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I. Biuro Kontroli: 

 

1. Biuro Kontroli przeprowadziło 60 kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych,  

z czego: 

• 6 kontroli w zakresie ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych  

w 2019 r.; 

• 4 kontrole w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków WRD oraz ujmowanie 

operacji  

w księgach rachunkowych w 2019 r.; 

•  5 kontroli w zakresie zatrudnienia i wydatkowania środków na wynagrodzenia 

pracowników; 

• 1 kontrolę obejmującą wybrane jednostki oświatowe, Wydział Wspierania Jednostek 

Pomocniczych Miasta, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania oraz wybrane 

Osiedla w zakresie wydatkowania środków osiedli przez jednostki oświatowe; 

• 1 kontrolę w zakresie umów dzierżawy/najmu zawartych z Klubem Sportowym Lech 

Poznań; 

• 1 kontrolę w zakresie umów dotyczących wydatków bieżących i majątkowych  

oraz wydatków zakresie bezosobowego funduszu płac; 

• 1 kontrolę w zakresie wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zamówienia publiczne; 

• 1 kontrolę w zakresie wybranych aspektów udzielania i rozliczania dotacji dla żłobków 

niepublicznych; 

• 1 kontrolę w zakresie zawierania przez Miasto długoletnich umów najmu/dzierżawy  

i wydawanie zgód na długoletni najem nieruchomości przez trwałych zarządców; 

•  1 kontrolę obejmującą 6 placówek oświatowych w zakresie zatrudnienia 

i wynagrodzenia; 

• 1 kontrolę w zakresie realizowania wspólnych i powierzonych zamówień na usługi  

i dostawy- w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych; 

• 1 kontrolę w zakresie realizacji zadania polegającego na kontroli biletów w środkach 

komunikacji miejskiej, w tym nadzór nad realizacją umowy z MPK na powierzenie 

kontroli biletów; 

• 1 kontrolę w zakresie udzielania ulg w spłacie należności o charakterze publiczno-

prawnym  

i cywilno-prawnym; 

• 1 kontrolę w zakresie nadzoru i utrzymania infrastruktury drogowej w należytym stanie 

technicznym; 

• 1 kontrolę w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych, w szczególności sprawdzenie 

naliczania i wypłacania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli; 

•  1 kontrolę w zakresie upoważniania do wydawania decyzji administracyjnych  

i dokonywania innych czynności ; 

• 1 kontrolę w zakresie przepływu środków pieniężnych z rachunków bankowych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczonych na zadania z zakresu pomocy 

społecznej, w tym na wypłaty dla świadczeniobiorców. 

• 1 kontrolę obejmującą 4 DPS i CUW w zakresie przepływu środków pieniężnych  

i ujmowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych z nimi związanych; 
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• 1 kontrolę obejmującą wybrane jednostki oświatowe w zakresie przepływu środków 

pieniężnych z rachunków bankowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

• 2 kontrole w zakresie zamówień publicznych; 

• 7 kontroli w zakresie dokumentacji pracowniczej;  

• 8 kontroli w zakresie zatrudniania pracowników samorządowych;  

•  1 kontrolę w zakresie ujmowania operacji w księgach rachunkowych; 

•  2 kontrole w zakresie realizacji zawartych umów po przeprowadzonych przez CUW  

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego; 

• 1 kontrolę w zakresie wydawania warunków wjazdu w ulicę oznaczoną znakiem  

B-1 (rekontrola); 

• 1 kontrolę dotycząca budowy całorocznego wybiegu dla nosorożców i żyraf wraz  

z budynkiem dydaktycznym; 

• 1 kontrolę obejmującą wybrane jednostki oświatowe w zakresie zwiększenia środków 

trwałych oraz likwidacja środków trwałych (e-kontrola); 

• 1 kontrolę obejmującą wybrane jednostki oświatowe w zakresie przyznawania 

świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli (e-kontrola); 

• 1 kontrolę obejmującą wybrane jednostki oświatowe w zakresie ekwiwalentu za odzież 

ochronną i obuwie robocze (e-kontrola); 

• 1 kontrolę w zakresie przepływów pieniężnych (e-kontrola); 

• 1 kontrolę w zakresie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 

równowartości kwoty 30 000 euro; 

• 1 kontrolę w zakresie system wynagradzania pracowników; 

•  1 kontrolę w zakresie umów dotyczących wydatków bieżących i majątkowych oraz 

wydatki w zakresie bezosobowego funduszu płac. 

 

2. W wyniku przeprowadzonych kontroli Prezydent Miasta Poznania złożył: 

• 6 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w związku  

z ujawnieniem okoliczności wskazujących na podejrzenie naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych przez kierowników kontrolowanych jednostek. 

 

3. Ponadto Biuro Kontroli: 

 prowadziło poza planem kontroli, dwie kontrole wspólnika w Poznańskim 

Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i w Zarządzie Komunalnych 

Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.; 

 przygotowało (po przeprowadzeniu szerokich konsultacji w Urzędzie) zarządzenie  

Nr 834/2020/P w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Poznania. Jest to podstawowy akt normatywny regulujący 

działalność kontrolną Biura Kontroli oraz innych wydziałów wykonujących zadania 

kontrolne (zastępujący wcześniejsze unormowania). Wprowadzenie zarządzenia służy 

udoskonaleniu funkcji kontrolnej w Urzędzie Miasta Poznania w aspektach planowania, 

stosowania adekwatnych trybów i sposobów prowadzenia postępowań kontrolnych oraz 

przetwarzania i ochrony danych.  

W celu przybliżenia pracownikom Urzędu, szczególnie kontrolerom, unormowań 

nowego zarządzenia, Kierownictwo Biura Kontroli przeprowadziło szkolenia  
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dla pracowników Biura Kontroli oraz pracowników pozostałych wydziałów Urzędu.  

Do zadań Biura Kontroli zaliczono również prowadzenie analiz wyników kontroli 

zewnętrznych oraz sposobów wykorzystywania tych wyników. Wyniki tych analiz 

mogą być w szczególności wykorzystywane przy planowaniu kontroli 

przeprowadzanych z upoważnienia Prezydenta. 

 

4. W 2020 roku kontynuowano szkolenia dla kadry rozpoczynającej pracę w Urzędzie  

w zakresie przeciwdziałania nadużyciom, a także dla komórek organizacyjnych Urzędu  

i jednostek organizacyjnych Miasta zgodnie z indywidualnymi ustaleniami. 

Trwający stan epidemii COVID-19 spowodował ograniczenia w realizacji czynności 

kontrolnych w tradycyjny sposób. Mając na uwadze rozprzestrzeniające się zagrożenie 

epidemiologiczne związane z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, większość kontroli 

przeprowadzono w części lub w całości w formie zdalnej.  
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II. Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta: 

 

1) Najważniejsze działania i osiągnięcia Biura 

1. W październiku 2020 r. Miasto Poznań (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji 

Miasta) przystąpiło do realizacji projektu pt. „Sztuczna inteligencja w służbie książki” 

dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2014-2021. Projekt ma na celu rozwój czytelnictwa w Polsce poprzez: 

 Stworzenie programu/aplikacji, która wesprze czytelników korzystających z biblioteki  

w wyborze odpowiedniej literatury dobranej do osobistych preferencji czytelnika. 

 Stworzenie programu/aplikacji, która wesprze pracowników bibliotek w zakupach 

książek dopasowanych do preferencji i upodobań czytelników. 

 Postawienie i wykorzystanie sieci książkomatów na terenie miasta Poznania  

w dzielnicach o niskiej dostępności bibliotek.  

2. Realizacja projektu „Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki 

przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” w partnerstwie  

ze Starostwem Powiatowe w Obornikach: w 2020 r. kontynuowano realizację zajęć 

dodatkowych z matematyki oraz informatyki. Szkoły otrzymały wyposażenie sal 

matematycznych, urządzenia konieczne do przeprowadzenia zajęć z informatyki  

(tablety oraz komputery), a także podręczniki do matematyki. 

3. Realizacja projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”: w związku z pandemią 

COVID-19 Miasto Poznań zaangażowało się w pomoc dla szkół w zakresie dostarczenia 

sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej. W tym celu BKPiRM uzyskało dofinansowanie  

na projekty Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ na łączną kwotę 261 410,95 zł. Dzięki wsparciu 

udało się zakupić 112 laptopów z zestawami słuchawkowymi dla 110 nauczycieli  

i 33 uczniów poznańskich szkół podstawowych. 

4. W 2020 roku Miasto Poznań kontynuowało realizację projektu pn. „Modernizacja wraz  

z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela  

w Poznaniu”, który obejmuje modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 6  

w Poznaniu wraz z zakupem sprzętu dydaktycznego do pracowni fotograficznej i ciemni.  

5. Realizacja projektu „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48  

w Poznaniu”, którego celem jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w SP 48 

w Poznaniu. Cel ten został osiągnięty poprzez rozbudowę i przebudowę placówki, a także 

wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.  

6. Realizacja projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój 

kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”  

w partnerstwie z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, 

Powiatem Śremskim i Gminą Oborniki. W 2020 r. kontynuowano realizację dla uczniów 

staży i praktyk zawodowych, zajęć dodatkowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

kursów specjalistycznych oraz szkoleń i kursów dla nauczycieli. W 2020 roku szkoły 

otrzymały doposażenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery oraz pracowni 

zawodowych. 
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7. Realizacja projektu „Współpraca dla zawodowej przyszłości – podnoszenie 

efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu”, który ma na celu 

podwyższenie kwalifikacji uczniów prowadzące do wzmocnienia ich zdolności  

do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli oraz 

doposażenie 3 szkół zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. 

8. Realizacja projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę  

i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”: Miasto Poznań wraz z 15 

partnerami kontynuowało działania rozpoczęte w poprzednich latach, tj. zatrudnienie 

asystentów rodziny, świadczących usługi wśród lokalnych społeczności, zatrudnienie 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób do pomocy przy sprawowaniu opieki 

nad dziećmi i przy pracach gospodarczych. Ponadto organizowane były usługi 

specjalistyczne z zakresu poradnictwa prawnego, psychologicznego, mediacyjnego, 

pedagogicznego, logopedycznego, terapii indywidualnych par, psychologicznego dla dzieci 

i psychoedukacyjnego. 

9. Realizacja projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę  

i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II”: Miasto Poznań 

wraz z 12 partnerami projektu rozpoczęło działania związane z zatrudnieniem asystentów 

rodziny, świadczących usługi wśród lokalnych społeczności, zatrudnieniem koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto organizowane były usługi specjalistyczne z zakresu 

poradnictwa prawnego, psychologicznego, mediacyjnego, pedagogicznego, 

logopedycznego, terapii indywidualnych par, psychologicznego dla dzieci  

i psychoedukacyjnego. 

10. Realizacja projektu „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny 

i  wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania”  

w partnerstwie z Gminą Oborniki i Powiatem Śremskim: doposażono już szkoły  

m.in. w wyposażenie do pracowni fryzjerskiej, specjalistyczne narzędzia, urządzenia  

i pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, samochody do nauki jazdy, samochód 

dostawczy, ciągnik, wyposażenie gastronomiczne, wyposażenie pracowni elektrycznych, 

meble. W 2020 roku rozstrzygnięto 6 postępowań przetargowych a także zrealizowano 

dostawy w ramach 8 umów na łączną kwotę 2 931 478,68 zł. 

11. Realizacja projektu „Mieszkania wspomagane – treningowe w Mieście Poznań”, którego 

partnerem wiodącym (liderem) jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 

TRENING. Założeniem projektu jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego na 

obszarze Miasta Poznania przez utworzenie 9 mieszkań treningowych i wsparcie dla 250 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie miejsca 

w  mieszkaniach treningowych wraz z zapewnieniem usług treningowych, opiekuńczych 

i  sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego. W 2020 r. ze względu 

na epidemię wirusa SARS-CoV-2 lider projektu wraz z partnerem (Miasto Poznań) 

dostosował budżet jak i realizację zadań do panujących obostrzeń sanitarno-

epidemiologicznych, tj. doposażenie Beneficjentów, mieszkań i kadry projektu  

w niezbędne środki ochrony osobistej, zakup testów wykrywających COVID-19. 
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12. Realizacja projektu „Muzeum Enigmy w Poznaniu”: w 2020 r. kontynuowano 

funkcjonowanie pawilonu multimedialnego „Pogromcy Enigmy” przed CK Zamek, który 

pełni funkcję m.in. promocyjną i informacyjną przyszłej inwestycji „Centrum Szyfrów”.  

W 2020 r. wykonano prace projektowe „Centrum Szyfrów Enigma”, a także prowadzono 

prace budowlane oraz związane z utworzeniem ekspozycji. 

13. Realizacja projektu „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”: przedmiotem 

projektu jest wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

(CKZiU) przy ul. Jawornickiej 1 oraz budynku Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) 

przy ul. Grunwaldzkiej 200 w Poznaniu, wchodzącego w skład CKZiU.  

14. Realizacja projektu „Tu się wszystko zaczęło” - ekspozycja świadectw początków 

państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu: przedmiotem projektu jest 

renowacja, konserwacja i udostępnienie wnętrza zabytkowego Kościoła Panny Marii  

in Summo oraz wykonanie ekspozycji Palatium Mieszka I wraz z Kaplicą Dobrawy  

na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. 

15. Brama Poznania – unowocześnienie ekspozycji: celem projektu jest unowocześnienie 

ekspozycji w Bramie Poznania (ICHOT). 

16. Realizacja projektu „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta 

Poznania”, którego przedmiotem jest termomodernizacja 8 placówek oświatowych  

na terenie Miasta Poznania: Zespołu Szkół nr 6, Gimnazjum nr 23 (Szkoła Podstawowa  

nr 2), Szkoły Podstawowej nr 20, Zespołu Szkół Mechanicznych, Szkoły Podstawowej  

nr 70, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 oraz Szkoły Podstawowej  

nr 46. 

17. Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych  

na terenie Miasta Poznania”, którego przedmiotem projektu jest termomodernizacja 6 

placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania: Szkoły Podstawowej nr 64, Zespołu 

Szkół Geodezyjno-Drogowych, Zespołu Szkół Łączności, Zespołu Szkół Zawodowych  

nr 2, Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 oraz Zespołu Szkół Mechanicznych. 

18. Realizacja projektu „Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego”, którego 

przedmiotem jest zaprojektowanie i uzyskanie wszystkich pozwoleń nowej siedziby  

dla Teatru przy ul. Skośnej, a w dalszej kolejności budowa obiektu. Aktualnie odbywa się 

projektowanie, z wykonawcą wybranym na podstawie konkursu architektonicznego. 

19. Realizacja projektu „Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego”, którego celem jest ożywienie 

przestrzenne, społeczne, kulturalne i gospodarcze placu Kolegiackiego. 

20. Realizacja projektu „Przebudowa Rynku Łazarskiego”, którego celem jest rewitalizacja 

centralnej przestrzeni publicznej osiedla Św. Łazarz z przebudową układu drogowego oraz 

uspokojeniem ruchu samochodowego.  

21. Realizacja projektu „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych 

wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, 

Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa”: 
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 W dniu 5 listopada 2020 r. uzyskano Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji 

Drogowej dla zakresu 2.1 i 4 (ul. Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego 

do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową 

oraz ul. Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej). Opracowany 

został Projekt Wykonawczy dla Zakresu 4, a dla Zakresu 2.1 jest on na ukończeniu. 

 Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór Generalnego Wykonawcy zadania 

pn. „Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych 

dla zadania Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami 

Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku  

od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności (Zakres 2.2)”. Trwa wybór wykonawcy. Dla tego 

odcinka w dniu 8 października 2020 r. uzyskano Decyzję o Zezwoleniu na Realizację 

Inwestycji Drogowej. 

 Dla zakresów 2.3 (Plac Wolności i fragment ul. 27 Grudnia) i 2.4 (ul. 27 Grudnia, 

Kantaka i Gwarna) powstają projekty budowlane. 

22. Realizacja projektu „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz  

z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka”: projekt obejmie budowę 

trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka, uporządkowanie przestrzeni publicznej, poszerzenie 

chodników i uspokojenie ruchu samochodowego na wspomnianej ulicy oraz wprowadzenie 

infrastruktury rowerowej. 

23. Realizacja projektu „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz  

z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro)  

w pasaż kultury”, zakładającego stworzenie nowej jakości użytkowania zasobu 

dziedzictwa Starego Rynku w celach kulturalnych poprzez przebudowę i modernizację 

nawierzchni Rynku oraz adaptację fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty 

Quadro) do potrzeb realizacji w przestrzeni różnorodnych funkcji kulturalnych. Realizacja 

projektu przyczynić się ma do aktywizacji społeczno-kulturalnej i gospodarczej  

oraz uatrakcyjnienia miejsca. 

24. Realizacja projektu „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej”, którego przedmiotem jest 

budowa i przebudowa ciągu rowerowo-pieszego Wartostrada po obu stronach rzeki Warty 

w Poznaniu od Mostu Lecha na płn. do Mostu Przemysła I na płd. Planuje się też budowę 

nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego i monitoringu wizyjnego oraz montaż 

elementów małej architektury, w tym 2 pkt. zliczania rowerów, zadaszonych stojaków 

rowerowych i samoobsługowych punktów naprawy rowerów. Projekt obejmuje 

przebudowę 4 odcinków istniejących i budowę 7 nowych odcinków. 

25. Realizacja projektu „Wartostrada Północ – Południe”: w 2020 r. podpisano umowę  

na opracowanie koncepcji wydłużenia trasy pieszo-rowerowej Wartostrada na północ  

w kierunku gminy Czerwonak oraz budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę  

Wartę w Czerwonaku. Wykonano koncepcję wraz z Programem Funkcjonalno-

Użytkowym. 

26. Realizacja projektu „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty  

na odcinku od mostu Przemysła I (246,00 km) do rozwidlenia rzeki Warty w Poznaniu 

(243,50 km)” w partnerstwie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 
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Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2020 r. został przeprowadzony 

przetarg na roboty budowalne. Następnie został wyłoniony Wykonawca robót i została 

podpisana umowa z wykonawcą. W II połowie roku prace zostały rozpoczęte na odcinku 

miedzy mostem św. Rocha a Mostem Królowej Jadwigi po prawej stronie brzegu rzeki 

Warty (Politechnika Poznańska, Rataje). 

27. Realizacja projektu „Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach 

nadrzecznych w Poznaniu”, którego 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. Projekt wpisuje się w przedsięwzięcia związane  

z rewitalizacją miasta. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do wszczęcia 

procedur przetargowych i zapytań dot. poszczególnych zadań projektu. 

28. Organizacja i wyłonienie zwycięscy konkursu na najlepszą koncepcję „zielonego” słupa 

przystankowego. Projekt skierowany był do poznańskich studentów kształcących się  

na uczelniach projektowych i artystycznych. Głównym założeniem konkursu było 

stworzenie innowacyjnej pod względem architektonicznym, artystycznym  

i proekologicznym koncepcji projektowej słupa przystankowego. Zastosowane rozwiązanie 

pomoże wzbogacić przestrzeń publiczną miasta oraz poprawić jakość życia mieszkańców.  

29. Zielona infrastruktura przestrzeni miejskiej: Akcja „Zielona Wstążka dla Planety” 

2020: motywem przewodnim akcji w 2020 r. była bioróżnorodność pod hasłem „Ratujmy 

Naturę. Ratujmy siebie.” W ramach Akcji Zielona wstążka dla Planety #DlaPlanety, została 

przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna głównie w intrenecie. Śladem lat 

ubiegłych co niektóre budynki w Poznaniu zostały również podświetlone na kolor zielony, 

aby zwrócić uwagę mieszkańców na problem zanikania bioróżnorodności w mieście.  

Do akcji przyłączyli się partnerzy w postaci: Brama Poznania, Volkswagen Poznań, 

Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni 

Miejskiej, Veolia Energia Poznań i Stowarzyszenie Metropolia Poznań wraz z gminami. 

Akcja wpisuje się w przedsięwzięcia związane z rewitalizacją miasta. 

30. Zielona infrastruktura przestrzeni miejskiej – Program Ciepło dla miast 2019-2020: 

program skierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy chcą spróbować swoich 

sił we współtworzeniu zrównoważonego miasta, pełnego zieleni i innowacyjnych 

rozwiązań przyjaznych mieszkańcom, podnoszących jakość ich życia.  Jego celem jest 

wypracowanie wraz z mieszkańcami, liderami i ekspertami rozwiązań na wybrane 

wyzwania ekologiczne stojące przed miastem Poznań. Program wpisuje się  

w przedsięwzięcia związane z rewitalizacją miasta. 

