W przestrzeniach publicznych instalowano małą architekturę z możliwością ładowania 

urządzeń mobilnych; 

 Kontynuowano działania w ramach utworzonego „Parku Kulturowego Stare Miasto” na Starym 

Rynku i w jego najbliższej okolicy; 

 wzbogacono kulturalną mapę Poznania o rzeźbę „Przekrój P(p)oznania” - obiekt artystyczny 

sztuki współczesnej Stał się dużą atrakcją artystyczną (ul. Posadzego 3, przy Rezerwacie 

Archeologicznym Genius loci); 

 Realizowano projekt „Lato z Estradą” - działalność kulturalna Estrady Poznańskiej 

w przestrzeniach publicznych dzielnic Poznania, w których brakuje ośrodków kultury 

i ogólnodostępnej oferty kulturalnej. Dostępne bezpłatnie plenerowe wydarzenia kulturalne 

(spektakle, koncerty, warsztaty artystyczne i kulturowe, projekcje filmowe); 

 Udostępniono bezpłatne przestrzenie do nauki i pracy zespołowej w Bibliotece Raczyńskich  - 

może korzystać również młodzież szkolna i studenci (czytelnie w gmachu głównym:  ogólna, 

czasopism, multimedialna, pokój pracy zespołowej, herbaciarnia). 

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców przestrzeni publicznej 

Wprowadzano rozwiązania w celu uspokojenia ruchu samochodowego, w tym wprowadzano „strefy 

30” (z ograniczeniem prędkości do 30 km/h) 

 Podjęto działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych, 

w szczególności w pobliżu szkół: 
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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. 

 Prowadzono modernizację miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego; 

 W ramach współpracy ze Strażą Miejską Miasta Poznania, Komendą Miejską Policji w Poznaniu 

oraz Rad Osiedli realizowano projekty edukacyjne, informacyjne i prewencyjne dla 

mieszkańców, w tym z udziałem młodzieży, takie jak: 

o Edukacja dla bezpieczeństwa – spotkania w celu informowania uczniów 

o zagrożeniach, umiejętności ich rozpoznania oraz zasadach przeciwdziałania skutkom. 

Realizowana problematyka to: 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); 

o „Bezpieczne wakacje” - prowadzono działania propagujące bezpieczeństwo podczas 

letnich wakacji (z uwagi na pandemię COVID-19 w ograniczonym zakresie oraz 

zmienionej formie i formule). Zainteresowanym szkołom udostępniono materiały 

(filmy, prezentacje, zagadki, krzyżówki), które nauczyciele wykorzystywali podczas 

zdalnych zajęć z uczniami. Materiały zawierały informacje dot. bezpiecznego 

zachowania podczas różnych form letniego wypoczynku, w czasie samodzielnych zajęć 

domowych, a także o koniecznej rozwadze podczas podróży, czy w czasie przebywania 

nieletnich w przestrzeni publicznej; 

o Projekt „e-profilaktyka” – w okresie prowadzonej przez szkoły nauki zdalnej, 

zainteresowanym szkołom udostępniano materiały pomocne w realizacji problematyki 

dot. bezpieczeństwa osobistego, odpowiedzialności, zagrożeń oraz porządku 

i czystości w przestrzeni publicznej; 

o „Bezpieczne miasto” – spotkania online dot. poziomu bezpieczeństwa na danym 

terenie (wszelkie uwagi i spostrzeżenia weryfikowane są przez funkcjonariuszy policji); 

o Program „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec” – utworzenie i cykliczne 

spotkania online Dzielnicowych Zespołów Koordynacyjnych - Społecznych Rad 

Bezpieczeństwa działających przy Komisariatach Miasta Poznania. W skład rad 

wchodzą przedstawiciele różnych instytucji i służb, w zależności  od potrzeb oraz 

lokalnie występujących zagrożeń; 

o Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – narzędzie umożliwiające zgłaszanie 

zagrożeń, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich 

poczucie bezpieczeństwa; 

o Aplikacja Mobilna „Moja Komenda” - projekt ogólnopolski, zapewniający szybki dostęp 

do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze 

wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju; 

o BLOKERS”/”Nielat” - działania skupiające się na ograniczeniu demoralizacji 

i przestępczości nieletnich, ukierunkowane na ujawnianie i zatrzymywanie nieletnich 

sprawców czynów karalnych na terenach osiedli mieszkaniowych, w miejscach 

szczególnie zagrożonych przestępczością i demoralizacją nieletnich. 