31. Zielona infrastruktura przestrzeni miejskiej - „Projekt zagospodarowania strefy 

sportowej w nowo zaprojektowanej przestrzeni „Naturalnego ogrodu 

przedszkolnego” dla Szkoły Podstawowej nr 82 im. Księcia Przemysława I  

w Poznaniu”: wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i dokumentacji projektowej 

strefy sportowej terenu przyszkolnego szkoły podstawowej nr 82 w Poznaniu.  
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32. Doradztwo w ramach projektów społecznych i edukacyjnych realizowanych bezpośrednio 

przez placówki oświatowe lub przez miejskie jednostki organizacyjne: 

● „Rozwijamy skrzydła kariery – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego  

w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu”, 

● „Wielkopolska Szkoła ćwiczeń w Cogito”, 

● „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania”, 

● „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 

zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych  

i hospicjów na czas COVID-19”, 

● „CAMP - Centrum aktywnych mieszkańców w Poznaniu”, 

● „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne W Wielkopolsce”, 

● „Feniks BIS”, 

● „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, 

● „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ”, 

● „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania”, 

● „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, 

● „Nowe szanse dla uczniów ze specjalnymi potrzebami – wdrożenie działań 

zwiększających efektywność kształcenia w SP 48 w Poznaniu”, 

● „Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu”, 

● „Inteligentne kwalifikacje zawodowe – szkolenia w CKZiU Poznań”, 

● „Rozwijamy się zawodowo – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU 

w Poznaniu”, 

● „Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród 

uczniów szkół podstawowych szansą lepszą przyszłość!” – Szkoła Podstawowa nr 23 

im. Generała Józefa Bema w Poznaniu, 

● „Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku 

pracy” – Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu, 

● „Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca – profesjonalny start uczniów/uczennic 

Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy” – Zespół 

Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, 

● „Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela  

w Poznaniu – Szkoły Branżowej I stopnia nr 7” – Zespół Szkół Zawodowych Nr 6  

im. Joachima Lelewela w Poznaniu. 

 

 

2) Działania związane z podjętą lub kontynuowaną przez Biuro instytucjonalną 

współpracą krajową  

1. Miasto Poznań, występuje w projekcie nr RPWP.08.01.04-30-0005/19 pt. „ENIGMA - 

Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych 

Metropolii Poznań” w charakterze Partnera przy realizacji niniejszego projektu  

w następujących liceach ogólnokształcących: III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu, VII 

LO im. Dąbrówki w Poznaniu, VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, LO św. Marii 
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Magdaleny w Poznaniu. Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, 

pozostałymi Partnerami Projektu jest: Powiat Szamotulski oraz Powiat Śremski. Celem 

realizacji projektu jest potrzeba dostosowania oferty edukacyjnej szkół licealnych do potrzeb 

uczniów i lokalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych w zakresie 

sprzętu i wyposażenia niezbędnego do nauki metodą eksperymentu, wsparcie nauczycieli  

w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  

i pozaszkolne dla uczniów oraz działania mające na celu popularyzację matematyki  

i informatyki wśród uczniów. Zadania po stronie Miasta Poznania to: Zad. 1. Doposażenie 

pracowni przedmiotowych w zakresie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do nauki metodą 

eksperymentu dla czterech poznańskich liceów. Zad. 2. Szkolenia dla nauczycieli. Zad. 3. 

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów. 

2. W ramach współpracy między innymi ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, 

wypracowano zestawienie elementów jakie powinny zostać uwzględnione w pracach 

projektowych Wstępnego Studium Wykonalności Poznańskiego Węzła Kolejowego, 

realizowanego na zlecenie PKP PLK SA. Przekazane firmie DATABOUT (dawniej Wyg 

International) Sp. z o.o. załączniki to: „Kolej w Strategii Miasta Poznania”, „Identyfikacja 

problemów na styku Miasto Poznań – PKP, jakie powinny być uwzględnione w ramach prac 

dotyczących Wstępnego Studium Wykonalności Poznańskiego Węzła Kolejowego” oraz 

„Dostępność transportowa do przystanków kolejowych na terenie miasta Poznania”. 

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań opiniowano także zadania związane  

z połączeniem kolejowym (być może dostosowanym również do Kolei Dużych Prędkości) 

w kierunku Lotniska Ławica, poprzez Tarnowo Podgórne, Międzychód do Gorzowa 

Wielkopolskiego i Szczecina. W ich wyniku w programie „Kolej +” znalazła się  

m.in. rewitalizacja linii kolejowej nr 368. 

3. Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S 11”: Stowarzyszenie „Droga 

S11” skupia 56 samorządów, przez których teren przebiega planowana trasa drogi 

ekspresowej S11 – od Koszalina do Pyrzowic k. Katowic. Zgodnie z Programem Budowy 

Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), określającym plany 

związane z realizacją inwestycji drogowych wpisanych zostało sześć odcinków drogi,  

tj. Koszalin-Szczecinek, Szczecinek-Piła, Piła-Poznań, Kórnik-Ostrów Wielkopolski, 

Ostrów Wielkopolski - Kępno, Kępno-A1, a także siedem obwodnic leżących w jej ciągu. 

W 2020 r. trwały podstawowe działania statutowe Stowarzyszenia, w których brał udział 

przedstawiciel Miasta Poznań. Stowarzyszenie otrzymywało bieżące informacje o stanie 

zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach realizowanej drogi S11 od oddziałów 

generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

4. Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”: Stowarzyszenie 

„Komunikacja” skupia 15 samorządów. W swojej działalności koncentruje się we wspólnym 

działaniu na rzecz wspierania ważnych dla poszczególnych jego członków inwestycji 

komunikacyjnych i lobbowania na rzecz ich realizacji w urzędach wojewódzkich  

i marszałkowskich województw: kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. 

5. W 2020 r. BKPiRM współpracowało z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną 

(PLOT) przy realizacji projektu „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku  
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w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty 

Quadro) w pasaż kultury”. W ramach współpracy z PLOT podjęto następujące działania: 

● Identyfikacja i przeciwdziałanie problemom branży turystycznej w związku  

z planowaną przebudową płyty Starego Rynku. 

● Udział przedstawicieli PLOT w konsultacjach wewnętrznych i zewnętrznych. 

● Współtworzenie mapy potrzeb dla turystyki oraz planów jej realizacji. 

● Wspólne inicjowanie działań. 

● Organizacja punktu informacyjnego dla projektu przebudowy Rynku. 

● Możliwe działania w zw. z pandemią - utrudnienie bezpośrednich kontaktów stanowi 

wyzwanie dla organizacji turystycznych, restauracyjnych i hotelarskich.  

6. Miasto Poznań i jeden pracownik BKPiRM są członkami Stowarzyszenia Forum 

Rewitalizacji. Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji jest miejscem integracji środowisk 

działających na rzecz rewitalizacji oraz skupiających się na praktycznych problemach  

i wyzwaniach, które napotykają gminy prowadzące lub zamierzające prowadzić programy 

rewitalizacji. W grudniu 2020 r. odbyło się w formie zdalnej walne zebranie członków 

Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, podczas którego po przedstawieniu sprawozdań  

z działalności stowarzyszenia udzielono absolutorium zarządowi. Zaplanowany podczas 

walnego zebrania wybór władz stowarzyszenia kolejnej kadencji, ze względu na brak 

możliwości zapewnienia tajności wyborów został przełożony na walne zebranie członków 

stowarzyszenia, które odbędzie w tradycyjnej formie.  

7. Poznańska Kolej Metropolitalna 

 W roku 2020 w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej funkcjonowały połączenia 

w kierunkach Wągrowiec, Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Jarocin, Gniezno, 

Rogoźno i Września. Dla umożliwienia realizacji umowy Miasta Poznania  

z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

na „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze 

oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń 

kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”, na rok 2020 

w budżecie Miasta zabezpieczono środki w wysokości 3 mln zł. W roku 2020 podpisano 

kolejne (lub odnowiono obowiązujące) porozumienia, na mocy których  

z dniem 1 stycznia 2021 r. funkcjonować będzie łącznie 8 połączeń PKM (z dniem  

1 stycznia 2021 r. również do Kościana). 

 Ze względu na wprowadzenie przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego 

oraz dodatkowych ograniczeń, niezbędnych do powstrzymania rozprzestrzeniania się 

korona-wirusa SARS-CoV-2, a także w związku ze znacznym spadkiem ilości 

podróżnych korzystających z transportu kolejowego począwszy od 23 marca 2020 r. 

okresowo odwoływano funkcjonowanie niektórych połączeń. Począwszy od połowy 

czerwca 2020 r. zaczęto stopniowo przywracać pojedyncze połączenia kolejowe PKM. 

 

 

3) Działania podjęte przez Biuro w zakresie współpracy zagranicznej (w tym z 

miastami partnerskimi)  

1. Realizacja projektu „IotBAYS EIT URBAN MOBILITY” 
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 Partnerzy: Uniwersytet w Mariborze Słowenia, Sieć badawcza Łukasiewicz Instytut 

Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. 

 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach grantu EIT Urban 

Mobility. 

 Efekty i produkty projektu: przeprowadzono pilotaż dot. inteligentnych kopert  

dla dostaw. Testowo osensorowano specjalnymi czujnikami wybrane 8 kopert  

dla dostaw w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania. Zamontowane czujniki 

monitorowały zajętość przedmiotowych miejsc. Dodatkowo opracowano dedykowaną 

aplikację pn. PO.STÓJ pozwalającą na rezerwowanie wybranej koperty,  

celem monitorowania jej zajętości w zakresie uprawnionego i nieuprawnionego 

parkowania. 

 Pandemia znacznie ograniczyła możliwość przeprowadzenia pilotażu i zaangażowanie 

podmiotów świadczących swoje usługi w centrum Miasta. Część punktów  

m. in. obiektów gastronomicznych nie mogła świadczyć swoich usług i była decyzją 

rządu zamknięta, przez co pilotaż zaangażowało się mniej podmiotów niż zakładano. 

2. Realizacja międzynarodowego projektu „CONNECTING NATURE (Pogram 

HORYZONT 2020)”, którego przedmiotem jest promowanie w Poznaniu wdrażania 

zintegrowanych małoskalowych rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. NBS - Nature–

Based Solutions) w kontekście rewitalizacji przestrzeni, podnoszenia poziomu jakości życia 

mieszkańców oraz poprawy warunków środowiska w mieście. Małoskalowe działania NBS 

realizowane i promowane w związku z tym projektem to: 

 Naturalne place zabaw w poznańskich przedszkolach. Są to miejsca, w których 

oprócz tradycyjnych urządzeń zabawowych dla dzieci wykorzystuje się naturalne 

elementy przyrody. W ogrodach wprowadzana jest roślinność wzmacniająca 

bioróżnorodność, sadzone nowe drzewa, rozszczelnianie są sztuczne nawierzchnie,  

a co za tym idzie następuje zwiększenie powierzchni zielonej sprzyjające łagodzeniu 

negatywnych skutków zmian klimatycznych. Tak zaaranżowane miejsce tworzy 

bardziej „ogród zabaw” niż „plac zabaw”, a w skali miasta tworzy dodatkową przyjazną 

zieloną przestrzeń. Dodatkowo w przedszkolach instalowane są eko-demonstratory, 

czyli mikroinstalacje obrazujące naturalne procesy zachodzące w przyrodzie, będące 

jednocześnie elementami zabawy i relaksu w ogrodzie. W Poznaniu w latach 2017-2019 

w 15 przedszkolach zmodernizowano ogródki przedszkolne w duchu „naturalnych 

placów zabaw”, a w 30 placówkach zainstalowano 134 demonstratory. W roku 2020 

naturalne place zabaw powstały w kolejnych 5 przedszkolach. W 11 przedszkolach 

wdrożono 44 eko-demonstratory w ramach dotacji pozyskanej z WFOŚiGW. 

 Ogrody otwarte przy poznańskich przedszkolach. Ogród otwarty to połączenie idei 

ogrodu społecznego i naturalnego miejsca zabaw zarządzanego przez instytucję  

(np. przedszkole), który udostępniany jest nie tylko dzieciom przedszkolnym,  

ale też m.in. sąsiadom, seniorom, organizacjom pozarządowym. Reguły i stopień 

otwartości takiego miejsca wypracowane są w formule partycypacyjnej przez dyrekcję 

placówki (zarządcę terenu) oraz lokalnych partnerów zainteresowanych korzystaniem  

z tego typu przestrzeni. Do tej pory powstał pilotażowy ogród otwarty w Przedszkolu 

nr 42 na poznańskiej Wildzie.  
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 Pływające ogrody. To innowacyjna metoda wprowadzania zieleni w akwenach 

wodnych miast. Pływające wyspy to zakotwiczone, unoszące się na wodzie konstrukcje 

tworzone na bazie lokalnej roślinności wodnej. Pływające ogrody nie tylko poprawiają 

estetykę rzeki lub stawu parkowego. Ich funkcja filtracyjna polegająca na wyłapywaniu 

zanieczyszczeń poprawia jakość wody i powietrza. Ogrody zapewniają też ptactwu 

wodnemu możliwość gniazdowania w bezpiecznej odległości od uczęszczanych przez 

mieszkańców brzegów. W upalne lata pływające ogrody zapewniają chłód rybom.  

Do tej pory ogrody pływające zainstalowano w 3 miejscach w Poznaniu: na plaży 

miejskiej na Wildzie (przeniesiony na przystań na Warcie ze względu na zagrożenie krą 

w zimie), na Cybinie przy budynku ICHOT oraz w roku 2020 na stawie w Parku 

Wilsona (we współpracy z Radą Osiedla św. Łazarz oraz Palmiarnią). 

3. Realizacja międzynarodowego projektu „Health&Greenspace” (Program URBACT 

III): miasto poprzez BKPiRM jest od roku 2019 partnerem projektu, którego tematem jest 

wykorzystanie terenów zielonych oraz błękitno-zielonej infrastruktury dla poprawy jakości 

życia w mieście i zdrowia mieszkańców. Partnerami projektu są Budapeszt (Węgry) - lider, 

Limerick (Irlandia), Espoo (Finlandia), Breda (Holandia), Tartu (Estonia), Messina 

(Włochy), Santa Pola (Hiszpania), Suczewa (Rumunia). Realizacja projektu na poziomie 

partnerstwa międzynarodowego i lokalnego jest planowana do sierpnia 2022 r. W Poznaniu 

w ramach projektu działa Lokalna Grupa URBACT, złożona z przedstawicieli różnych 

wydziałów i jednostek UMP oraz podmiotów zewnętrznych. W roku 2020 Lokalna Grupa 

Urbact pracowała w ramach 5 spotkań (Eye-opener workshop, seminarium oraz 3 warsztaty 

on-line) oraz podczas spotkań indywidualnych. 

4. W roku 2020 BKPiRM wraz z Biurem Spraw Lokalowych przystąpiło do realizacji drugiej 

fazy projektu „ROOF”, dotyczącego bezdomności. Projekt współfinansowany jest przez 

Program URBACT. Współpraca dwóch Biur Urzędu Miasta została rozdzielona na dwie 

płaszczyzny: BKPiRM czuwa nad realizacją projektu w zakresie budżetowym, BSL 

odpowiedzialne jest za merytoryczną realizację projektu. Liderem projektu jest Belgia, 

Partnerami natomiast są: Polska, Grecja, Portugalia, Rumunia, Szkocja, Francja, Dania, 

Belgia. Projekt ROOF zorientowany jest na eliminację bezdomności poprzez wdrażanie 

innowacyjnych rozwiązań mieszkaniowych na poziomie dużych miast, gdzie najczęściej 

występuje zjawisko bezdomności, w szczególności poprzez realizację koncepcji Housing 

First jako podstawowego modelu działania. 

 

 

4) Wykaz projektów, na realizację których Miasto i spółki z udziałem Miasta 

złożyły wnioski o dofinansowanie 

Fundusz / 

Program 
Tytuł projektu Opis 

Erasmus+ Projekty złożone przez 43 

placówki oświatowe w ramach 

Akcji KA1 i KA2  

KA1 - Mobilność edukacyjna – wyjazdy 

pracowników placówek oświatowych w celu 

korzystania  

z różnych form doskonalenia zawodowego lub  

Mobilność uczniów – wyjazdy na zagraniczne staże  

w przedsiębiorstwach 
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KA2 - Partnerstwa strategiczne – międzynarodowa 

współpraca placówek edukacyjnych 

WRPO Podniesienie jakości danych sieci 

uzbrojenia terenu miasta Poznania 

– wektoryzacja oraz uruchomienie 

e-usług 

Intensyfikacja wykorzystania TIK do budowy, 

uruchomienia i upowszechnienia nowych 

elektronicznych usług publicznych oraz usprawnienia 

funkcjonowania administracji samorządowej  

CEF Projekt studyjny dla trasy 

tramwajowej na Naramowice – 

etap III wraz z komplementarnym 

układem drogowym 

Poprawa dostępności transportowej Umultowa  

CEF Budowa infrastruktury 

towarzyszącej skomunikowaniu 

transportu publicznego z 

infrastrukturą kolejową stworzoną 

w ramach projektu p.n. „Prace na 

obwodnicy towarowej Poznania” 

realizowanego przez PKP PLK SA  

Zaprojektowanie i utworzenie infrastruktury 

przesiadkowej przyjaznej pasażerom przesiadającym 

się z pociągów do innych środków transportu 

publicznego 

EOG Remont Fortu III na terenie 

Nowego Zoo w Poznaniu 

Remont i modernizacja poznańskiej fortyfikacji 

INTERRE

G BSRP 

Healthy minds for Baltic Cities Dostosowanie zaprojektowanego w ramach projektu 

modelu interwencji do innych obszarów oraz 

przetestowanie jego funkcjonowania w obszarze 

zdrowia psychicznego i innej grupie docelowej. 

WRPO Feniks III Zmniejszenie zagrożenia przed ubóstwem 

mieszkańców Poznania korzystających z pomocy 

opieki społecznej 

EOG Przebudowa Muzeum 

Archeologicznego w Poznaniu 

Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym 

poprzez stworzenie odpowiednich warunków do 

prowadzenia działalności kulturalnej zarówno  

w zakresie ochrony dziedzictwa jak również 

infrastruktury kulturalnej 

EOG Wykorzystanie innowacyjnych 

narzędzi informatycznych w 

Bibliotece Raczyńskich w 

Poznaniu 

Współpraca między sektorem kultury a branżami 

kreatywnymi oraz rozwój czytelników BR 

WRPO Współpraca dla zawodowej 

przyszłości – podnoszenie 

efektywności kształcenia z ZSŁ, 

ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu 

Podwyższenie kwalifikacji uczniów prowadzących 

do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego 

zatrudnienia 

POPC WiFi4PL Zwiększenie dostępności i poprawa jakości dostępu 

do darmowego Internetu 

URBACT 

III 

ROOF – European cities joining 

forces to end homelessness through 

solutions 

Stworzenie innowacyjnej strategii minimalizującej 

zjawiska bezdomności  

PRH 2020 ACTWELL – scenariusze 

działania na rzecz elastycznego 

zachowania tłumu w sytuacjach 

zagrożenia zbiorowego 

Opracowanie scenariuszy szybkiego reagowania  

w sytuacjach zagrożenia zbiorowego 

 

5) Działania na rzecz poprawy jakości powietrza 

1. Biuro podjęło działania mające na celu poinformowanie wydziałów i biur Urzędu Miasta 

Poznania oraz samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych (które  

w ramach podpisywanych umów reprezentują Miasto Poznań i/lub wskazują do realizacji 
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innemu podmiotowi działającemu w imieniu i na rzecz Miasta Poznania) o konieczności 

stosowania wymogów dot. elektromobilności w momencie zlecania zadań publicznych  

(tj. odpowiednia liczba pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie 

Wykonawców, jeżeli przy wykonywaniu danego zadania publicznego zachodzi potrzeba 

dysponowania pojazdami samochodowymi). 

2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania aktualizowano na bieżąco 

zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania o kolejne zgłoszone przez właściwe podmioty 

(tj. spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady opieki medycznej, szkoły itp.) projekty inwestycji 

wskazanych do termomodernizacji i modernizacji oświetlenia. 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. 

 

 

6) Działania związane z rewitalizacją miasta 

1. W ramach zadania pn. „Zasadzka na Fyrtle – zazielenienie skwerów na Wildzie” 

zrewitalizowano trzy skwery na Wildzie, jeden w 2019 roku, natomiast dwa w 2020 r. 

Całość prac została zrealizowana przy współpracy z Radą Osiedla Wilda oraz zarządcami 

terenów. Wiosną 2020 r. wykonano prace na obszarze przy ul. Sikorskiego  

i ul. Umińskiego oraz na skwerze przy ul. Traugutta. 

2. Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) dla miasta Poznania 

 W związku z obowiązywaniem od 15 grudnia 2016 r. uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz uchwałą Nr LVIII/1091/VII/2017 

z dnia 05.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania”, wydawane są zaświadczenia na temat 

położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji miasta Poznania i prawa 

pierwokupu. W 2020 r. wydano 1157 zaświadczeń. Ponadto w celu usprawnienia pracy 

notariuszy, Urząd Miasta Poznania co kwartał przekazuje zbiorczą informację  

nt. obszaru rewitalizacji Izbie Notarialnej w Poznaniu. 

 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+” w roku 

2020 przeprowadzona została ocena poziomu wdrażania GPR w zakresie wskaźników 

stanów kryzysowych, uzyskanych rezultatów oraz aktualności przyjętych przedsięwzięć 

i projektów. 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.  

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

powołał Komitet Rewitalizacji Miasta Poznania, który stanowi forum współpracy  
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i dialogu interesariuszy z organami Miasta Poznania w sprawach dotyczących 

przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-

doradczą Prezydenta Miasta Poznania. Członkami Komitetu są przedstawiciele 

mieszkańców obszaru rewitalizacji z poza obszaru rewitalizacji, przedsiębiorców, 

organizacji pozarządowych oraz organów władzy publicznej. W 2020 r. odbyło  

się 1 posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania (w formie zdalnej).  

Liczba posiedzeń została ograniczona ze względu na epidemię COVID-19.  

3. Integracja i aktywizacja społeczna wokół procesu rewitalizacji oraz wsparcie lokalnych 

społeczności a także usprawnienia w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej 

  W czerwcu 2020 r., już po raz jedenasty, pod hasłem „Zielone podwórka”, odbyła  

się akcja „Odmień swoje podwórko”, realizowana w ramach GPR. Ze względu  

na sytuację epidemiologiczną, etap projektowy akcji odbywał się w nowej, zmienionej 

formule konsultacji zdalnych. Etap terenowy akcji, w ramach którego zespoły 

otrzymały m.in. elementy małej architektury zrealizowany został jesienią. Dzięki 

współpracy nawiązanej z Ogrodem Botanicznym udało się pozyskać profesjonalne 

doradztwo w zakresie projektowania terenów zielonych. 

  W ramach działań na rzecz promocji i wsparcia lokalnych przedsiębiorców, a także 

potencjału historycznego, kulturalnego i społecznego obszarów objętych Programem 

Rewitalizacji przygotowane zostały materiały promujące zasoby ul. Św. Marcin, 

Ostrowa Tumskiego i Śródki, Łazarza. Materiały powstały w wyniku współpracy 

Miasta z Radami Osiedli oraz lokalnymi społecznościami, a celem ich wydania 

budowanie lokalnej tożsamości oraz wspieranie integracji lokalnych przedsiębiorców 

działających obszarach rewitalizacji. 

  Wzorem lat ubiegłych w ramach ożywienia i podnoszenia jakości przestrzeni 

publicznej  

i prowadzonych działań rewitalizacyjnych, a także w celu integracji i rozwoju 

współpracy  

z lokalnymi społecznościami i przedsiębiorcami, przekazało świąteczne drzewka, 

ozdobione lampkami i gwiazdką z logotypem Miasta Poznania. Akcją objęto  

ul. Św. Marcin, Gołębia, Szkolna, Wrocławska, Plac Kolegiacki, Pl. Wolności, Pl. 

Cyryla Ratajskiego, obszar Śródki i Chwaliszewa, ul. Garbary. Choinki przekazano 

także Radom Osiedli Łazarz, Jeżyce oraz Wilda. W roku 2020 w akcji udział wzięło 

200 lokalnych przedsiębiorców i partnerów rewitalizacji. 

  W ramach przedłużenia umowy zawartej z firmą ENEA Oświetlenie realizowane były 

iluminacje świąteczne na terenie miasta. Zakres ulic obejmujący iluminacje, podobnie 

jak w latach ubiegłych obejmował następujące tereny: ul. Chwaliszewo, ul. Ostrówek, 

ul. Główna, most Jordana, Ostrów Tumski, ul. Posadzego, Most Chrobrego,  

ul. Wrocławska, ul. Szkolna, ul. Świętosławska, ul. Woźna, ul. Wielka, ul. Żydowska, 

ul. Dominikańska, ul. Wroniecka, Wzgórze Przemysła, ul. Ludgardy, ul. Szewska,  

ul. Zamkowa, Plac Kolegiacki, Stary Rynek, ul. Paderewskiego, Plac Wolności,  

ul. 27 Grudnia, Plac Gwarny, ul. Fredry, ul. Święty Marcin, Plac Adama Mickiewicza, 

ul. Św. Marcin, Rondo Kaponiera, Rynek Jeżycki, Rynek Wielkopolski, Rynek 
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Wildecki, Rynek Bernardyński, pl. Cyryla Ratajskiego, Aleje Marcinkowskiego,  

ul. Kościuszki, ul. Wodna, ul. Solna, Most Teatralny, Aleje Niepodległości,  

ul. Dworcowa. W 2020 roku na pl. A. Mickiewicza oraz ul. Św. Marcin zlokalizowane 

zostały dodatkowe elementy iluminacji świątecznej, sponsorowane przez firmę Enea 

Oświetlenie.  

Z powodu trwających badań archeologicznych wyprzedzających remont płyty Starego 

Rynku, zmianie uległa lokalizacja choinki miejskiej. BKPiRM zrealizowało również 

dodatkowy element iluminacji świątecznej na skwerze przy ul. Głównej. Podobnie jak 

w latach ubiegłych pieniądze na ten cel przekazała Rada Osiedla Główna. 

  Od roku 2013 BKPiRM prowadzi Punkt poradnictwa nt. form wsparcia remontów  

dla właścicieli poznańskich kamienic. Interesanci są na bieżąco informowani o formach 

wsparcia remontów kamienic dostępnych w ramach dotacji miejskich  

oraz zewnętrznych. Łącznie w 2020 r. udzielono ok. 29 porad (telefonicznie  

oraz podczas bezpośrednich wizyt interesantów). 

  W ramach realizacji działań rewitalizacyjnych na Łazarzu, BKPiRM we współpracy  

z lokalną społecznością oraz spółką „Lider Projekt” opracowało „Lokalny plan odnowy 

Dolnego Łazarza - część diagnostyczna”, mający na celu identyfikację występujących 

na tym obszarze problemów społeczno-przestrzennych. Opracowana pod koniec 2020 

r. część diagnostyczna programu zawiera analizę sytuacji społeczno-gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej (z uwzględnieniem infrastruktury 

zielonej) tego obszaru. Diagnoza jest oparta m.in. na danych statystycznych, danych 

zebranych z opinii publicznej oraz danych z badań terenowych (inwentaryzacja).  

Część diagnostyczna służyć będzie opracowaniu części programowej, która powinna 

wyznaczyć cele i kierunki działań naprawczych, wraz z zaplanowanymi projektami 

rewitalizacyjnymi (społecznymi, gospodarczymi, przestrzenno-infrastrukturalnymi  

i środowiskowymi). 

 

7) Działania związane z transportem 

1. Związek powiatowo-gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”: w ramach 

współpracy zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego w tym Miasta Poznania 

i Powiatu Poznańskiego Radę Miasta Poznania podjęła Uchwałę Nr XXXIX/680/VIII/2020 

z dnia 08.12.2020 r. w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski 

Transport Regionalny”. Do związku przystąpić mają Miasto Poznań wraz z Powiatem 

Poznańskim, Powiatem Grodziskim, Powiatem Kościańskim, Powiatem Nowotomyskim, 

Powiatem Obornickim i Gminami: Rogoźno, Buk, Czempiń, Dopiewo, Duszniki, Grodzisk 

Wielkopolski, Kórnik, Kuślin, Miedzichowo, Międzychód, Mosina, Oborniki, Stęszew, 

Suchy Las, Śmigiel, Śrem, Tarnowo Podgórne. Poszczególne jednostki samorządu 

terytorialnego podjęły stosowne uchwały, które pozwolą na rejestrację związku powiatowo-

gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Działania związane z rejestracją związku 

pilotuje Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Zakłada się rejestrację związku do 30 czerwca 

2021 r. 

2. Opracowanie Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania: w 2020 r. 

opracowano Politykę Mobilności Transportowej Miasta Poznania (PMT), która na etapie 
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wstępnym podlegała opinii ekspertów. W wyniku zgłoszonych uwag dokonano ich 

rozstrzygnięcia i wprowadzono do dokumentu. Na tym etapie uwagi podlegały 

rozstrzygnięciu przez Zespół ds. opracowania Polityki Mobilności Miasta Poznania, który 

pracował nad przedmiotowym dokumentem. W dalszym etapie przeprowadzono procedurę 

Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz konsultacje społeczne obu dokumentów (PMT  

i OOŚ). W wyniku konsultacji społecznych zostały złożone uwagi do projektu dokumentu, 

które zostały w wyniku prac Zespołu rozstrzygnięte, a przyjęte – wprowadzone  

do dokumentu. Tak opracowany dokument został złożony ze wstępnym projektem Uchwały 

do Biura Rady Miasta pismem z dnia 17.12.2020 r. W dalszym ciągu jednak projekt podlega 

jeszcze opinii eksperta zewnętrznego co do ostatecznego kształtu i oczekuje na dalsze 

procedowanie przed jego uchwaleniem. 

3. Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania:  

w 2020 r. dokonano odbioru Diagnozy dotyczącej zagadnień transportowych wykonanej  

w ramach opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, która stanowiła 

podstawę dla dalszych prac nad dokumentem. Przeprowadzono trzy etapy konsultacji 

społecznych PZMM. Pierwszy etap odbył się w formie spotkań stacjonarnych, natomiast 

dwa kolejne w formie spotkań zdalnych przy wykorzystaniu platform komunikacji 

elektronicznej. Przez cały rok 2020 trwały prace nad wykonaniem właściwego dokumentu 

Planu. Gotowy projekt dokumentu PZMM został poddany ocenie oddziaływania  

na środowisko, oraz upubliczniony na ostatnim etapie konsultacji społecznych. Prowadzone 

były również  działania promocyjne związane z mobilnością w zakresie i w sposób możliwy 

realizacyjnie w okresie epidemii. 

4. Elektromobilność: na podstawie zamówienia publicznego dot. wykonania „Strategii 

rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035” (wraz z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej  

dla ww. dokumentu) wyłoniono firmę LPW Sp. z o. o., która je zrealizowała. 

Przeprowadzono konsultacje społeczne dla ww. dokumentu. Ostateczną wersję „Strategii 

rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035” przyjęła Rada Miasta 

Poznania w drodze uchwały nr XXXV/623/VIII/2020 z dnia 29 września 2020 r. 

5. BKPiRM koordynuje działania związane przedsięwzięciami kolejowymi mającymi 

wpływ na funkcjonowanie transportu w Mieście. Pilotowane są takie tematy  

jak: dostosowanie obwodnicy towarowej do ruchu pasażerskiego, rewitalizacja „starego” 

dworca kolejowego Poznań Główny, opiniowanie wstępnego Studium Wykonalności 

Poznańskiego Węzła Kolejowego, w tym możliwego poprowadzenia nowego połączenia  

w kierunku Tarnowa Podgórnego poprzez Lotnisko Ławica czy przebiegu Kolei Dużych 

Prędkości w kierunku zachodnim. Nadal kontynuowana jest współpraca z PKP PLK Region 

Zachodni w zakresie budowy dwóch dodatkowych torów na odcinku Poznań Główny – 

Poznań Wschód. 

6. Polityka transportowa Miasta Poznania: uchwała nr XXIII/269/III/1999 Rady Miasta 

Poznania z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia polityki transportowej 

Poznania stanowi podstawę dalszych prac w zakresie transportu w tym powiązania  

ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+ w ramach Programu „Zielone, mobilne 
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miasto”. Ponadto ww. dokument planowany jest do zastąpienia go dokumentem  

pn. Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania. 

7. Program Rowerowy: uchwała Nr XLVIII/843/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia  

16.05.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2017-

2022 z perspektywą do roku 2025 stanowi podstawę dla prac w zakresie rozwoju ruchu 

rowerowego w tym powiązania ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+ w ramach 

Programu „Zielone, mobilne miasto”. 

8. Polityka Parkingowa: uchwała Nr XXXVIII/409/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 

10.06.2008 r. w sprawie przyjęcia Polityki Parkingowej Miasta Poznania została uchylona 

Uchwałą Nr X/140/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. Zakres 

działań dotyczących parkowania w mieście ma zostać ujęty w ramach opracowywanego 

Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania, a w kontekście 

strategicznym w opracowanej Polityce Mobilności Transportowej Miasta Poznania. 

9. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta 

Poznania na lata 2014-2025: uchwała Nr LXIV/1010/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 

18-03-2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 

Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025” stanowi prawo lokalne  

i swoimi zapisami wyznacza kierunki rozwoju sieci transportu publicznego na terenie Miasta 

Poznania przy uwzględnieniu uwarunkowań występujących w aglomeracji poznańskiej. 

Uchwała stanowi podstawę dla prac w zakresie rozwoju transportu publicznego w tym 

powiązania ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+ w ramach Programu „Zielone, 

mobilne miasto”. 

 

 

8) Działalność Miejskiego Inżyniera Ruchu 

Miejski Inżynier Ruchu w 2020 r. wykonywał zadania organu zarządzającego ruchem  

m.in. poprzez: 

● Rozpatrywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz wniosków w zakresie 

zmian organizacji ruchu. 

● Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na podstawie uprzednio zaopiniowanych 

projektów, przekazywanie ich do realizacji i ewidencjonowanie. 

● Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych. 

● Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków 

drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu. 

● Bieżący nadzór nad realizacją przez Zarząd Dróg Miejskich zadań z zakresu inżynierii 

ruchu oraz współpracę w zakresie organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu z policją, 

jednostkami miejskimi i innymi organami zarządzającymi ruchem. 

● Wydawanie, w drodze decyzji administracyjnej, zezwoleń na przeprowadzanie 

zawodów sportowych i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu  

lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny (w zakresie ograniczonym 

pandemią). 
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Miejski Inżynier Ruchu w 2020 r. zatwierdził 556 nowych stałych organizacji ruchu, 

poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, dostosowujących infrastrukturę drogową 

do obowiązujących przepisów, usprawniających funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, 

pojazdów indywidualnych, rowerzystów i pieszych oraz reorganizujących i porządkujących 

zasady parkowania w mieście.  

MIR zatwierdził m.in. projekty związane z budową tramwaju na Naramowice, przebudową 

ronda Rataje, remontem ul. Wierzbięcice i wyznaczeniem stref płatnego parkowania na Łazarzu 

i Wildzie. Zatwierdzono i przekazano do realizacji także ponad 30 zadań w ramach tzw. Pakietu 

dla mobilności, którego celem jest zwiększenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów oraz 

usprawnienie komunikacji publicznej. 

Miejski Inżynier Ruchu zatwierdził także 1395 czasowych organizacji ruchu związanych  

z mającymi poprawić jakość życia i podróżowania mieszkańców inwestycjami, przebudowami 

i remontami, realizowanymi w pasie drogowym na terenie miasta. 

Ponadto MIR wydał w 2020 r. 3 decyzje administracyjne o wykorzystaniu dróg w sposób 

szczególny (w tym dwie odmowne w związku z wprowadzeniem ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19), związanych z wydarzeniami 

odbywającymi się w przestrzeni publicznej miasta. 

MIR zorganizował w 2020 r. 23 robocze posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu, podczas 

których rozpatrywano z udziałem Policji, Straży Miejskiej, jednostek miejskich i zaproszonych 

gości bieżące kwestie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu na terenie Miasta 

Poznania. 

MIR w 2020 r. przekazał do publikacji 170 bieżących komunikatów o zmianach w organizacji 

ruchu. Informacje publikowano za pośrednictwem strony internetowej i mediów 

społecznościowych Zarządu Dróg Miejskich, portalu www.poznan.pl (w tym dedykowanej 

strony „Transport”) oraz powiadomień SMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poznan.pl/
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III. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków: 

 

1. Park Kulturowy Stare Miasto 

 lipiec 2020 – podjęcie delegacji z Gdańska, zaprezentowanie procesu wdrażania 

zasad Parku Kulturowego Stare Miasto w Poznaniu (spotkanie  + spacer  

po terenie Starego Miasta) 

 grudzień 2020 - przyznanie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków 

Certyfikatów Dobrych Praktyk dla przedsiębiorców wyróżniających się  

w swoich działaniach reklamowych zgodnością z zasadami uchwały, wysoką 

dbałością o estetykę elewacji, aranżacji witryny oraz otoczenia lokalu. 

 

2. Prace z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków 

 wykonanie dokumentacji naukowo-historycznej dotyczącej dzieł sztuki, 

architektury, urbanistyki , zabytków techniki, sztuki militarnej, miejsc pamięci 

narodowej, zabytkowych cmentarzy, zabytkowych parków gminnej ewidencji 

zabytków ruchomych i nieruchomych 

 

3. Udzielono dotacji konserwatorskich na prace konserwatorskie i remontowe  

dla 18 obiektów zabytkowych na łączną kwotę 4 072 126,99 zł w podziale na: 

 dofinansowanie remontu dachu kościoła Karmelitów Bosych przy ul. Działowej 

25 w Poznaniu w wysokości 150.000,00 złotych; 

 dofinansowanie konserwacji, renowacji klatek schodowych i sieni w kamienicy 

przy ul. Strusia 3-3a w Poznaniu wysokości 120.000,00 złotych; 

 dofinansowanie konserwacji i renowacji stolarki drzwiowej od strony  

ul. Szewskiej w budynku przy ul. Stawnej 10 / Szewskiej 10 w Poznaniu  

w wysokości 40.000,00 złotych; 

 dofinansowanie I etapu renowacji murów wiatraka – turbiny wietrznej  

przy ul. Milczańskiej 2 w Poznaniu w wysokości 59.999,00 złotych; 

 dofinansowanie I etapu izolacji przeciwwilgociowej Kościoła Ewangelicko-

Metodystycznego przy ul. Ogrodowej 6 w Poznaniu w wysokości 100.000,00 

złotych; 

 dofinansowanie remontu dachu kamienicy w budynku przy ul. Wielkiej 27-29 

w Poznaniu wysokości 100.000,00 złotych; 

 dofinansowanie I etapu remontu dachu wieży zegarowej w obrębie latarni  

i kopuły Kolegiaty Farnej pw. św. Stanisława Biskupa przy ul. Gołębiej 1  

w Poznaniu w wysokości 200.000,00 złotych; 

 dofinansowanie renowacji elewacji secesyjnej kamienicy przy ul. Roosevelta 

6/7 / Krasińskiego 2 w Poznaniu w wysokości 380.000,00 złotych; 

 dofinansowanie remontu dachu secesyjnej kamienicy przy ul. Zacisze 4a  

w Poznaniu w wysokości 150.000,00 złotych; 

 dofinansowanie remontu dachu kościoła przy ul. Strzeleckiej 40 w Poznaniu 

w wysokości 100.000,00 złotych; 
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 dofinansowanie I etapu izolacji przeciwwilgociowej murów kaplicy Matki 

Bożej Loretańskiej w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Garbary 22 

w Poznaniu w wysokości 25.000,00 złotych; 

 dofinansowanie renowacji elewacji północnej kościoła pw. św. Franciszka  

z Asyżu przy ul. Garbary 22 w Poznaniu w wysokości 275.000,00; 

 dofinansowanie renowacji elewacji secesyjnej kamienicy przy  

ul. Wyspiańskiego 10 w Poznaniu w wysokości 250.000,00 złotych; 

 dofinansowanie renowacji elewacji bocznych kościoła przy ul. Fredy 11b  

w Poznaniu w wysokości 100.000,00 złotych; 

 dofinansowanie konserwacji i renowacji witraży południowej ściany nawy 

kościoła przy ul. św. Rocha 10 w Poznaniu w wysokości 37.000,00 złotych; 

 dofinansowanie konserwacji rzeźby "Oko Opatrzności" wieńczącej dach 

kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Pocieszenia przy 

ul. Dominikańskiej 10 w Poznaniu w wysokości 35.000,00 złotych; 

 dofinansowanie prac renowacyjnych stolarki okiennej w budynku przy  

ul. Mielżyńskiego 27 w Poznaniu w wysokości 50.127,00 złotych. 