Wdrażanie rozwiązań ekologicznych w przestrzeni publicznej  

 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):  
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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 - zakotwiczone, unoszące się na wodzie konstrukcje tworzone na 

bazie lokalnej roślinności wodnej (na rzece Cybinie przy Bramie Poznania, na stawie 

w Parku Wilsona oraz na plaży miejskiej na Wildzie - przeniesiony na przystań na 

Warcie ze względu na zagrożenie krą w zimie.  

 W ramach programu „Ciepło dla Miast” przeprowadzono konkurs „Zbuduj zielony Poznań 

w Ecocraft (kierowany m.in. do młodzieży) na najlepszą wizję miasta przyszłości. Do 

przedstawienia pomysłów posłużyło specjalne narzędzie Ecocraft – ekologiczna odsłona 

słynnej gry Minecraft©; 

 W ramach Akcji Zielona wstążka dla Planety #DlaPlanety, przeprowadzono kampanię 

informacyjno-edukacyjną  dot. problemu zanikania bioróżnorodności w mieście; 

 Realizowano projekt „Health&Greenspace” (tematem jest wykorzystanie terenów zielonych 

oraz błękitno-zielonej infrastruktury dla poprawy jakości życia w mieście i zdrowia 

mieszkańców); 

 Uzyskano środki z EFRR na realizację projektu pn. „Brama otwarta na rzekę – edukacja 

ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu” (przedmiotem projektu jest dostosowanie 

istniejącej przestrzeni w otoczeniu Bramy Poznania do prowadzenia na jej obszarze działań 

związanych z edukacją ekologiczną oraz prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych 

w zakresie ochrony środowiska). 

Rozwój miejskiej oferty mieszkaniowej dla młodych ludzi 

 W ramach strategii rozwoju obszarów miejskich Poznania realizowano programy:  

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 2020 r. w związku z rotacją najemczyń i najemców, zawarte zostały 24 nowe 

umowy 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.  

Rozwój miejskiej oferty dla młodych rodzin 

 Realizowano działania na rzecz poznańskich rodzin wychowujących dzieci. Ważnym 

elementem tych działań jest promocja i wsparcie rodzin wielodzietnych. Wdrażając politykę 

prorodzinną realizowano następujące zadania:  

o Wydano ponad 7 tys. Karty Dużej Rodziny (dla rodzin wielodzietnych); 

o Zrealizowano 69 „Poznańskich świadczeń na rzecz wieloraczków”; 

o Zrealizowano 23,9 tys. dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej; 

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 system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych; 

https://www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/
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o Dofinansowano miejsca opieki nad dziećmi do 3 roku życia w żłobkach prywatnych, 

ułatwiając tym samym rodzicom opiekującym się małymi dziećmi powrót na rynek 

pracy; 

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 Zrealizowano Akcję LATO nie_Letnie (bezpieczną formę półkolonii, w ramach której 

rozdawano bilety wstępów dla dzieci do lat 10 i ich rodziców do: zoo, palmiarni, kin, 

teatrów, muzeów i na basen); 

o Realizowano projekt Wyprawka dla Gzubka; 

o Przystąpiono do międzynarodowego programu UNICEF „Sieć Miast Przyjaznych 

Dzieciom”, który zakłada realizację długotrwałego procesu, obejmującego 

zaplanowanie i wprowadzenie w życie działań służących poprawie jakości życia dzieci 

oraz ich rozwojowi zarówno pod względem zdrowotnym, edukacyjnym, jak 

i społecznym. 