 Dofinansowanie konserwacji i restauracji wnętrz oraz elementów wyposażenia 

i wystroju kościoła przy ul. Fraciszkańskiej 2 w Poznaniu w wysokości 

1.900.000 złotych 

 

4. Udział Miejskiego Konserwatora zabytków w pracach jury: 

 Konkurs na Pomnik Przemysła II 

 

5. Nadzór nad remontami zabytkowych szkół : 

 Zespół Szkół nr 5 przy ul. Różanej 1/3 

 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 przy ul. Dąbrowskiego 73 

 Szkoła Podstawowa nr 92 przy ul. Słowackiego 58/60  

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Bukowskiej 16 

 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Berwińskiego 2/4  

 III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Strzeleckiej 10 

 Zespół Szkół Budownictwa nr 1 przy ul. Rybaki 17 

 Zespół Szkół Zawodowych nr 6 przy ul. Działyńskich 4/5 

 

6. Udział w pracach dotyczących rewaloryzacji budynków na obszarze Starego Miasta : 

 Kamienica przy ul. Podgórnej 19, 19a – Wrocławskiej 20 – konserwacja fasady 

oraz klatek schodowych 

 

7. Nadzór nad pracami konserwatorskimi i remontowymi: 

 Schody terenowe ul. Spychalskiego, 

 Schody Mostu Dworcowego, 

 Park im. I i J. Drwęskich ul. Królowej Jadwigi/ Niedziałkowskiego, 

 Park im. T. W. Wilsona ul. Matejki 18 

 Ogród Wodny na Cytadeli, 
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 Kamienice na Wildzie: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 130/Wybickiego 1, 

Chłapowskiego 9/Dąbrówki 1-2, Fabryczna 35-35a-35b, Prądzyńskiego 56, 

Wierzbięcice 45, 28 Czerwca 1956 r. nr 165/Pamiątkowa, Przemysłowa 

37/Żupańskiego 22-22a, Chłapowskiego 1/ 28 Czerwca 1956 nr 153, 

Żupańskiego 19, Pamiątkowa 23-23a,  

 Wiadukt przy ul. Kościelnej 

 Budynki w kompleksie wojskowym przy ul. 3 Pułku Lotniczego (966/Wlkp/A) 

 Budynki w kompleksie wojskowym przy ul. Kulasa 8 – remont 

 Biblioteka Wojewódzka przy ul. Prusa 3 

 Kamienice na Jeżycach: ul. Dąbrowskiego 24, ul. Dąbrowskiego 65,  

ul. Prusa 19, ul. Poznańska 24-26 

 Kamienica przy ul. Św. Marcin 33/ Ratajczaka 27– konserwacja elewacji 

 Fort VII – adaptacja prawego barku na funkcje muzealne 

 Kamienice na Łazarzu: Chełmońskiego 10, Matejki 51, Małeckiego 17, 

Małeckiego 18, Głogowska 82, Wyspiańskiego 10, Strusia 3-3A,  

Niegolewskich 10 

 Uniwersytet Artystyczny rozbudowa obiektu przy Al. Marcinkowskiego 28 –  

w toku 

 Teatr Polski – przebudowa Malarni i budynku administracyjnego 

 Sąd Rejonowy przy ul. Młyńskiej 1a – remontu części dachu wraz z lukarnami 

od strony dziedzińca wewnętrznego  

 Kościół N.M.P. na Ostrowie Tumskim – rewaloryzacja całego wnętrza 

 Kościół Jana Jerozolimskiego – rewaloryzacja całego wnętrza 

 Psałteria – wnętrze, rewaloryzacja 

 Kaplica seminaryjna p.w. N.M.P.  przy ul. Wieżowej 2/4 - remont więźby 

dachowej wraz z wymianą pokrycia oraz remont elewacji 

 Prace  restauratorskie drzwi zewnętrznych kamienicy przy ul. Szewskiej 10  

w Poznaniu  

 Prace  restauratorskie drzwi zewnętrznych budynku plebanii przy  

ul. Szamarzewskiego 3 w Poznaniu 

  Prace  konserwatorskie i restauratorskie przy zespole nagrobków  

na zabytkowym cmentarzu Św. Wojciecha na Cytadeli w Poznaniu 

  Prace  konserwatorskie przy zespole nagrobków na zabytkowym Cmentarzu 

Zasłużonych Wielkopolan 

 Prace  konserwatorskie przy rzeźbach apostołów, krucyfiksie  oraz adaptacji 

prezbiterium w kościele p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela przy ul. Sióstr 

Misjonarek  

 Prace  konserwatorskie  przy witrażach południowej ściany nawy kościoła  

pw. Św. Rocha przy ul. Św. Rocha 10 w Poznaniu 

 Prace  konserwatorskie przy kapliczce NMP przy kościele pw. Św. Rocha  

przy ul. Św. Rocha 10 w Poznaniu 
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 Prace  konserwatorskie przy polichromiach w kaplicy Krzyża Św.  

i na sklepieniu prezbiterium w kościele p.w. A. Padewskiego przy  

ul. Franciszkańskiej 2  

 Nadzór nad pracami stabilizacyjnymi i remontowymi w kościele  

o.o. Franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej 2 

 Prace  konserwatorskie przy blaszanej rzeźbie „Oka Opatrzności”  z dachu 

kościoła przy ulicy Szewskiej 18 w Poznaniu 

 Prace  konserwatorskie  przy pomniku W. Wilsona  

 

8. Prace związane z adaptacją i modernizacją obiektów poprzemysłowych: 

 Tereny Goplany, Wiepofamy i PoWoGaz-u w kwartale ulic: Kościelna,  

Św. Wawrzyńca, Janickiego i Dąbrowskiego 

 

9. Prace związane z przebudową i modernizacją: 

 Zagospodarowaniem d. terenu PKS 

 Św. Marcin 78 – adaptacja na potrzeby ENIGMY 

 Rynek Łazarski – przebudowa płyty rynku 

 Tramwaj na Naramowice – nadzór konserwatorskich w zakresie fortyfikacji  

i archeologii  

 Pl. Kolegiacki 

 Biblioteka Raczyńskich 

 

10. Prace związane z renowacją i modernizacją miejskich instytucji kultury, w związku  

z pozyskanymi środkami unijnymi: 

 Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego Zamku 

Cesarskiego przy ul. Św. Marcin 80/82 wraz z ich adaptacją 

 

11. Kontrole obiektów zabytkowych: 

 ul. Jackowskiego 40 

 ul. Gołężycka – Fort Ia 

 Stary Rynek 61 

 ul. Mottego 2 

 ul. Kolejowa 19-21 

 ul. Majakowskiego 309/311 

 ul. Jackowskiego 38 

 ul. Grunwaldzka 3 

 ul. Poznańska 44 

 ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 188 

 ul. Czarnieckiego 5 

 ul. Samotna 3 

 ul. Sióstr Misjonarek 5 

 ul. 28 Czerwca 1956 r nr 216 
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 ul. Głuszyna 150 

 ul. Wierzbięcice 41,41a 

 Stary Rynek 49 

 ul. Klasztorna 18 

 Stary Rynek 18/19 

 Stary Rynek 61 

 ul. Garbary 102 

 ul. Fabryczna 22/23 

 pl. Andersa 

 ul. Świętosławska 8 

 ul. Żydowska 2/3 

 ul. Sieroca 5/6 

 ul. Roosevelta 8 

 ul. Nowowiejskiego 8 

 ul. Małopolska 3 

 ul. Słowackiego 59 

 ul. Słowackiego 19-21 

 ul. Sanatoryjna 2 

 ul. Lutycka – Hipodrom Wola 

 Naramowice – tramwaj 

 ul. Gajowa 1 

 ul. Noskowskiego 25 

 ul. Libelta 33 

 ul. Głogowska 41 
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IV. Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów: 

 

Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania z zakresu ochrony konsumentów  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331) oraz innych przepisów szczególnych. 

Do zadań Rzecznika należy w szczególności: 

- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnych  

w zakresie ochrony interesów konsumentów, 

- występowanie do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów, 

- występowanie z powództwami do sądu powszechnego na rzecz indywidualnych 

konsumentów oraz wstępowanie za zgodą konsumenta do toczącego się postępowania, 

- prowadzenie edukacji konsumenckiej, 

- udzielanie konsumentom pomocy w innej formie, 

- współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkim 

Inspektoratem Inspekcji Handlowej, organizacjami konsumenckimi i innymi 

instytucjami, 

- wykonywanie innych zadań określonych w przepisach.  

Podstawowym zadaniem Miejskiego Rzecznika Konsumentów jest zapewnienie bezpłatnego 

poradnictwa konsumenckiego. Działanie to nastawione jest na profilaktyczne informowanie 

konsumentów o zagrożeniach występujących na rynku oraz udzielanie porad prawnych  

w przypadkach naruszeń praw konsumentów. Porady udzielane są przez Rzecznika  

oraz pracowników w siedzibie biura, telefonicznie, a także pocztą elektroniczną. 

W 2020 roku zostało udzielonych 19 371 porad, informacji i wyjaśnień w indywidualnych 

sprawach konsumentów (w tym 2 526 porad drogą mailową). 

Porady prawne dotyczyły przede wszystkim uprawnień konsumenta oraz zasad postępowania 

w przypadkach: 

- odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, 

- nienależycie wykonywanych usług,  

- zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość, 

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

- nienależycie wykonywanych usług turystycznych oraz przewozu, 

- bezpodstawnej odmowy sprzedawcy lub wykonawcy usługi spełnienia roszczeń 

konsumenta. 
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Udzielenie zrozumiałej i wyczerpującej porady prawnej ma na celu umożliwienie 

konsumentowi samodzielne dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy. W wielu przypadkach 

interwencja konsumenta, zgodnie z zaleceniami Rzecznika, nie przynosiła pożądanych 

efektów. Przedsiębiorcy ignorowali interwencje konsumentów bądź odmawiali spełnienia 

uzasadnionych roszczeń konsumenta. W tych przypadkach Miejski Rzecznik Konsumentów 

występował do przedsiębiorcy, wyjaśniając podstawy prawne żądań konsumenta  

oraz wzywając do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu. W 2020 roku Rzecznik 

występował do przedsiębiorców w 1 026 sprawach. Wytoczenie powództwa przed sądem 

powszechnym jest najsilniejszym uprawnieniem Rzecznika. Decyzję o wytoczeniu powództwa 

Rzecznik podejmuje w przypadku niepowodzenia postępowania, mającego na celu skłonienie 

przedsiębiorcy do dobrowolnego spełnienia świadczenia. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, Miejski Rzecznik Konsumentów wytacza powództwo we własnym imieniu,  

ale ze skutkami prawnymi dla konsumenta. Oznacza to, iż stroną postępowania sądowego jest 

Miejski Rzecznik Konsumentów i na nim spoczywa całkowita odpowiedzialność  

za prowadzenie sprawy, włącznie z pokryciem kosztów zastępstwa procesowego w przypadku 

przegranej. W każdym przypadku wytoczenie powództwa jest poprzedzone wezwaniem 

przedsiębiorcy do dobrowolnego spełnienia roszczeń oraz wnikliwą analizą sytuacji prawnej 

konsumentów. W 2020 roku Miejski Rzecznik Konsumentów wytoczył 53 powództwa  

przed sądem powszechnym. Dla zapewnienia skutecznej ochrony naruszonych interesów 

konsumentów, Rzecznik udziela pomocy konsumentom również w innych formach.   

Są to zróżnicowane działania prowadzone dla ochrony interesów indywidualnych i zbiorowych 

konsumentów. Należy do nich zaliczyć: 

- przygotowywanie pozwów i innych pism procesowych w postępowaniach sądowych 

prowadzonych bezpośrednio przez konsumentów. We wszystkich takich przypadkach 

Miejski Rzecznik Konsumentów przeprowadza szczegółową analizę sytuacji prawnej 

konsumenta, bada zebrany materiał dowodowy i wyjaśnia konsumentowi zasadność 

zgłaszanych roszczeń oraz wartość zebranego materiału dowodowego. Zabieg taki  

ma na celu uchronienie konsumenta przed wytoczeniem bezzasadnego powództwa  

albo nienależycie udowodnionego, co narażałoby konsumenta na koszty postępowania. 

W 2020 roku przygotowano 36 pozwy wraz z pismami procesowymi, 

- przygotowywanie dla konsumentów wniosków egzekucyjnych w sprawach, w których 

postępowanie sądowe zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, a przedsiębiorca 

odmawiał konsumentowi wypłaty należnego świadczenia, 

- składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa na szkodę konsumenta, 

- składanie wniosków do Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania kontrolnego                                    

u przedsiębiorcy, który postępując niezgodnie z obowiązującymi przepisami, narusza 

uzasadniony interes konsumenta. 

Prowadzenie działalności informacyjnej, a zwłaszcza edukacyjnej, jest obecnie ustawowym 

obowiązkiem Rzecznika. Biorąc pod uwagę niską świadomość prawną polskich konsumentów, 

brak prawidłowych nawyków rynkowych, niedostrzeganie zagrożeń płynących z rynku, 

edukacja konsumentów jest, w opinii Rzecznika, jednym z najważniejszych zadań. Działania 
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edukacyjne prowadzone przez Rzecznika kierowane są do wszystkich grup konsumentów 

(mieszkańców Poznania). W tym zakresie Rzecznik: 

- rozpowszechniał materiały edukacyjne przygotowane na zlecenie Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, 

- za pośrednictwem mediów informował konsumentów o przysługujących im prawach, 

wskazywał zagrożenia występujące na rynku, przedstawiał nowe regulacje prawne, 

- prowadził na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Poznania stronę internetową 

www.poznan.pl/konsument, gdzie zamieścił ważne i przydatne informacje  

dla konsumentów.  

Obok podstawowych obowiązków, Rzecznik realizował również inne zadania, określone  

w obowiązujących przepisach.  Należy do nich zaliczyć: 

- bieżące analizowanie przepisów prawa miejscowego, współdziałanie z Urzędem 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innymi rzecznikami konsumentów. Współpraca 

ta miała na celu wymianę informacji o nieuczciwych praktykach rynkowych, zasadach 

postępowania w indywidualnych sprawach konsumenckich, a także stosowania 

jednolitych zasad interpretacji niejasnych przepisów. 
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V. Biuro Nadzoru Właścicielskiego: 

 

1. Informacja o dokonanych przez Miasto Poznań podwyższeniach kapitału 

zakładowego spółek z udziałem Miasta Poznania: 

 

a) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.  

 W dniu 16.01.2020 r zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  

dokonane w dniu 12.12.2019 r. uchwałami Nadzwyczajnego  Zgromadzenia 

Wspólników spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu  

sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego spółki MPK Poznań sp. z o.o. 

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 399.651.500 zł do kwoty 

421.651.500 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 22.000.000 

zł. 

 W dniu 24.02.2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. podjęło uchwałę  

nr 4/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał 

zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 421.651.500 zł do kwoty 

441.651.500 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości  

20.000.000 zł. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  

w dniu 24.04.2020 r. 

 W dniu 18.12.2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. podjęło uchwałę  

nr 38/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał 

zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 441.651.500 zł do kwoty 

446.651.500  zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 5.000.000 

zł. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  

w dniu 03.02.2021 r. 

 

b) Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. 

 W dniu 11.02.2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został 

podwyższony  

z kwoty 42.310.200 zł do kwoty 282.068.000 zł, poprzez podwyższenie wartości 

nominalnej każdego ze 141.034 udziałów w kapitale zakładowym Spółki z kwoty 

300 zł do kwoty 2.000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało pokryte  

ze środków pochodzących z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki  

w latach poprzednich. 
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Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  

w dniu 03.04.2020 r. 

 W dniu 23.03.2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 16/2020  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki 

został podwyższony z kwoty 282.068.000 zł do kwoty 288.348.000 zł, poprzez 

wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 6.280.000 zł przez 

dotychczasowego Wspólnika – Miasto Poznań – oraz przez Wspólnika 

przystępującego do Spółki – Województwo Wielkopolskie. Wniesienie przez ww. 

Wspólników wkładu pieniężnego o łącznej wysokości 6.280.000 zł zostało 

dokonane w następujący sposób: 

 Miasto Poznań – 3.740.000 zł,  

 Województwo Wielkopolskie – 2.540.000 zł. 

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na cele 

inwestycyjne obejmujące teren macierzysty MTP. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  

w dniu 19.06.2020 r. 

W wyniku powyższego spółka Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. 

przestała być jednoosobową spółką Miasta Poznania (Miasto Poznań posiada 

99,12 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, Województwo Wielkopolskie 

posiada 0,88% udziałów w kapitale zakładowym Spółki). 

 

c) Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o. 

W dniu 30.01.2020 r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,  

dokonane w dniu 11.09.2019 r. uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o., podwyższenie kapitału  

zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 

295.383.000 zł do kwoty 337.385.000 zł, poprzez wniesienie przez wszystkich 

Wspólników, tj. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Miasto Poznań, 

Województwo Wielkopolskie, wkładu pieniężnego o łącznej wysokości 42.002.000 

zł, w następujący sposób: 

 Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” – 16.377.000 zł, 

 Miasto Poznań – 15.540.000 zł,  

 Województwo Wielkopolskie – 10.085.000 zł. 

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na terminowe 

zaspokajanie wymagalnych roszczeń o charakterze finansowym, zgłoszonych wobec 

Spółki w związku z utworzeniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania. 

 

d) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. 
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W dniu 18.12.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. podjęło uchwałę  

nr 285 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji 

zwykłych, imiennych serii B w drodze subskrypcji prywatnej. Kapitał zakładowy 

Spółki został podwyższony z kwoty 10.000.000 zł do kwoty 10.800.000 zł, poprzez 

wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 800.000 zł. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  

w dniu 04.02.2021 r. 

 

e) Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 

 W dniu 30.03.2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. podjęło uchwałę  

nr 5/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał 

zakładowy został podwyższony z kwoty 84.921.600 zł do kwoty 86.000.000 zł, 

poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 1.078.400 zł. 

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na adaptację przez 

Spółkę pomieszczeń biurowych dla pracowników Urzędu Miasta Poznania,  

a także realizację projektu Smart City.  

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  

w dniu 26.05.2020 r. 

 W dniu 18.12.2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. podjęło uchwałę  

nr 23/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał 

zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 86.000.000 zł do kwoty 

86.117.600 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 117.600 zł. 

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację 

projektu Smart City. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  

w dniu 01.02.2021 r. 

 

f) Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 

 W dniu 13.01.2020 r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

dokonane uchwałami z dnia  12.12.2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został 

podwyższony z kwoty 176.984.500 zł do kwoty 177.334.500 zł, poprzez 

wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 350.000 zł.  

 W dniu 29.09.2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zarząd 

Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 41/2020  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki 
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został podwyższony z kwoty 177.334.500 zł do kwoty 179.734.500 zł, poprzez 

wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 2.400.000 zł.  

Wkład pieniężny został przekazany Spółce z przeznaczeniem na realizację 

zadania polegającego na modernizacji budynków komunalnych należących  

do zasobu dzierżawionego przez Spółkę. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  

w dniu 19.10.2020 r. 

 

2. Informacja o dokonanych obniżeniach kapitału zakładowego spółek z udziałem 

Miasta Poznania: 

 

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

 W dniu 06.12.2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 87/2019  

w sprawie umorzenia 1 udziału posiadanego przez Wspólnika – Związek Zawodowy 

Budowlani w kapitale zakładowym spółki Poznańskie TBS sp. z o.o. oraz obniżenie 

kapitału zakładowego spółki Poznańskie TBS sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki 

został obniżony z kwoty 134.280.000 zł do kwoty 134.279.500 zł, poprzez umorzenie 

dobrowolne 1 udziału posiadanego przez Wspólnika – Związek Zawodowy Budowlani 

o wartości 500 zł. 

Obniżenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 

04.08.2020 r.  

 W dniu 25.05.2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. podjęło następujące uchwały: 

 nr 37/2020 w sprawie umorzenia 1 udziału posiadanego przez Wspólnika – 

Stanisława Łuszczewskiego w kapitale zakładowym spółki Poznańskie TBS sp.  

z o.o. oraz obniżenia kapitału zakładowego spółki Poznańskie TBS sp. z o.o., 

 nr 43/2020 w sprawie umorzenia 1 udziału posiadanego przez Wspólnika – Rafała 

Mielcarka w kapitale zakładowym spółki Poznańskie TBS sp. z o.o. oraz 

obniżenia kapitału zakładowego spółki Poznańskie TBS sp. z o.o., 

 nr 49/2020 w sprawie umorzenia 9 udziałów posiadanych przez Wspólnika – 

Spółkę pod firmą: „Interastra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie w kapitale zakładowym spółki Poznańskie TBS sp. z o.o. 

oraz obniżenia kapitału zakładowego spółki Poznańskie TBS sp. z o.o. 

Kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 134.279.500 zł do kwoty 

134.274.000 zł. 

Obniżenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 

18.12.2020 r. 
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W wyniku powyższych działań Miasto Poznań stało się jedynym udziałowcem spółki 

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (posiada 100% udziałów  

w kapitale zakładowym Spółki).   

 

3. Informacja o nabyciu i zbyciu przez Miasto Poznań udziałów w spółkach: 

 

W 2020 roku Miasto Poznań nie prowadziło działań związanych z przystąpieniem przez 

Miasto Poznań do spółek, stowarzyszeń i spółdzielni. W księgach rachunkowych Miasta 

Poznania ujęto nabyte w roku 2020 przez Miasto Poznań, na podstawie przepisów 

dotyczących spadkobrania ustawowego, udziały w dwóch spółkach: 

a) Spółka Usług Gospodarczych sp. z o.o.  

Miasto Poznań nabyło udziały w spółce Spółka Usług Gospodarczych sp. z o.o.  

na podstawie postanowienia z dnia 1 kwietnia 2015 r. Sądu Rejonowego Poznań Stare 

Miasto w Poznaniu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 102/13/8, stwierdzającego 

nabycie przez Miasto Poznań w drodze ustawowego spadkobrania po osobie zmarłej 

26 udziałów w Spółce, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, o łącznej wartości 

nominalnej 13 000 zł. Spółka nie prowadzi działalności.  

b) Dorgalon s.r.o.  

Miasto Poznań nabyło spółkę Dorgalon s.r.o. na podstawie postanowienia z dnia 30 

marca 2018 r. Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I 

Cywilny, sygn. akt I Ns 521/16, stwierdzającego nabycie przez Miasto Poznań spadku 

w drodze ustawowego spadkobrania po osobie zmarłej. Spółka jest zarejestrowana  

w Republice Czeskiej z siedzibą w Teslova 1129/2b, 702 – 00 Ostrawa. Spółka  

nie prowadzi działalności. 

W związku z nabyciem przez Miasto Poznań w poprzednich latach, w wyniku ustawowego 

spadkobrania, udziałów w spółce Zenit – System sp. z o.o. i brakiem prowadzenia 

działalności przez ten podmiot, Miasto Poznań wystąpiło do Krajowego Rejestru 

Sądowego z wnioskiem o wszczęcie przez Sąd Rejestrowy z urzędu procedury rozwiązania 

Spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 25a – 25d ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. W dniu 11 stycznia 2021 r. 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu rozwiązał bez przeprowadzania 

postępowania likwidacyjnego spółkę działającą pod firmą Zenit – System spółka z o.o. 

oraz zarządził jej wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego. 

         

4. Pozostałe informacje: 

 

a) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Poznania 

Zadanie w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych jest zadaniem 

własnym gminy i usługą użyteczności publicznej. Zadanie to dotychczas na terenie 

Miasta Poznania było  realizowane przez  spółkę Aquanet S.A. (w zakresie kanalizacji 
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ogólnospławnej) oraz  jednostka organizacyjna Miasta Poznania – Zarząd Dróg 

Miejskich (w zakresie kanalizacji deszczowej). W celu: 

 zapewnienia jednolitej polityki w zakresie zagospodarowania wód opadowych 

i roztopowych na terenie miasta Poznania , 

 pozyskania środków zewnętrznych na realizację niezbędnych inwestycji, 

 podjęcia działań w celu skutecznego retencjonowania wód opadowych i 

roztopowych, 

Prezydent Miasta uznał za niezbędne skupienie działań w zakresie gospodarowania 

wodami opadowymi, w szczególności przy wykorzystaniu istniejących   na terenie 

miasta systemów kanalizacyjnych, w ramach jednego podmiotu. 

W dniu 10 sierpnia 2020 r. Aquanet S.A., na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a prawa 

zamówień publicznych, wszczęła postępowanie dotyczące wydzierżawienia systemu 

do zbierania, transportu, podczyszczania, odprowadzania lub retencji wód opadowych 

i roztopowych („systemu kanalizacji deszczowej”) na terenie miasta Poznania, w celu 

świadczenia usług w tym zakresie. Podejmowane działanie jest zgodne ze strategią 

rozwoju Spółki przyjętą przez walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  

Miasto Poznań w 2020 roku prowadziło z Aquanet S.A. negocjacje dotyczące 

warunków  umowy dzierżawy systemu kanalizacji deszczowej, będącego własnością 

Miasta Poznania,  oraz porozumienia wykonawczego w sprawie zasad realizacji 

zadania własnego gminy w zakresie zagospodarowania wód opadowych  

i roztopowych przy wykorzystaniu sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta 

Poznania przez Aquanet SA. Umowa dzierżawy oraz porozumienie wykonawcze 

zostały zawarte w dniu 25 marca 2021 r. Aquanet S.A. rozpoczął realizację zadania  

w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych przy wykorzystaniu 

sieci kanalizacji deszczowej od dnia 1 kwietnia 2021 r. 

 

b) istotne zmiany przepisów prawa   

W 2020 roku dokonana została nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych 

spowodowana wybuchem pandemii COVID-19, która umożliwiła odbywanie 

zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej. 

W związku z powyższym – z inicjatywy BNW – w spółkach z udziałem Miasta 

Poznania, w których wdrożenie tego typu rozwiązania było uzasadnione, a jego koszt 

nie stanowił znacznego obciążenia finansowego dla danej spółki, w 2020 roku 

wprowadzone zostały regulacje i narzędzia (systemy informatyczne) umożliwiające 

odbywanie zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.   

Wprowadzone rozwiązanie doprowadziło do zapewnienia Miastu Poznań – również  

w okresie pandemii COVID-19 – możliwości sprawnej i szybkiej realizacji 

przysługujących  uprawnień właścicielskich w ramach zgromadzeń 

wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy.  
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c) powierzenie realizacji projektu Smart City  

BNW współuczestniczyło w projekcie realizowanym przez Pełnomocnika Prezydenta 

Miasta Poznania ds. Smart City w zakresie powierzenia spółce Wielkopolskie 

Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy, 

polegającego na opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań z obszaru Smart City, 

służących realizacji usług publicznych w granicach administracyjnych miasta 

Poznania, a przede wszystkim zapewniających dostarczanie mieszkańcom miasta 

informacji, wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego miasta oraz ułatwienie 

dostępu do usług publicznych. W dniu 3 listopada 2020 r. Rada Miasta Poznania 

podjęła w przedmiotowej sprawie uchwałę nr XXXVII/655/VIII/2020. W ramach 

zadania Spółka będzie realizować w szczególności projekty: 

 tworzenia, wsparcia i rozwoju aplikacji mobilnych, przede wszystkim aplikacji 

mobilnej Smart City Poznań; 

 wspierające transformację cyfrową usług publicznych, z uwzględnieniem 

zaangażowania innych partnerów technologicznych; 

 służące rozwojowi obszaru smart city. 

W celu realizacji ww. uchwały Rady Miasta Poznania, w dniu 6 listopada 2020 r. 

odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, w ramach którego 

podjęta została uchwała wprowadzająca do umowy Spółki postanowienia dotyczące 

powierzenia Spółce realizacji wskazanego powyżej zadania. Zmiana umowy Spółki 

została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 20 listopada 2020 r. 

 

d) utworzenie związku powiatowo – gminnego w zakresie powiatowo – gminnych 

przewozów pasażerskich 

BNW współuczestniczyło w pracach (koordynowanych przez Biuro Koordynacji 

Projektów i Rewitalizacji Miasta) mających na celu wdrożenie II etapu 

wypracowanego przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego  

i gminnego modelu organizacji powiatowo – gminnych przewozów pasażerskich na 

ich terenie, objętym obszarem funkcjonowania spółki PKS Poznań S.A. 

Model ten obejmuje: 

 Etap I – powierzenie Powiatowi Poznańskiemu przez powiaty, w tym Miasto 

Poznań (jako miasto na prawach powiatu), zadania organizacji przewozów  

o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, przy jednoczesnym ich 

dofinansowaniu, a następnie zawarcie przez Powiat Poznański i spółkę PKS 

Poznań S.A. umowy o świadczenie usług przewozowych w tym zakresie. 

Etap I został zrealizowany w 2019 roku.  

 Etap II – utworzenie związku powiatowo – gminnego, który przejmie rolę 

organizatora publicznego transportu zbiorowego w powiatowo – gminnych 

przewozach pasażerskich na terenie jednostek samorządu terytorialnego, będących 
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jego uczestnikami, w tym miasta Poznania, a następnie nieodpłatne zbycie przez 

Miasto Poznań 100% akcji spółki PKS Poznań S.A. na rzecz związku powiatowo 

– gminnego i powierzenie przez organizatora spółce PKS Poznań S.A. – jako 

operatorowi wewnętrznemu – świadczenia usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego w powiatowo – gminnych przewozach pasażerskich. 

Od 2020 roku podejmowane są działania na rzecz wdrożenia Etapu II, w których 

współuczestniczyło BNW. 

Działania te doprowadziły do wypracowania przez gminy i powiaty statutu 

związku powiatowo – gminnego pn. Wielkopolski Transport Regionalny, jego 

uzgodnienia  

z Wojewodą Wielkopolskim i wszczęcia procedury rejestracji związku 

powiatowo – gminnego.   

  

e) wpływ pandemii COVID – 19 na funkcjonowanie spółek z udziałem Miasta 

Poznania 

BNW informuje, że wiele spółek z udziałem Miasta Poznania dotkliwie odczuło 

negatywne skutki pandemii COVID-19, polegające na wprowadzeniu przez rząd 

istotnych ograniczeń w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,  

a nawet jej okresowym wstrzymaniu.  

Z uwagi na liczne obostrzenia w branży transportowej, hotelarskiej, konferencyjno – 

wystawowej oraz rekreacyjnej w 2020 roku przychody netto ze sprzedaży i zrównane  

z nimi w stosunku do 2019 roku uległy spadkowi przede wszystkim w przypadku 

spółek: 

 Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o., 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o., 

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. 

 COB sp. z o.o., 

 Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., 

 Termy Maltańskie sp. z o.o. 

Spółki z udziałem Miasta Poznania, które były uprawnione do skorzystania  

z programów wsparcia mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom 

pandemii COVID-19, skorzystały z różnego rodzaju form wsparcia, w szczególności: 

 pożyczki preferencyjnej z programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego 

Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”: 

 Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. – 35.911.098,10 zł, 

 subwencji finansowej z programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego 

Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” – wsparcie udzielone  

w 2021 roku: 
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 PKS Poznań S.A. – 2.177.249,38 zł,  

 Termy Maltańskie sp. z o.o.  3.500.000 zł,  

 COB sp. z o.o. – 2.837.000 zł. 

 Dużej Pożyczki Płynnościowej z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. 

– wsparcie udzielone w 2021 roku: 

 Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o. – 25.000.000 zł, 

 świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia 

pracowników objętych/nieobjętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym 

wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, 

 umorzenia, zwolnienia z opłacania (50 %) lub odroczenia składek ZUS,  

 odroczenia płatności zaliczek na podatek PIT, 

 zawieszenia poboru podatku od przychodów z budynków, 

 dofinansowania na częściowe pokrycie straty wynikającej z obowiązywania 

zakazów  

w ruchu lotniczym – Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o. 

Prezydent Miasta Poznań, przy pomocy BNW, w roku 2020 podejmował działania 

mające na celu wsparcie spółek z udziałem Miasta Poznania, szczególnie dotkniętych 

stanem pandemii, m.in. poprzez zabezpieczenie w budżecie środków na pożyczki 

płynnościowe dla spółek, które mogłyby zostać uruchomione w szczególnie trudnej 

sytuacji finansowe, a także poprzez wystąpienie do władz krajowych z inicjatywą 

wszczęcia odpowiednich działań pomocowych, np. wystąpienie do Ministra Rozwoju 

z prośbą o podjęcie działań mających na celu opracowanie przez Ministerstwo 

Rozwoju, a następnie przekazanie do notyfikacji Komisji Europejskiej programu 

pomocowego, umożliwiającego wspieranie przez jednostki samorządu wszystkich 

szczebli spółek prawa handlowego, w których mają akcje/udziały, a których 

działalność została istotnie ograniczona w okresie epidemii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

VI. Biuro Obsługi Inwestorów: 

 

23.01.2020  

Współorganizacja konferencji The BSS Forum oraz Gali Outsourcing Stars 2020 - wydarzenia 

organizowane przez Fundację Pro Progressio są jednymi z najważniejszych w roku dla sektora 

usług nowoczesnych. Poznań był w tym roku współorganizatorem i Partnerem Strategicznym 

tego przedsięwzięcia. BSS Forum otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Bartosz 

Guss, Galę Outsourcing Stars Prezydent Jacek Jaśkowiak. Podczas tegorocznej  

Gali Outsourcing Stars Poznań po raz szósty zdobył statuetkę w kategorii Miasto. 

 

16 - 19.02.2020 

OWS 2020 w Orlando, doroczna konferencja outsourcingowa organizowana przez IAOP, 

wiodącą organizację branżową. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele konsultantów,  

firmy, oraz przedstawiciele państw/miast. 

 

16-17.06.2020  

Udział Prezydenta J. Jaśkowiaka w Konferencji ABSL „Business- Resilience in the Crisis”.  

Prezydent J. Jaśkowiak wziął udział w panelu dyskusyjnym – „Miasto: Jakość życia jako 

czynnik umożliwiający dalszy rozwój". Miasto Poznań było parterem konferencji.  

 

24-25.08.2020 

Udział w Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie – Forum jest wydarzeniem wyjątkowym 

pod względem doboru uczestników i tematyki. Gromadzi czołowych deweloperów, 

pośredników, przedstawicieli banków, firm budowlanych i biur architektonicznych. Poruszane 

są tematy kluczowe dla różnych obszarów działalności w branży nieruchomości. 

14-15.09.2020 

Udział w Konferencji nieruchomościowej Property Forum w Warszawie. Miasto Poznań 

zostało wyróżnione w kategorii Miasto Przyjazne Inwestorom. Nagrodę w imieniu Miasta 

odebrał Prezydent Jacek Jaśkowiak. 

 

14-18.09.2020 

udział Miasta w konferencji 4Developers online (w roli Partnera, wraz z wirtualnym stoiskiem 

Miasta). 4 Developers online to konferencja- festiwal technologiczny 

o charakterze interdyscyplinarnym o zasięgu ogólnopolskim, skierowany do programistów. 

Celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń z różnych dziedzin IT oraz networking.  

 

07.10.2020 

Spotkanie przedstawiciela zarządu firmy Miele & Cie. KG Pana Olafa Bartsch z Prezydentem 

Jackiem Jaśkowiakiem.   

Firma Miele otworzyła w 2019 roku w Poznaniu Centrum Usług Wspólnych. Obecnie firma 

zatrudnia 40 osób (planowane zatrudnienie 250 osób) na stanowiskach księgowo - 
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finansowych. Planowany jest dalszy rozwój poznańskiego centrum usług wspólnych 

i wzbogacanie go o nowe procesy.  

 

21-22.10.2020 

Festiwal Pracy Jobicon 2020 - świadczenia marketingowe podczas wydarzenia, w ramach 

którego  Miasto Poznań było promowane jako dogodna lokalizacja do życia i pracy. Poprzez 

udział Miasta w wydarzeniu  pokazaliśmy, że Poznań wspiera lokalne firmy w ekspansji.  

 

17.11.2020  

USA - CEE Investment Summit 2020 - celem udziału w wydarzeniu była promocja potencjału 

inwestycyjnego Miasta Poznania na arenie międzynarodowej wśród inwestorów sektora usług 

nowoczesnych dla biznesu.  

 

19.11.2020  

2 edycja konferencji POZITIVE TECHNOLOGIES 2020 - Głównym organizatorem 

konferencji było Biuro Obsługi Inwestorów. Wydarzenie odbyło się we współpracy  

z 6 partnerami i przy wsparciu 6 sponsorów. Konferencja odbyła się w całości online, 

zgromadziła niemal 1000 użytkowników z Polski i zagranicy.  

 

30.11.2020  

Udział Prezydenta J. Jaśkowiaka w spotkaniu online z poznańskimi inwestorami z sektora usług 

nowoczesnych. Podczas spotkania omówiono bieżące wyzwania rynku pracy.   

 

03.12.2020  

Udział w ABSL Digital Forum - „Shaping the new reality” oraz  ABSL Diamonds Awards Gala. 

Podczas wydarzenia dyskutowano na temat prób zmierzenia się firm z branży nowoczesnych 

usług dla biznesu z wielowymiarowymi zmianami jakie zaszły w środowisku biznesowym  

po pandemii Covid 19.  Prezydent J. Jaśkowiak wziął udział w panelu dyskusyjnym pt.: „CITY: 

(New) Drivers of the business growth in the regions”.  

Podczas Gali ABSL Diamonds Awards Prezydent J. Jaśkowiak wręczał z jednej z kategorii 

nagrodę.  
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VII. Biuro Spraw Lokalowych: 

 

1. Zadania wykonywane z zakresu polityki mieszkaniowej Miasta Poznań. 

 W dniu 29 września 2020 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę zmieniającą 

uchwałę Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 roku  

w spawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 

2019-2023, której projekt został opracowany przez Biuro Spraw Lokalowych  

w związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (u.o.p.l.). Ustawodawca 

zobligował gminę do dostosowania zapisów niniejszej uchwały w zakresie 

następujących pojęć: mieszkaniowy zasób Miasta Poznania, wynajmujący,  

lokal socjalny, wydatki związane z utrzymaniem lokalu. Usunięto zapis informujący,  

iż wydziela się lokale przeznaczone na lokale socjalne, oraz zapis dotyczący ewidencji 

lokali z podziałem na lokale socjalne i mieszkalne. W uchwale doprecyzowano 

brzmienie zapisów dotyczących stawek czynszu (obliczane wg karty punktowej)  

bez zmiany ich wysokości, a także usunięto zapis dotyczący podwyższania czynszu  

nie więcej niż o 10% rocznie dla osób, których stawka czynszu została ustalona  

na podstawie przepisów obowiązujących do 2008 r.   

W uchwale ustalono, iż w przypadku umów najmu zawartych na czas nieoznaczony  

po dniu 20 kwietnia 2019 r. wynajmujący co 3 lata, licząc od dnia zawarcia umowy 

najmu, będzie weryfikował spełnienie przez najemcę kryterium dochodowego 

określonego w uchwale Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania  

z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.  

 Biuro Spraw Lokalowych opracowało i procedowało projekt zmian do uchwały 

nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 

Poznania. W uchwale uściślono pojęcie rodziny wielodzietnej oraz doprecyzowano 

kwestię związaną z uzyskaniem lokalu komunalnego przez osoby opuszczające rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze na skutek 

uzyskania samodzielności i pełnoletniości. 

Ponadto, mając na uwadze panującą sytuację epidemiczną, wprowadzono w uchwale 

nowe zasady naboru wniosków o pomoc mieszkaniową (wnioski będą przyjmowane 

przez cały rok kalendarzowy, a listy socjalna i mieszkaniowa będą aktualizowane  

na bieżąco), nie zmieniając przy tym kryteriów prowadzonego naboru. W uchwale 

doprecyzowano również tryb i zasady rozpatrywania wniosków oraz kwalifikowania 

osób ubiegających się o lokal do remontu, adaptację poddasza lub innych pomieszczeń 

niemieszkalnych na lokale mieszkalne, jak również w zakresie przyjętego systemu 

kwalifikacji punktowej wniosków osób, zaproponowano zapisy mające na celu 

zapewnienie obiektywnej i jednolitej interpretacji sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej, 

życiowej i zdrowotnej wnioskodawcy. 
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 Biuro Spraw Lokalowych opracowało zestawienia danych dotyczących czynszów 

najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego  

za rok 2020, położonych na obszarze Miasta Poznania. Dane te zostały zaakcentowane 

przez Prezydenta Miasta Poznania i w formie Informacji Prezydenta Miasta Poznania  

z dnia 3 marca 2021 r.  opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego, w dniu 17 marca 2021 roku., poz. 2315. 