Wspieranie organizacji w mieście dużych wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych 

 W 2020 r. w Poznaniu organizowano wydarzenia i projekty o charakterze ogólnopolskim lub 

międzynarodowym, skierowane w dużej mierze do ludzi młodych. 

o Duże wydarzenia kulturalne:  

 MALTA FESTIVAL POZNAŃ; 

 SHORT WAVES FESTIVAL; 

 Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza ALE KINO!; 

 Enea Spring Break Showcase Festiwal & Conference; 

 Ethno Port Poznań; 

 Enter Music Festival;  

 Animator MFFA; 

 MFFD Off Ciemna. 

o Duże wydarzenia sportowe:  

 Mistrzostwa Europy w wioślarstwie; 

 Europejski Festiwal Szermierki; 

 Marathon Cup 2020; 

 Halowy Klubowy Puchar Europy w hokeju na trawie; 

 Plaża Wolności; 

 Memoriał Jigoro Kano w Judo; 

 Poznańska Gala Rugby; 

 PKO Poznań Virtual Run; 

 Poznań Athletics Grand Prix; 

 Talex Open – turniej tenisowy. 

o Międzynarodowe konferencje i kongresy, org. przy wsparciu PCB:  

 ASA2020  Associaon of Social Anthropologists (online); 

 32nd European Academy of Childhood Disability Annual Meeting 2020 (online); 

 Global Exhibition Day (online). 

o Najważniejsze wydarzenia organizowane w przestrzeni MTP:  
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 Sztab Ławica 28 Finał WOŚP;  

 Targi Ślubne; 

 Koncert Gregorian; 

 Allegro Town Hall; 

 Bricomarche; 

 Poznański Klub Ambasadorów Kongresów; 

 Gala MPK; 

 Puchar Stihl Timbersports 2020; 

 Koncerty Dawida Podsiadło. 

o Uroczysta Sesja Rady Miasta Poznania. 

W celu zapewnienia atrakcyjności oferty miasta, w 2020 r. dokonano szeregu inwestycji w zakresie 

obiektów kulturalnych, sportowych i turystycznych. 

W ramach priorytetu Miasto Ekomobilności 

Zwiększenie efektywności i atrakcyjności transportu publicznego 

 W 2020 r. wprowadzono nowy bilet specjalny dla uczniów szkół podstawowych. Bilet 10-

miesięczny na rok szkolny dla dzieci i młodzieży uczącej się, do ukończenia 23. roku życia, 

uczęszczającej do szkół znajdujących się na terenie Poznania i jednostek samorządu 

terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi (w cenie 60 zł); 

 Promowano korzystanie z transportu miejskiego: 20 września zorganizowano komunikacyjną 

grę miejską w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu pod hasłem 

„Zeroemisyjna mobilność dla każdego”; 

 Realizowano prace budowlano-modernizacyjne oraz projektowe infrastruktury publicznego 

transportu zbiorowego, m.in.: 

o Przebudowano trasę tramwajową: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze; 

o Realizowano budowę trasy tramwajowej na Naramowice. 

 Zrealizowano usprawnienia komunikacji zbiorowej, w tym m.in.: 

o uruchomiono trasę tramwajową do pętli „Unii Lubelskiej”; 

o uruchomiono BUS pasy: BUS pasy: Garbary, BUS pas i zmiana skrzyżowanie Strzelecka / 

Królowej Jadwigi, BUS pas wiadukt Kosynierów Górczyńskich, BUS pas Ściegiennego / 

Arciszewskiego. 

 Rozszerzano możliwość sprawdzania rzeczywistego czasu przyjazdu tramwaju/autobusu dzięki 

Tablicom Informacji Pasażerskiej (TIP) montowanym przede wszystkim na przystankach 

w śródmieściu oraz na ważnych węzłach komunikacyjnych; 

 Na przystanku Pl. Wiosny Ludów przez trzy miesiące testowano wyświetlacz przystankowy 

z wykorzystaniem technologii elektronicznego papieru;  

 Rozszerzano możliwość ładowania urządzeń mobilnych w pojazdach MPK;  