 Biuro Spraw Lokalowych aktywnie uczestniczy w wypracowaniu rozwiązań, projektów 

i programów, których celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. 

Opiniuje także projekty aktów prawnych związanych z rozwojem mieszkalnictwa.  

W 2020 roku Biuro Spraw Lokalowych uczestniczyło w konsultacjach następujących 

projektów ustaw: 

 Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój 

mieszkalnictwa  (Dz. U. 2021 r., poz. 11) 

 Ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie 

nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz.U. 2021r.,  

poz. 223) 

 Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r.,  

poz. 2127) 

 ustawy o kooperatywach mieszkaniowych 

 ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. 

 

 Biuro Spraw Lokalowych brało udział w zadaniu polegającym na zainicjowaniu 

programu realizowanego w ramach projektu budownictwa mieszkaniowego w systemie 

TBS na polach inwestycyjnych 6 MW oraz 7MW w rejonie ul. Koszalińskiej  

w Poznaniu pod kątem opracowania uchwały, która umożliwi przeprowadzenie naboru 

na ww. lokale i pozwoli przyszłym najemcom uzyskanie dopłat do czynszu z Banku 

Gospodarstwa Krajowego, w oparciu o ustawę o pomocy państwa w ponoszeniu 

wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. 

 W roku 2020 w ramach kontynuacji programu „Mieszkanie dla Seniora” zawarto 

siedem umów z PTBS Sp. z o.o., dotyczących partycypacji Miasta w kosztach budowy 

lokalu mieszkalnego do wtórnego zasiedlenia - 10% kwoty partycypacji tj. 17.867,10 

złotych Biuro Spraw Lokalowych uiściło w formie pieniężnej na rachunek Spółki, 

pozostałe 90% to podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na ten cel, dokonane 

przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego. 

 Dyrektor Biura Spraw Lokalowych, Renata Murczak jako członek Komisji Gospodarki 

Mieszkaniowej Związku Miast Polskich, w roku 2020 brała udział w spotkaniach 

Komisji, które odbywały się w dniach: 21 stycznia i 20 maja. W ramach współpracy 

Pani Dyrektor została zaproszona do udziału w organizowanym przez Związek Miasta 

Polskich seminarium on-line z cyklu "Uruchomienie endogennych potencjałów 



44 

 

warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce" pt.: "Mieszkalnictwo istotnym 

czynnikiem rozwoju lokalnego", które odbyło się 4 i 5 czerwca.  

 Biuro Spraw Lokalowych współpracuje z Unią Metropolii Polskich. Dyrektor Renata 

Murczak, jako reprezentant Miasta Poznania, 15 lipca 2020 roku wzięła udział  

w spotkaniu on-line dotyczącym projektu o rozliczaniu ceny lokali lub budynku w cenie 

nieruchomości zbywalnych z gminnego zasobu nieruchomości (UD91).  

 Biuro Spraw Lokalowych współpracowało z Polską Akademią Nauk - 9 grudnia 2020 

roku Dyrektor Renata Murczak wzięła udział posiedzeniu Zespołu ds. Obszarów 

Miejskich i Metropolitalnych, a tematem spotkania on-line była polityka 

mieszkaniowa.   

2. Zadania wykonywane z zakresu pomocy mieszkaniowej Miasta Poznań. 

W 2020 r. odstąpiono od utworzenia „nowej” listy socjalnej i „nowej” listy mieszkaniowej na 

rok 2021. Wnioski o pomoc mieszkaniową, które zostały złożone w ogólnym trybie w 2020 r. 

nie podlegały rozpatrzeniu. Zarówno w 2020 r., jak i w 2021 r. założono realizowanie 

uprawnień osób, które znajdują się na już istniejących i obowiązujących listach: socjalnej  

i mieszkaniowej. 

Powyższa decyzja podjęta przez Prezydenta podyktowana była nadzwyczajną i niespodziewaną 

sytuacją epidemiczną w kraju, ale także ograniczoną liczbą lokali, którymi dysponuje Miasto 

Poznań i trudnościami w realizacji obowiązujących list mieszkaniowych. 

W dniu 11.05.2020 r. podano do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 338/2020/P Prezydenta 

Miasta Poznania z dnia 11.05.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych 

list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub umowy najmu lokalu 

mieszkalnego w 2020 roku, w którym: 

 zmieniono ustaloną minimalną liczbę punktów kwalifikującą do ujęcia na rocznych 

listach osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu: 

 socjalnego lokalu z 20 punktów na 15 punktów, 

 lokalu mieszkalnego z 20 punktów na 17 punktów, 

 roczną listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, na 2020 

rok,  rozszerzono o 48 osób, natomiast roczną listę osób uprawnionych do zwarcia 

umowy najmu lokalu mieszkalnego na 2020 rok – o 93 osoby (uzupełnienie list  

w związku ze zmianą progu punktowego). 

 

Udzielano odpowiedzi na wnioski o pomoc mieszkaniową:  

 w 2020 r. do Biura Spraw Lokalowych wpłynęło 1160 wniosków o pomoc 

mieszkaniową. Wszystkim wnioskodawcom wyjaśniono przyczyny nietworzenia list  

na 2021 rok oraz przesłanki ubiegania się o pomoc mieszkaniową w trybie szczególnym 

(tzw. dodatkowe ujęcie). Poinformowano również o możliwości złożenia wniosku  

w 2021 roku 



45 

 

 na złożenie wniosku w trybie szczególnym zdecydowało się 197 osób, z czego 

pozytywnie rozpatrzono 56 wniosków. 

W ramach Oddziału Pomocy Mieszkaniowej Biura Spraw Lokalowych funkcjonuje 

jednoosobowe stanowisko do spraw lokali TBS. Zakres jego zadań i kompetencji obejmuje: 

 realizację zadań związanych z obsługą osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu 

lokalu z zasobu PTBS Sp. z o.o. z partycypacją Miasta Poznania, 

 współudział w opracowywaniu projektów uchwał oraz przygotowywanie projektów 

zarządzeń dot. list: mieszkaniowej i socjalnej oraz spraw związanych z TBS, 

 w 2020 r. wskazano lokale z zasobu PTBS Sp. z o.o. z partycypacją Miasta Poznania 

14 gospodarstwom domowym. 

 

3. Realizacja programów mieszkaniowych.  

 Kontynuacja programu „Senior” we współpracy z PTBS Sp. z o.o. - wg stanu na koniec 

2020 r. na liście uprawnionych na wskazanie lokalu oczekiwało 57 osób, w tym:  

37 gosp. jednoosobowych, 19 gosp. dwuosobowych, 1 gosp. trzyosobowe. 

W 2020 r. wskazano lokale z zasobu PTBS Sp. z o.o. z partycypacją Miasta Poznania 

14 gospodarstwom domowym. 

Do dyspozycji Miasta Poznania w zasobie PTBS Sp. z o.o. wg stanu na koniec 2020 r. 

pozostaje 197 lokali i wówczas wszystkie lokale były zasiedlone. Odzysk takich lokali 

odbywa się w wyniku tzw. naturalnego ruchu ludności. 

 Program Najem socjalny lokali ze wsparciem 

Zasady realizacji programu zostały ujęte w zarządzeniu nr 872/2019/P Prezydenta 

Miasta Poznania z dnia 31 października 2019 r. w sprawie programu "Najem socjalny 

lokali ze wsparciem". 

Program polega na podziale mieszkań komunalnych o powierzchni powyżej 80m2,  

na samodzielne lokale wraz z wyodrębnioną częścią wspólną, w której znajduje  

się pomieszczenie socjalne pełniące rolę pomieszczenia do świadczenia wsparcia. 

Celem programu jest zapewnienie osobom posiadającym uprawnienie do otrzymania 

pomocy mieszkaniowej wsparcia z zakresu pomocy społecznej. Ponadto program służy 

m.in. przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu z powodów mieszkaniowych 

i społecznych, nabyciu przez uczestnika programu umiejętności samodzielnego 

funkcjonowania w życiu społecznym. 

Wsparcie polega m.in. na udzielaniu pomocy w poprawie sytuacji życiowej, w tym 

w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego 

i zarządzania budżetem, rozwiązywaniu problemów socjalnych oraz udzielaniu pomocy 

w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.  

Wsparcia w ramach programu udzielają organizacje pozarządowe wyłonione w drodze 

otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  
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Kwota przeznaczona na realizację programu w 2020 r. wyniosła 1 mln zł. 

Programem objętych było 41 mieszkań czyli 136 lokali samodzielnych.  

 

W roku 2020 Biuro Spraw Lokalowych UMP wraz z ZKZL sp. z o.o. prowadziło 

czynności mające na celu zwiększenie w 2021 r. liczby mieszkań objętych programem, 

które polegały m.in. na wyborze lokali, nadzorowaniu prowadzonych prac 

remontowych, przygotowaniu ogłoszenia konkursowego na wybór operatorów 

mieszkań. 

Kolejne 6 mieszkań zostało włączonych do programu od stycznia 2021 r. Docelowo 

planowane jest poszerzenie programu do 50 mieszkań.  

 Inne miejskie programy mieszkaniowe, jak Miejskie Biuro Najmu czy Program 

Mieszkań studyjnych dla Seniora są realizowane przez ZKZL sp. z o.o. przy współpracy 

z Biurem Spraw Lokalowych. Wypełniają one lukę w zaspakojaniu potrzeb 

mieszkaniowych konkretnych grup społecznych, wymagających pomocy i wsparcia  

ze strony gminy. W ramach Miejskiego Biuro Najmu umożliwiono zawarcie umowy  

z 152 podnajemcami, natomiast w ramach programu mieszkań studyjnych dla seniorów 

utworzono 9 jednostek mieszkalnych w mieszkaniach przekraczających 80 mkw .  

 

4. Współpraca międzynarodowa. 

 Biuro Spraw Lokalowych wraz z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 

rozpoczęło realizację drugiej fazy projektu „ROOF”, dotyczącego bezdomności 

współfinansowanego przez Program URBACT, który jest programem europejskiej 

współpracy terytorialnej mającym na celu wspieranie zrównoważonego 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich w miastach w całej Europie. 

Decyzja o aplikowaniu była odpowiedzią na ofertę współpracy wystosowaną przez 

Gandawę (w pierwszej fazie Miasto Poznań nie brało udziału). 

Biuro Spraw Lokalowych realizuje projekty mieszkaniowe a przedstawicielka Biura 

reprezentuje Miasto Poznań w Stowarzyszeniu Eurocitites, w grupie roboczej  

dot. bezdomności. Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta realizuje  

ze strony Miasta Poznań projekty dofinansowane ze środków unijnych. 

W maju 2020 r. Komitet Sterujący programu URBACT podjął decyzję o przyznaniu 

dofinansowania na realizację 2 fazy projektu. 

Celem projektu ROOF jest opracowanie koncepcji eliminacji bezdomności poprzez 

wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na poziomie miast m.in. realizację koncepcji 

Housing First jako modelu działania. 

Program pozwoli również na wymianę doświadczeń dot. metodyki zbierania danych 

dotyczących bezdomności. Projekt ROOF będzie wspierał miasta partnerskie w celu 

utworzenia zintegrowanych lokalnych planów działania połączonych ze strategicznym 

celem jakim jest brak strukturalnej bezdomności. 
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W ramach projektu utworzono partnerstwo 9 miast: Braga, Glasgow, Liege, Odense, 

Poznań, Thessaloniki, Timisoara, Toulouse Metropole oraz Gandawa, która jest liderem 

projektu. 

W ramach realizacji projektu w Urzędzie Miasta Poznania utworzono Lokalną Grupę 

Urbact w skład której wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 

Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. o.o., Pogotowia Społecznego, 

Stowarzyszenia Monar, Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz Wydziału Zdrowia  

i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.  

Zadaniem grupy będzie stworzenie Lokalnego Planu Działania, który będzie definiował 

problemy związane z bezdomnością w Poznaniu oraz formułował koncepcję  

ich rozwiązania, w szczególności poprzez realizację koncepcji Housing First. Plan 

będzie zawierał również koncepcję ujednolicenia metodyki liczenia osób bezdomnych. 

Na poziomie międzynarodowym udział w projekcie umożliwi wymianę doświadczeń 

i pomysłów, a także nawiązywanie profesjonalnych relacji z przedstawicielami innych 

miast partnerskich projektu.  

Czas trwania projektu: od 01.05.2020 r. do 01.08.2022 r. 

Całkowity koszt projektu wynosi: 749.919,99 EURO. 

W ramach realizacji projektu w dniu 15 października 2021 r. miało miejsce spotkanie 

Lokalnej Grupy Urbact, inaugurujące prace Grupy w ramach realizowanego programu. 

Spotkanie miało miejsca na platformie ZOOM. 

W spotkaniu wziął udział Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Bartosz Guss. 

Pan Prezydent, podczas odrębnego spotkania z Dobrochną Janas i Natalią Madajczyk - 

przedstawicielkami Biura Spraw Lokalowych i Biura Koordynacji Projektów  

i Rewitalizacji Miasta, Liat Rogel Liderką Projektu ze strony programu URBACT oraz 

Patricią  Vanderbauwhede Koordynatorką Lidera Projektu z Gandawy podkreślił 

wyjątkowość zaangażowania Miasta w projekcie, poprzez kooperację dwóch 

Wydziałów oraz stworzone partnerstwo dziewięciu miast europejskich. 

Pan Prezydent zapoznał się z prezentacją dot. koncepcji projektu ROOF w ramach 

programu URBACT oraz harmonogramem prac w programie. 

W dniach 5-7 lutego 2020 roku w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego 

Forum Spraw Społecznych stowarzyszenia Eurocities, którego Miasto Poznań jest 

członkiem. W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka Biura Spraw Lokalowych 

będąca zastępcą przewodniczącego grupy dot. bezdomności stowarzyszenia Eurocities. 

Eurocities to organizacja typu non profit z siedzibą w Brukseli skupiająca samorządy 

z ponad 140 największych miast Europy i ponad 45 miast partnerskich. Pan Bartosz 

Guss Zastępca Prezydenta Miasta Poznania 29 sierpnia 2019 roku podpisał przysięgę 

Miasta Poznania w sprawie przyjęcia zasad  i praw wyrażonych w Europejskim Filarze 

Praw Socjalnych w ramach mieszkalnictwa i pomocy dla bezdomnych. 
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Na spotkaniu zostały omówione między innymi: strategia Forum Spraw Społecznych 

na rok 2020, plan pracy wraz z metodyką działania poszczególnych grup roboczych  

na 2020 rok oraz zasady procedowania przy przyjmowaniu zobowiązań danego miasta  

w zakresie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Na spotkaniu omówiono również 

zasady działania mechanizmu „Europejskiego semestru”, pozwalające państwom 

członkowskim koordynować politykę gospodarczą.  

W listopadzie odbyły się wybory przewodniczących i zastępców grup roboczych 

działających w ramach Forum Spraw Społecznych Stowarzyszenia Eurocities. 

Przedstawicielka Biura Spraw Lokalowych została wybrana na wiceprzewodniczącą 

grupy roboczej ds. bezdomności na lata 2021-2022, tym samym weszła w skład 

Komitetu Sterującego Forum Spraw Społecznych Stowarzyszenia Eurocities na lata 

2021-2022. 

W ramach działalności grupy ds. bezdomności stowarzyszenia Eurocities, w dniach  

24-25 listopada 2020 roku, odbyło się spotkanie dot. realizacji koncepcji Housing Firts 

w Lyon. Spotkanie odbyło się na platformie ZOOM 

Przedmiotem było m.in. zapoznanie się z koncepcją Housing First realizowaną w Lyon. 

Rząd francuski przyjął pięcioletni plan realizacji koncepcji HF jako jednej z metod 

polityki mieszkaniowej zmierzającej do zwalczania bezdomności. Lyon jest miastem  

w którym koncepcja jest wdrażana w najszerszym zakresie, przy wykorzystaniu 

znacznych środków finansowych. Program jest realizowany przy udziale organizacji 

pozarządowych. 

Na spotkaniu zapoznano również uczestników z metodami pozyskiwania lokali  

na rynku prywatnym na cele mieszkalnictwa społecznego oraz dobrymi praktykami  

z innych miast. Dyskutowano również o wpływie epidemii covid na budownictwo 

socjalne. 
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VIII. Gabinet Prezydenta: 

 

W ZAKRESIE ODDZIAŁU REPREZENTACJI PREZYDENTA ORAZ PROTOKOŁU 

DYPLOMATYCZNEGO 

 

Przygotowywano uroczystości świąteczne i rocznicowe, wydarzenia okolicznościowe  

oraz inne spotkania z udziałem władz miasta, jak również ich reprezentantów w tym:  

 

 5 stycznia - udział Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania, pani Katarzyny Kierzek-

Koperskiej w obchodach 101. rocznicy zdobycia lotniska Ławica przez Powstańców 

Wielkopolskich. 

 

 8 stycznia – uroczystości pogrzebowe śp. Tomasza Sadowskiego, współzałożyciela 

Fundacji „Barka”. W uroczystości udział wziął Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek 

Jaśkowiak. Towarzyszył mu Zastępca, pan Mariusz Wiśniewski. 

 

 17 stycznia – spotkanie noworoczne Prezydenta Miasta Poznania w Centrum Kultury 

Zamek. Złotą Pieczęć Miasta Poznania z rąk Prezydenta Miasta Poznania odebrał Jens 

Ocksen, Prezes Zarządu Volkswagen Poznań. Podczas spotkania noworocznego 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 

„ŻURAWINKA” zbierało środki na swą działalność statutową. 

 

 24 stycznia – na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu miał miejsce pogrzeb  

śp. Lecha Raczaka, współzałożyciela Teatru Ósmego Dnia. W pogrzebie udział wziął 

Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak. 

 

 27 stycznia – otwarcia skweru im. Michała Tomiaka. Wiązankę kwiatów złożył 

Prezydent Miasta Poznania. 

 

 28 stycznia – pogrzeb prof. Stanisława Lorenca byłego Rektora Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza. W Mszy Św. udział wziął Sekretarz Miasta Poznania,  

pan Stanisław Tamm. W ceremonii pogrzebowej władze miasta Poznania reprezentował 

Zastępca Prezydenta, pan Mariusz Wiśniewski. 

 

 30 stycznia – pogrzeb śp. Stefana Bronieckiego, wieloletniego Prezesa Środowiska AK 

„Pałac”.  W imieniu Prezydenta Miasta Poznania w pogrzebie udział wziął pracownik 

Wydziału Kultury UMP, pan Rafał Ratajczak. 

 

 10 lutego – obchody 80. rocznicy pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir.  

Przy Pomniku Ofiar Katynia i Sybiru miała miejsce uroczystość okolicznościowa  

oraz ceremonia złożenia kwiatów. Organizatorem uroczystości był Związek Sybiraków 

Oddział Poznań. W Mszy Św. i uroczystości przy pomniku udział wziął Sekretarz 

Miasta Poznania, pan Stanisław Tamm. 



50 

 

 

 14 lutego – pogrzeb śp. Stefana Krzyżańskiego wychowawcy i opiekuna sortowego.  

W ceremonii pogrzebowej władze miasta Poznania reprezentowała Dyrektor Wydziału 

Sportu, pani Ewa Bąk. 

 

 15 lutego – pogrzeb śp. Zofii Grodeckiej, żołnierza Armii Krajowej, powstańca 

warszawskiego, wieloletniego członka ŚZŻAK Okręg Wielkopolska. W ceremonii 

pogrzebowej władze miasta Poznania reprezentował pracownik Wydziału Kultury,  

pan Rafał Ratajczak. 

 

 20 lutego - debata z okazji Dnia Języka Ojczystego pt. „Język a wkluczenie” 

współorganizowana z Radą Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Udział Zastępcy 

Prezydenta, pana Jędrzeja Solarskiego. 

 

 21 lutego – 78. rocznica akcji sabotażowej żołnierzy Armii Krajowej „Bollwerk”  

w niemieckich magazynach w Poznaniu. Udział Zastępcy Prezydenta, pana Mariusza 

Wiśniewskiego. 

 

 23 lutego – obchody 75. rocznicy zakończenia okupacji niemieckiej i walk o Poznań. 

Na Cmentarzu Komunalnym na Miłostowie odbyła się ceremonia złożenia kwiatów  

w kwaterach żołnierzy polskich, radzieckich oraz niemieckich. Władze miasta Poznania 

reprezentowała Zastępczyni Prezydenta, pani Katarzyna Kierzek-Koperska.  

Centralne uroczystości rocznicowe odbyły się na poznańskiej Cytadeli. Kwiaty  

pod Pomnikami: Żołnierzy Radzieckich, Cytadelowców oraz Żołnierzy Alianckich 

złożył Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak. W spotkaniu  

z kombatantami-cytadelowcami w Sali Błękitnej udział wziął Zastępca Prezydenta 

Miasta Poznania, pan Jędrzej Solarski. 

 

 1 marca – uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Władze  

Miasta Poznania reprezentował Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

i Bezpieczeństwa, pan Witold Rewers. 

 

 3 marca – uroczystości pogrzebowe śp. Jacka Cenkiela, byłego radnego miasta Poznania 

i Prezesa UWI Inwestycje. W pogrzebie Prezydenta Miasta Poznania reprezentował pan 

Piotr Sobczak, Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury. 

 

 24 marca – 76. rocznica Wielkiej Ucieczki ze Stalagu Luft III w Żaganiu – z uwagi  

na zagrożenie SARS-CoV-2 wydarzenie nie zostało zorganizowane  

w dotychczasowej formie oraz z udziałem władz miasta. 

 

 29 marca – 77. rocznica Akcji pod Arsenałem – z uwagi na zagrożenie SARS-CoV-2 

wydarzenie nie zostało zorganizowane w dotychczasowej formie oraz z udziałem władz 

miasta. 



51 

 

 

 3 kwietnia – uroczystość uczczenia pamięci ofiar okupacji hitlerowskiej w Forcie VII 

została odwołana z uwagi na wprowadzony na terenie RP stan epidemii. 

 

 14 kwietnia – Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak uczcił  

80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir, składając 

wieniec pod Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru. 

 

 16 kwietnia – jubileusz 30-lecia działalności Związku Więźniów Politycznych Okresu 

Stalinowskiego Oddział Wielkopolska został odwołany z uwagi na wprowadzony  

na terenie RP stan epidemii. 

 

 17 kwietnia – uroczystości z okazji jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia Katyń, Oddział 

w Poznaniu zostały odwołane z uwagi na wprowadzony na terenie RP stan epidemii. 

 

 19 kwietnia – rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim została wspomniana 

na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych obsługiwanych przez 

miasto Poznań. Oficjalne uroczystości upamiętniające to wydarzenie zostały odwołane 

z uwagi na wprowadzony na terenie RP stan epidemii. 

 

 27 kwietnia – uroczystości pogrzebowe śp. Krystyny Łybackiej, byłej minister edukacji, 

wieloletniej posłanki SLD. W pogrzebie na cmentarzu Miłostowo uczestniczył 

Prezydent Miast Poznania, pan Jacek Jaśkowiak. 

 

 29 kwietnia – uroczystości pogrzebowe śp. Henryka Olszewskiego, byłego dyrektora 

Teatru Muzycznego w Poznaniu. W imieniu Prezydenta Miasta Poznania w pogrzebie 

uczestniczył dyrektor Teatru, pan Przemysław Kieliszewski. 

 

 3 maja – w 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Prezydent Jacek Jaśkowiak 

skierował do mieszkańców miasta okolicznościowe przemówienie dostępne  

na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych obsługiwanych  

przez miasto Poznań. Oficjalne trzeciomajowe uroczystości zostały odwołane z uwagi 

na wprowadzony na terenie RP stan epidemii. 

 

 7 maja – Dzień  Pamięci Polek i Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w latach 

1939-1945. Kwiaty w imieniu władz miasta Poznania pod tablicą pamiątkową złożyła 

Zastępczyni Dyrektora Gabinetu Prezydenta, pani Joanna Skrzypek.   

 

 8 maja – 75. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie. Kwiaty  

pod Pomnikiem Armii Poznań złożył Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak  

wraz z Przewodniczącym Rady Miasta, panem Grzegorzem Ganowiczem. 
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 14 maja – uroczystości z okazji 80. rocznicy Pomordowania Policjantów Policji 

Państwowej województwa poznańskiego II RP zostały odwołane z uwagi  

na wprowadzony na terenie RP stan epidemii. 

 

 19 maja – uroczystości pogrzebowe śp. Henryka Walendowskiego, Prezesa 

Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu. W imieniu 

Prezydenta Miasta Poznania w pogrzebie uczestniczyła Zastępczyni Dyrektora 

Gabinetu Prezydenta, pani Joanna Skrzypek. 

 

 4 czerwca – Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Reżimu Komunistycznego. Wieniec  

przy tablicy pamiątkowej złożył Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Mariusz 

Wiśniewski. 

 

 14 czerwca – uroczystość związana z Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich 

Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Wieniec w imieniu 

władz miasta Poznania złożył pan Jędrzej Solarski, Zastępca Prezydenta Miasta 

Poznania. 

 

 28 czerwca – 64. rocznica Powstania Poznańskiego Czerwca ’56. Program uroczystości 

z uwagi na zagrożenie epidemiczne został skrócony do jednego dnia. Główna 

uroczystość miała miejsce przy Pomniku Ofiar Poznańskiego Czerwca 1956 na placu 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. W uroczystości udział wzięli Prezydent Miasta 

Poznania, pan Jacek Jaśkowiak oraz Zastępca, pan Mariusz Wiśniewski. 

Po uroczystości na placu Adama Mickiewicza odbyła się Msza Św. w Kościele  

oo. Dominikanów celebrowana przez JE ks. biskupa Damiana Brylla w intencji Ofiar 

Czerwca ’56 zamówiona przez ZR Wlkp. NSZZ „Solidarność” oraz Komitet Obchodów 

Rocznic Powstania Poznańskiego Czerwca ’56. W mszy uczestniczył Zastępca 

Prezydenta Miasta Poznania, pan Jędrzej Solarski.   

Przed ceremonią na placu Adama Mickiewicza reprezentacja władz Ziemi 

Wielkopolskiej oraz Komitetu Organizacyjnego Rocznic Powstania Poznańskiego 

Czerwca 1956 oddała hołd  uczestnikom powstania w miejscach pamięci. W każdym  

z miejsc został złożony wieniec przez jedną, wspólną delegację. Władze Miasta 

Poznania reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta, pan Jędrzej Solarski. 

 

 3 lipca – pogrzeb śp. Tadeusza Paczka, Wiceprezesa Zarządu Związku Inwalidów 

Wojennych RP. W imieniu władz miasta Poznania w uroczystości udział wzięła 

Zastępczyni Dyrektora Gabinetu Prezydenta, pani Joanna Skrzypek.  

 

 4 lipca – otwarcie Jarmarku Świętojańskiego z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta, 

pana Mariusza Wiśniewskiego.   

 

 11 lipca – Msza Św. i uroczystość upamiętnienia mordów dokonanych przez OUN 

UPA. Uroczystość organizowana była przez poznański oddział Towarzystwa 
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Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i stanowiła część obchodów 

XXIII Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu. Władze miasta Poznania reprezentował  

pan  Rafał Ratajczak z Wydziału Kultury.  

 

 17 lipca – pogrzeb śp. płk. Stanisława Tomaszkiewicza, Prezesa Zarządu Krajowego 

Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W imieniu władz 

miasta Poznania w uroczystości udział wzięła Zastępczyni Dyrektora Gabinetu 

Prezydenta, pani Joanna Skrzypek.  

 

 25 lipca 2020 r. - uroczystości pogrzebowe śp. kardynała Zenona Grocholewskiego. 

W pogrzebie uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Jędrzej Solarski. 

 

 31 lipca – obchody Święta Policji z udziałem Sekretarza Miasta Poznania,  

pana Stanisława Tamma.  

 

 1 sierpnia 2020 r. –  udział Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka 

w obchodach 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, składanie kwiatów  

od samorządowców pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego w Warszawie. 

Poznańskie obchody w związku z pandemią były skromniejsze i w mniejszym gronie. 

Pod poznańskim pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 

wiązankę złożyła w imieniu Prezydenta Miasta Poznania - Barbara Sajnaj. 

 

 udział w akcji Stowarzyszenia Monopol Warszawski mającej na celu przekazanie 

podziękowań, słów otuchy i wsparcia Powstańcom Warszawskim. Na pocztówkach 

specjalnie przygotowanych z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 

podpis złożył Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Jędrzej Solarski; 

 

 19 sierpnia – przygotowanie udziału władz miasta w 140-leciu Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. Podczas gali jubileuszowej  Zastępca 

Prezydenta, pan Mariusz Wiśniewski, przekazał obraz z grawerką; 

 

 31 sierpnia 2020 r. - Dzień Solidarności i Wolności. Podczas uroczystości przy Pomniku 

Poznańskiego Czerwca 1956 r. władze Poznania reprezentował Zastępca Prezydenta 

Miasta, pan Mariusz Wiśniewski. We mszy św. w kościele oo. Dominikanów udział 

wziął Sekretarz Miasta Poznania, pan Stanisław Tamm. 

 

 1 września – obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W ceremonii  

pod Pomnikiem Armii Poznań udział wziął Zastępca Prezydenta Miasta Poznania,  

pan Mariusz Wiśniewski, który złożył kwiaty. Obchody rozpoczęły się od złożenia 

jednej, wspólnej wiązanki kwiatów na mogile Nieznanego Żołnierza znajdującej się  

na Cmentarzu Bohaterów Polskich na poznańskiej Cytadeli. W tej części uroczystości 

udział wziął Sekretarz Miasta Poznania, pan Stanisław Tamm, który uczestniczył 
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również w mszy św. w intencji poległych i pomordowanych  w latach II Wojny 

Światowej w klasztorze Karmelitów Bosych.  

 

 16 września – uroczyste odsłonięcie w sąsiedztwie Fortu VII i Muzeum Martyrologii 

Wielkopolan tablicy poświęconej poznaniakom i mieszkańcom naszego województwa, 

którzy zostali zamordowani przez Sowietów w Katyniu w 1940 roku.  

W czasie uroczystości upamiętniającej ofiary zbrodni poświęcono też poznański lasek 

pamięci i złożono kwiaty w dębowej alei. W uroczystości udział wziął Zastępca 

Prezydenta Miasta Poznania, pan Jędrzej Solarski.  

 

 17 września – obchody 81. rocznicy  wkroczenia wojsk sowieckich do Polski. Władze 

Miasta Poznania podczas mszy św. oraz uroczystości przy Pomniku Ofiar Katynia  

i Sybiru reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Jędrzej Solarski.  

 

 18 września – 81. rocznica wydania rozkazu utworzenia pierwszych obozów  

dla polskich oficerów, żołnierzy i policjantów przez władze ZSRR. W uroczystości 

organizowanej przez poznańskie Stowarzyszenie „Katyń” władze miasta Poznania 

reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Jędrzej Solarski. 

 

 20 września – jubileusz 100-lecia utworzenia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  

w Poznaniu. W imieniu władz miasta udział w uroczystym nabożeństwie w kościele 

przy ul. Obozowej 5 wzięła Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta, pani Joanna 

Skrzypek.  

 

 21 września – uroczystość pogrzebowa śp. Piotra Jurczyka, byłego reprezentanta Polski 

w boksie. W uroczystościach pogrzebowych udział wziął Prezydent Miasta Poznania, 

pan Jacek Jaśkowiak. 

 

 23 września – uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej przedwojenny  

„Dom Inwalidów” przy ul. Piekary 6 z udziałem Zastępcy Prezydenta, pana Mariusza 

Wiśniewskiego. Organizatorem wydarzenia objętego patronatem honorowym 

Prezydenta Miasta Poznania był Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział  

w Poznaniu.   

 

 24 września 2020 r. - uroczystość upamiętniająca Ofiary Reżimu Komunistycznego 

z udziałem władz miasta. W ramach obchodów w Zespole Szkół Gimnazjalno-

Licealnych nr 33 w Poznaniu odbyła się tzw. żywa lekcja historii prowadzona 

przez Prezesa Wielkopolskiego Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu 

Stalinowskiego, pana Zenona Wechmanna. Następnie przedstawiciele szkoły, władz 

miejskich i szpitala im. Św. Rodziny złożyli wspólną wiązankę pod pamiątkową tablicą 

na ul. Jarochowskiego. Miasto reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, 

pan Jędrzej Solarski. 
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 27 września – 81. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego.  

W uroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 

władze miasta reprezentował Zastępca Prezydenta, pan Jędrzej Solarski. Uczestniczył 

również w mszy św. w intencji twórców Polskiego Państwa Podziemnego i Armii 

Krajowej w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela.  

 

 11 października – udzielenie wsparcia organizacyjnego w ramach XX Dnia Papieskiego 

organizowanego przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,  zamówienie plakatów 

dot. wspomnianego wydarzenia i przekazanie ich Wydziałowi Oświaty z prośbą  

o rozwieszenie w szkołach oraz zwrócenie się z prośbą do ZDM  

o udekorowanie ul. Jana Pawła II flagami narodowymi i „papieskimi”; 

 

 23 października – 64. rocznica Powstania Węgierskiego 1956 roku. Organizatorem 

uroczystości był Prezydent Miasta Poznania. Kwiaty pod tablicami pamiątkowymi 

Romka Strzałkowskiego i Petera Mansfelda złożył Zastępca Prezydenta Miasta 

Poznania, pan Jędrzej Solarski wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Poznania, panem 

Grzegorzem Ganowiczem. Rocznica powstania została wspomniana  

na stronach internetowych obsługiwanych przez miasto Poznań. Oficjalne uroczystości 

upamiętniające wydarzenie zostały odwołane z uwagi na wprowadzony na terenie RP 

stan epidemii oraz objęcie miasta obostrzeniami strefy czerwonej. 

 

 25 października – udział władz miasta Poznania w uroczystości z okazji 100. rocznicy 

zwycięskiej wojny z bolszewikami obchodzonych w ramach XXIII Dni Lwowa  

i Kresów w Poznaniu. W mszy św. ("Od Kresowian w intencji żołnierzy Wojsk 

Wielkopolskich walczących na Kresach w 1919 i 1920 r.") w Archikatedrze 

Poznańskiej, udział wzięła pani Joanna Skrzypek, Zastępca Dyrektora Gabinetu 

Prezydenta.  

 

 29 października – pracownicy Urzędu Miasta złożyli w imieniu Prezydenta Poznania 

kwiaty na grobach zasłużonych poznaniaków, którzy zmarli w 2020 roku  

– na cmentarzach na Junikowie, Miłostowie oraz na cmentarzu przy ul. Jasna Rola  

i Nowina.  

 

 30 października – Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak złożył w imieniu 

swoim, Starosty Poznańskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego  

i Wojewody Wielkopolskiego wiązanki kwiatów na Cmentarzu Zasłużonych 

Wielkopolan, krypcie Zasłużonych Wielkopolan przy kościele Św. Wojciecha oraz pod 

poznańskim pomnikami. Ze względu na pogarszającą się sytuację pandemiczną 

Prezydent Poznania podjął decyzję o odstąpieniu od tradycyjnych uroczystości 

organizowanych w dniu 1 listopada z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, 

rządowych oraz reprezentantów wojska i duchowieństwa. 
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 5 listopada – udzielenie organizacyjnego wsparcia Stowarzyszeniu Społeczny Komitet 

Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu przy uroczystości upamiętniającej 

pierwsze uwięzienia w obozie przesiedleńczym Lager Glowna.  

W imieniu władz kwiaty pod pamiątkowym głazem przy ul. Bałtyckiej 7 złożyła pani 

Joanna Skrzypek, Z-ca Dyrektora Gabinetu Prezydenta; 

 

 10 listopada – obchody Brytyjskiego Dnia Pamięci – Remembrance Day organizowane 

tradycyjnie przez Brytyjskiego Konsula Honorowego w Poznaniu, pana Włodzimierza 

Walkowiaka na Cmentarzu Wspólnoty Brytyjskiej na poznańskiej Cytadeli zostały 

odwołane z uwagi na sytuację epidemiczną.  

 

 11 listopada – z okazji Święta Niepodległości Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek 

Jaśkowiak, złożył w asyście strażnika miejskiego wieniec w imieniu wszystkich 

mieszkańców Wielkopolski pod Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Obchody 

Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości w dotychczasowej formie zostały 

odwołane z uwagi na sytuację związaną ze zwiększającą się liczbą zachorowań  

na COVID-19.  

 

 25 listopada – uroczystości pogrzebowe śp. Aleksandry Grocholskiej. W pogrzebie 

udział wziął Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak.  

 

 26 listopada – pogrzeb śp. Roberta Gamble, założyciela Wydawnictwa Media Rodzina. 

W uroczystości pogrzebowej władze miasta Poznania reprezentowali: Przewodniczący 

Rady Miasta Poznania, pan Grzegorz Ganowicz oraz Zastępca Prezydenta Miasta 

Poznania, pan Jędrzej Solarski.  

 

 28 listopada – uroczystości pogrzebowe śp. Andrzeja Bręczewskiego, wieloletniego 

Prezesa Zarządu Zakładu Napraw Autobusów Sp. z o.o., a następnie Modertrans Poznań 

Sp. z o.o. W uroczystości udział wziął Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak. 

 

 13 grudnia – 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Głównym 

organizatorem obchodów był Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.  

Z uwagi na pandemię oraz związane z nią obostrzenia organizatorzy zrezygnowali  

z tradycyjnej formy obchodów.  W porannej części uroczystości wspólne wiązanki 

kwiatów złożył Zastępca Prezydenta, pan Jędrzej Solarski. W uroczystości przy 

Pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 r. na pl. Adama Mickiewicza uczestniczył 

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Mariusz Wiśniewski.  

 

 16 grudnia – uroczystości pogrzebowe śp. Adriana Napierały, wójta gminy Dopiewo. 

Władze miasta Poznania reprezentowali: Zastępca Prezydenta Miasta Poznania,  

pan Mariusz Wiśniewski oraz Sekretarz Miasta Poznania, pan Stanisław Tamm. 
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 18 grudnia 2020 r. - Betlejemskie Światło Pokoju. Podczas kameralnego spotkania 

w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania, Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 

hm. Tomasz Kujaczyński przekazał Prezydentowi Miasta Poznania, panu Jackowi 

Jaśkowiakowi Betlejemskie Światło Pokoju. 

 

 22 grudnia – spotkanie Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka  

z przedstawicielami Stowarzyszenia Katyń. 

 

 24 grudnia 2020 r. – udział Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka  

w wydarzeniu charytatywnym Caritas. 

 

 27 grudnia – 102. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Organizatorem 

uroczystości był Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Towarzystwo Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Z uwagi na pandemię oraz związane  

z nią obostrzenia organizatorzy zrezygnowali z tradycyjnej formy obchodów.   

Pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w kwaterze Powstańców Wielkopolskich  

na Cmentarzu Junikowo wiązankę kwiatów złożyli: Prezydent Miasta Poznania, pan 

Jacek Jaśkowiak, pan Grzegorz Ganowicz, Przewodniczący Rady Miasta oraz pan 

Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta.  

Po południu na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu  

Św. Wojciecha  przedstawiciele władz miasta, regionu i Towarzystwa Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego złożyli wspólne wiązanki kwiatów na mogiłach generała 

Stanisława Taczaka oraz pułkownika  Wincentego Wierzejewskiego. 

Uroczystość główna przy pomniku Powstańców Wielkopolskich przy ul. Królowej 

Jadwigi odbyła się z udziałem Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka.   

Tu także złożono wspólny wieniec kwiatów z szarfą "Powstańcom Wielkopolskim – 

Wielkopolanie". 

 

Zorganizowano wizyty ambasadorów i spotkania z władzami Miasta Poznania: 

 

 17 stycznia – Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak spotkał się  

z Ambasadorem Izraela, panem Alexandrem Ben Zvi. Spotkanie miało charakter 

kurtuazyjny. W spotkaniu udział wzięła również Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta  

i Współpracy Międzynarodowej – pani Iwona Matuszczak-Szulc. 

 

 30 stycznia – noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka 

Jaśkowiaka z Poznańskim Korpusem Konsularnym w Sali Białej Urzędu. W spotkaniu 

udział wzięli członkowie Poznańskiego Korpusu Konsularnego. Prezydentowi 

towarzyszyli: jego zastępcy – pan Mariusz Wiśniewski, pan Jędrzej Solarski,  

pani Katarzyna Kierzek-Koperska oraz pan Stanisław Tamm, Sekretarz Miasta 

Poznania i pani Barbara Sajnaj, Skarbnik Miasta Poznania. Podczas spotkania 

Konsulowie podziękowali za wsparcie  działań w minionym roku oraz zaprezentowali 
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priorytety aktywności na następne miesiące, omawiając zwłaszcza przedsięwzięcia, 

przy organizacji których potrzebna będzie pomoc, wsparcie i współpraca z Miastem. 