 Poznański startup stworzył aplikację take&drive, która umożliwia najlepszy wybór środka 

transportu do poruszania się po mieście (aplikacja lokalizuje osobę użytkującą i wskazuje 

najbliższe pojazdy na minuty — samochody, skutery, hulajnogi i rowery, a także przystanki 

publicznego transportu zbiorowego); 

 Rozwijano aplikację myMPK (opracowanie nowego layoutu oraz wprowadzenie szeregu 

nowych funkcji - dostęp do rozkładów jazdy, piktogramy obrazujące wyposażenie pojazdu, 

opublikowanie wersji dla smartfonów z systemem iOS); 

 Wprowadzono w grupie tramwajów monitoring online. Pozwala on na obserwację bieżącej 

sytuacji we wnętrzu pojazdu przez osoby do tego uprawnione, co podnosi bezpieczeństwo 

podróżujących pasażerów. 
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Wspieranie rozwoju ruchu rowerowego 

 Rozbudowano poznańską infrastrukturę rowerową do 275,59 km (nowe drogi rowerowe na ul. 

Grunwaldzkiej i Dolna Wilda, korzystne zmiany m.in. na ul. Jeżyckiej, Poznańskiej, Kościuszki i 

Taylora); 

 Rozwijano ofertę systemu „Poznański Rower Miejski”, która w 2020 r.  obejmowała 172 stacje 

z 1.615 rowerami (w tym 659 rowerów bezstacyjnych 4G); 

 Wspólnie z operatorem systemu PRM przeprowadzono badania ankietowe z użytkownikami 

systemu. Pytania dotyczyły preferencji użytkowników i sposobu korzystania z systemu oraz 

opłat za wypożyczenia. Ankietę wypełniło ponad 3 tys. osób; 

 Realizowano kolejne odcinki Wartostrady, która stanowi uzupełnienie dla publicznego systemu 

transportu i jest alternatywą dla komunikacji samochodowej;  

 Prowadzono ogólnodostępne bezpłatne samoobsługowe stacje napraw rowerów;  

 W przestrzeni miasta ustawiano nowe stojaki na rowery. 

Wspieranie rozwoju elektromobilności  

 Kontynuowano działania związane z zakupem i eksploatacją elektrycznych autobusów 

zeroemisyjnych (wprowadzono do eksploatacji 6 nowych autobusów elektrycznych Solaris 

Urbino 12 Electric); 

 Zaplanowano zakup 37 autobusów z napędem elektrycznym (podpisano umowę z firmą 

Solaris); 

 Wdrożono systemy pozwalające na monitorowanie oraz analizowanie w trybie online zużycie 

energii we flocie MPK Poznań: opomiarowanie zużycia prądu w tramwajach oraz autobusach 

elektrycznych; 

 Tworzono udogodnienia dla usług współdzielenia skuterów elektrycznych oraz wypożyczenia 

elektrycznych hulajnóg; 

 Oferowano udogodnienia dla systemu samochodów współdzielonych (carsharing) w opłatach 

w Strefie Płatnego Parkowania. 

Wskaźniki 

 Liczba mieszkańców w wieku 15-29 lat (dane GUS 2019): 71 055; 

 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 2019): 2304; 

 Liczba uczniów szkół ponadpodstawowych (dane GUS 2019): 45461; 

 Zdawalność matur (dane OKE w Poznaniu 2020): 79,2%; 

 Liczba studentów (dane GUS 2019): 102,2 tys.;  

 Poziom umiędzynarodowienia studiów w % (2018): 5%; 

 Udział nowych firm z sektorów kreatywnych w ogólnej liczbie nowych firm (dane GUS 2020): 

7,99%; 

 Liczba bezrobotnych w wieku do 29 lat (dane GUS 2020): 1447; 

 Liczba radnych Rady Miasta Poznania w wieku 18-29 lat (dane UMP 2020): 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.  
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Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

 Silna Metropolia; 

 Nowoczesna przedsiębiorczość; 

 Zielone, mobilne miasto; 

 Przyjazne osiedla; 

 Wspólnotowość i dialog społeczny.  

 

 

 