 

 6 lutego – Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania, pani Katarzyna Kierzek-Koperska 

spotkała się z Ambasador Indonezji, panią Siti Nugraha Mauludiah. Podczas spotkania 

rozmawiano m.in. o 65-leciu nawiązania dyplomatycznych relacji między Indonezją  

i Polską oraz organizacji w Poznaniu Dnia Indonezji w drugiej połowie roku.  

 

 4 marca – oficjalną wizytę w Urzędzie Miasta Poznania złożył pan Andrij Deszczycia, 

Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Ambasadora przyjął Prezydent 

Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak. Spotkanie odbyło się w Biurze Poznań Kontakt 

i dotyczyło inauguracji funkcjonowania nowej usługi oferowanej przez Biuro Poznań 

Kontakt – infolinii w języku ukraińskim. Po spotkaniu, w którym brali udział również 

Zastępca Prezydenta, pan Jędrzej Solarski oraz Dyrektor Biura Poznań Kontakt, pan 

Konrad Zawadzki, odbyła się konferencja prasowa. 

 

 9 kwietnia – Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak, przeprowadził zdalną 

rozmowę z panem Benjaminem Coburnem, sekretarzem ds. politycznych Ambasady 

USA w Warszawie. Prośbę o rozmowę wystosowała Ambasada Stanów Zjednoczonych 

Ameryki. Rozmawiano na tematy związane z rozwojem epidemii koronawirusa  

w Poznaniu i Wielkopolsce, wyzwaniami, jakie epidemia stawia przed samorządami 

oraz o kwestii wyborów prezydenckich.  

 

 3 września – udział Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka  

w ceremonii wręczenia aktu powołania na Konsula Honorowego panu Igorowi 

Kraszewskiemu, która miała miejsce w Domu Bretanii. Prezydent spotkał się tam  

z Ambasadorem Francji w Polsce, panem Fredericem Billet. 

 

 9 października – zdalna rozmowa Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka 

z panem Brianem Teplica, sekretarzem ds. politycznych Ambasady USA w Warszawie. 

Prośbę o rozmowę wystosowała Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki.  

 

 9 października – spotkanie Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka  

z Ambasadorem Niemiec J.E. dr. Arndtem Freytagiem von Loringhovenem. 

 

 26 października – przygotowywane spotkanie Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka 

Jaśkowiaka z Ambasador Królestwa Niderlandów z okazji inauguracji nowej trasy 

KLM z Amsterdamu do Poznania zostało odwołane z uwagi na zagrożenie związane  

z rozprzestrzenianiem się COVID-19.  

 

 30 października – przygotowywane spotkanie Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka 

Jaśkowiaka z Ambasadorem Republiki Łotewskiej w RP, panem Edgarsem Bondarsem 
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zostało odwołane z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się COVID-

19. Spotkanie przesunięto na wiosnę 2021. 

 

 30 października – wizyta w Poznaniu Ambasadora Republiki Litewskiej w RP, pana 

Eduardasa Borisovasa została odwołana z uwagi na zagrożenie związane  

z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Pan Ambasador miał wziąć udział w otwarciu 

wystawy organizowanej przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu 

„Antoni Radziwiłł oraz jego epoka w listach żony i córki” wraz z Zastępcą Prezydenta 

Miasta Poznania. Wernisaż wystawy zaplanowany był na 30 października 2020 roku  

w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wernisaż odbył się w formule  

on-line.  

 

 Utrzymywano kontakt ze stacjonującym w Poznaniu dowództwem dywizyjnym 

kierującym US Army na wschodniej flance NATO, koordynowano udział 

przedstawicieli Armii Amerykańskiej w uroczystościach organizowanych przez 

Prezydenta Miasta. 

 

 

W zakresie obsługi reprezentacyjnej, organizacyjnej oraz protokolarnej uroczystości,  

spotkań i wydarzeń z udziałem władz miasta Poznania: 

 

 Zapewniono bieżącą obsługę asystencką oraz obsługę sekretariatów Prezydenta  

oraz Zastępców, 

 

 rozpatrzono 276 wniosków w sprawie przyznania patronatu honorowego Prezydenta 

Miasta Poznania oraz udziału Prezydenta w komitetach honorowych, udzielono 239 

patronatów i komitetów honorowych, 

 

 udzielono pomocy innym wydziałom i biurom UMP w zakresie obsługi 

reprezentacyjnej, organizacyjnej oraz protokolarnej imprez, wydarzeń i uroczystości 

oraz zasad przygotowywania korespondencji kurtuazyjnej, 

 

 zamówiono 116 wieńców, wiązanek oraz bukietów okolicznościowych, 

 

 przygotowano 18 tekstów nekrologów i kondolencji od Prezydenta Miasta Poznania, 

emitowanych w prasie, 

 

 przygotowano 18 tez do wystąpień, tekstów wystąpień Prezydenta Poznania  

oraz wypowiedzi Prezydenta do publikacji, 

 

 przygotowywano 11 zbiorczych sprawozdań z pracy wydziałów na sesje Rady Miasta 

Poznania i 11 ich skróconych wersji do odczytu, 1 sprawozdanie roczne, 
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 zaopiniowano 19 wniosków o wynajem sal w UMP, 

 

 prowadzono korespondencję okolicznościową Prezydenta, 

 

 przygotowywano materiały dla Prezydenta w ramach wsparcia asystenckiego, 

 

 udzielano odpowiedzi osobom proszącym o autograf oraz wyrażającym opinię na temat 

pracy Prezydenta Poznania, a także mieszkańcom i organizacjom zwracającym się 

z różnymi propozycjami lub problemami, 

 

 w ramach zabezpieczenia spotkań Prezydenta i Zastępców, zamawiane są pakiety 

upominków,  

 

 wydawano gadżety promocyjne na prośbę różnych podmiotów np. fundacji, szkół, 

organizatorów wydarzeń objętych patronatem Prezydenta (37 pakietów), 

 

 przygotowywano złotą pieczęć dla Prezesa Jensa Ocksena wyróżnionego przez 

Prezydenta Miasta Poznania podczas Spotkania Noworocznego, 

 

 zlecano usługę grawerowania plakietek na obrazy i inne upominki w związku  

z kontaktami publicznymi Prezydenta i Zastępców (9 plakietek z okolicznościowym 

grawerem), 

 

 zlecano przygotowanie 44 szt. pucharów. 

 

 

W ZAKRESIE ODDZIAŁU PROMOCJI 

 Art. Of Packaging  

Współpraca w ramach konkursu Art Of  Packaging polegała na wprowadzeniu nowej kategorii 

do edycji Debiutów – opakowanie na rogal świętomarciński, które Miasto Poznań  

w ramach umowy będzie wykorzystywać w swoich projektach wizerunkowych. Konkurs  

to inicjatywa promująca Poznań jako miasto kojarzące się z biznesem i nowoczesnymi 

przedsiębiorstwami oraz wspierające design i kreatywne rozwiązania. 

 

 Aero Design  

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Poznań wsparło studentów z Politechniki 

Poznańskiej, biorących udział w prestiżowych zawodach lotniczych Aero Design. Miejski 

branding pojawił się podczas spotkań online i zawodów w Stanach Zjednoczonych  

na stanowisku zespołu oraz samolocie. Dzięki udziałowi w projekcie Poznań prezentuje się  

na arenie międzynarodowej jako miasto uczelni ze studentami o nowoczesnej wiedzy  

i potencjale. 
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 Jedzielnia 

Trzecia edycja projektu jeDZIELNIA, promującego poznańskie targowiska, 

parki oraz Poznań jako miasta z bogatą ofertą gastronomiczną i ciekawą tradycją kulinarną.  

Ta edycja stała się też elementem starań Urzędu Miasta Poznania o to, by wesprzeć 

przedsiębiorców, którzy ucierpieli podczas epidemii koronawirusa.  

 

 Promocja Ładnych Rzeczy  

W lutym 2020 roku podjęto współpracę z WZISS oraz poznańskimi pracowniami ekonomii 

społecznej w celu promocji „Ładnych Rzeczy”, czyli ich wyrobów – m.in. mydełek, toreb, 

gadżetów czy naczyń ceramicznych. Celem akcji było zaznajomienie mieszkańców z tymi 

miejscami oraz ich produktami, które są estetyczne i unikalne, a ich produkcja pomaga 

rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.  

 

 #wspierajlokalnie  

W związku z sytuacją pandemiczną, zrealizowano akcję #wspierajlokalnie, której celem było 

zachęcenie poznaniaków do pomocy lokalnym przedsiębiorcom oraz instytucjom kultury 

zarówno w czasach pandemii, jak również po ustaniu wprowadzonych obostrzeń. 

 

 Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku 

Współpraca promocyjna w ramach kolejnego Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku – 

jednego z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń kulinarnych w Polsce i kojarzącego się  

z Poznaniem. Impreza przyciąga tysiące poznaniaków i gości odwiedzających miasto. 

Wydarzenie buduje wizerunek Poznania jako miejsca atrakcyjnego pod kątem kuchni,  

w tym kuchni regionalnej oraz kojarzącego się z szeroko rozumianym „dobrym smakiem”.  

 

 Kaju i Kokot – Lania Lotania  

W lipcu odbyła się premiera komiksu „Kaju i Kokot – Lania Lotania”, w ramach której 

przeprowadzono akcję promocyjną. Jej celem było zapoznanie mieszkańców z nowością 

wydawniczą i zachęcenie do poznawania gwary poznańskiej. W ramach akcji promotorów 

przebranych za Kajko i Kokosza, spacerowało ulicami Poznania i pytało przechodniów  

o znaczenie wybranych słów z gwary. Do wygrania były m in. komiksy Kaju i Kokot.  

 

 Sesja zdjęciowa i film promujący projekt „Fyrtle” 

Przystąpionoo do realizacji projektu „Fyrtle”, mającego na celu wzmacnianie poczucia 

tożsamości lokalnej oraz promowanie 42 poznańskich osiedli. W ramach projektu zrealizowano 

sesję zdjęciową obrazującą wszystkie osiedla oraz nakręcono spot promocyjny, w których 

zaprezentowano najbardziej charakterystyczne miejsca dla danego osiedla, wyłonione  

na podstawie wyników ankiety, przeprowadzonej wśród poznaniaków. 

 

 Akcja edukacyjna w ramach programu „Poznań dla Pszczół” 

W ramach Wielkiego Dnia Pszczoły, przygotowano dla poznaniaków niespodziankę - sadzonki 

lawendy oraz wrzosu rozdawano na poznańskich przystankach. Do roślin dołączone były 

broszury, z informacjami nt. jak można pomagać pszczołom oraz które rośliny są miododajne.  
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 Klątwa Lucyny czyli Tarapaty 2 

Projekt zakładał zakup książek, które następnie wykorzystano jako formę gadżetu/prezentu  

w ramach konkursów/wydarzeń organizowanych przez Miasto Poznań. To część kampanii 

promocyjnej, która obejmowała film pt. „Tarapaty 2 – Klątwa Lucyny”, drugiej części hitu 

kinowego dla młodzieży. Film nakręcono m.in. w Poznaniu i okolicach, co pozwoliło  

na ogólnopolską promocję Miasta i jego atrakcji.  

 

 Kampania społeczna przeciwdziałająca obojętności 

Miejska kampania społeczną poruszającą problem ludzkiej obojętności. Ideą kampanii było 

uwrażliwienie społeczeństwa na ludzką krzywdę, zmiana świadomości oraz postaw obywateli. 

Działania miały zachęcić poznaniaków do bycia bardziej uważnym na drugiego człowieka  

i jego cierpienie. Kampania udowadniała, że reakcja przypadkowej osoby może uratować 

komuś życie i zdrowie. Tematyka, której dotykała kampania była szczególnie istotna również 

w kontekście trwającej pandemii oraz rosnącego problemu przemocy domowej. 

 

 Przemoc domowa  

Akcja informacyjna kierowana do osób dotkniętych przemocą domową. Podczas pandemii 

problem przemocy domowej wzmagał się, gdyż obowiązkowa izolacja sprawiła, że ofiary 

agresorów były skazane na ciągły kontakt ze swoim oprawcą. Przygotowano kampanię, 

nawiązującą do zeszłorocznej akcji „Nie to nie” i informującą o Punkcie Interwencji 

Kryzysowej, który udziela wsparcia ofiarom przemocy, a także wskazującą, gdzie szukać 

dodatkowej wiedzy (strona www.poznan.pl/przemoc).  

 

 Dodatek dot. 30-lecia JST w Głosie Wielkopolskim 

30. rocznica powstania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce miała miejsce 27 maja 

2020 r. W celu upamiętnienia tego wydarzenia powstał szereg publikacji – m.in. cykl  

4 artykułów wspomnieniowych, poruszający np. kwestię wyzwań z jakimi musieli się zmierzyć 

pierwsi radni czy przybliżenie okoliczności wprowadzenia reformy samorządowej. Kolejną 

publikacją był dodatek do Głosu Wielkopolskiego obrazujący jak przez 30 lat samorząd 

inspirował, pomagał i uczestniczył w rozwoju miasta.  

 

 Poznań bez Plastiku 

Kontynuacja kampanii na rzecz ograniczenia zużycia plastiku oraz wykształcenia nawykowej  

i prawidłowej segregacji generowanych przez mieszkańców odpadów.  

 

 Czytaj PL 

Czytaj PL to największa w Polsce akcja promująca czytelnictwo, polegająca na bezpłatnym 

wypożyczaniu bestsellerowych ebooków i audiobooków. W listopadzie na terenie Poznania 

pojawiło się 45 plakatów na wiatach przystankowych, gdzie dzięki kodom QR można było 

pobrać ebooki. Projekt od lat cieszy się dużym zainteresowaniem a jego celem było 

zaprezentowanie Poznania jako miasta wspierającego kulturę i czytelnictwo. 

 

 

http://www.poznan.pl/przemoc
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 FYRTLE – wspieranie tożsamości lokalnej osiedli 

Opracowanie koncepcji artystycznej oraz wykonaniu materiałów ilustracyjnych obrazujących 

osiedla Miasta Poznania, które wzmocnią wizerunek miasta jako zbiorowości złożonej  

z 42 unikalnych społeczności lokalnych. Projekt ma na celu wspieranie wartości, które  

są najbardziej cenione w Poznaniu, czyli lokalność, wspólnotę i współodpowiedzialność,  

a także wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców Poznania. 

 

 Strona fyrtle.pl  

Przygotowanie strony internetowej. Każde osiedle otrzyma swoją podstronę do promocji  

i komunikacji z mieszkańcami. Na portalu poza ciekawie opisanymi atrakcjami  

i ciekawostkami z poznańskich osiedli będą informacje o aktualnościach, prowadzonych 

konsultacjach społecznych, zmianach komunikacyjnych, inwestycjach, sprawozdaniach  

z posiedzeń rady, wydanych decyzjach itp. 

 

 Przewodnik po poznańskich osiedlach 

Przygotowanie wydawnictwa, które szczegółowo zaprezentuje 42 zakątki Poznania, opatrzone 

autorskimi ilustracjami poznańskiego kolektywu „Ilu nas jest” oraz aktualnym reportażem 

zdjęciowym Justyny Cegły. Premierę projektu zaplanowano na drugie półrocze 2021. 

 

 Śladami Marzeń 

Między 14 a 16 lutego w ramach Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon. 

odbył się 8. Festiwal Podróżniczy „Śladami Marzeń”. Na wydarzeniu zaprezentowano branding 

Poznania, aby zachęcić uczestników do zwiedzania i poznawania miasta. W 2020 roku 

wydarzenie było wyjątkowe pod względem liczby odwiedzających – aż 6.500 osób zagościło 

na festiwalu, a ponad 600 zapisało się na warsztaty współfinansowane przez Poznań.  

 

 Promocja Infolinii dla obywateli Ukrainy 

W marcu Biuro Poznań Kontakt uruchomiło infolinię w języku ukraińskim. Aby poinformować 

mieszkańców o nowej funkcjonalności przygotowano specjalny plakat, który w marcu pojawił 

się w komunikacji miejskiej. Informacje pojawiły się także w Internecie.  

 

 Be Active  

Projekt „Be Active Tour Poznań” to cykl treningów fitness prowadzonych przez znaną trenerkę 

Ewę Chodakowską. W 2020 roku w Poznaniu odbyła się trzecia edycja wydarzenia,  

która przyciągnęła licznych uczestników. Celem było utrwalenie wizerunku miasta 

propagującego zdrowy tryb życia i kojarzącego się z dobrą organizacją oraz przyjazną 

atmosferą. 

 

 Komiks „Mieszko” 

Autorzy komiksów „Mieszko” postanowili zrekonstruować wydarzenia, które miały miejsce  

na początku istnienia państwa polskiego w sposób przystępny dla młodzieży. Ze względu  

na kluczową rolę Poznania w tamtym okresie, Miasto zdecydowało się na współpracę 

promocyjną z twórcami komiksu, aby pokazać miasto jako ważny ośrodek na historycznej 
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mapie Polski. Celem działania było zwiększenie atrakcyjności Poznania pod względem 

turystycznym oraz przypomnienie o istotnej funkcji, jaką gród poznański pełnił podczas 

powstawania kraju. 

 

 Koncert Międzynarodowy  

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju, 21 września 2020 roku, odbył się wirtualny koncert 

międzynarodowy „Hip Hop 4 Peace” w wykonaniu orkiestry Rebel Babel Ensemble, którego 

jednym z promotorów było Miasto Poznań. Transkontynentalny koncert w hołdzie dla pokoju 

i dialogu między kulturami został zorganizowany przez nowojorskie Universal Hip-Hop 

Museum we współpracy z ONZ. W koncercie udział wzięli artyści z całego świata, w tym 

poznański muzyk – Dj Decks.  

 

 Mural senioralny 

Miasto Poznań nawiązało współpracę z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. 

Premierowy mural w ramach projektu „Warstwy” został namalowany na ścianie kamienicy 

stojącej u zbiegu ulic Ślusarskiej i Wodnej. Nad koncepcją i wykonaniem malowidła,  

pod opieką artystyczną UAP pracowały seniorki - słuchaczki Uniwersytetu Artystycznego 

Trzeciego Wieku. Pojawienie się muralu w miejskiej przestrzeni było jednocześnie początkiem 

10. edycji „Senioralni. Poznań” organizowanego przez Centrum Inicjatyw Senioralnych. 

 

 VIII Polski Kongres Przedsiębiorczości 

Wydarzenie, którego partnerem merytorycznym zostało Miasto Poznań, miało na celu 

stworzenie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców z sektora 

MŚP i dużych firm, naukowców, samorządowców oraz administracji centralnej. 

 

 Oznakowanie ścieżki w Koronach Drzew 

Zlecenie wykonania instalacji z drewna, która stanęła przy wejściu do lasu i stała się 

początkiem trasy prowadzącej do ścieżki w Koronach Drzew. Poprzez zastosowanie drewna  

z recyklingu, instalacja wpasowuje się w leśny krajobraz, ale jest też zgodna z założeniami 

Systemu Informacji Miejskiej. Oprócz funkcji informacyjnej, jest też hotelikiem dla owadów. 

W ramach projektu oznakowania trasy leśnej, powstały również kierunkowskazy,  

które poprowadzą zwiedzających do ścieżki w koronach drzew oraz wskażą drogę powrotną  

na parking przy ul. Krańcowej. 

 

 Rogale  

Wzorem ubiegłych lat Miasto Poznań rozesłało w listopadzie sto kilkadziesiąt paczek  

z rogalami do przedstawicieli miast, instytucji oraz organizacji turystycznych. Pretekstem były 

jak zwykle obchody 11 listopada – nie tylko Narodowe Święto Niepodległości, ale również 

Imieniny św. Marcina. To sposób na promocję poznańskich tradycji, podkreślenie 

wyjątkowości Miasta w skali kraju, które jako jedyne obchodzi tego dnia bardzo mocno 

zakorzenione lokalnie święto.  
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 Oświetlanie Bramy Poznania  

II Poznański Tydzień Tolerancji to kolejna edycja akcji, która ma promować szacunek  

i akceptację wobec każdego człowieka, niezależnie od jego poglądów, wyznania, wieku, płci, 

koloru skóry, pochodzenia czy stopnia sprawności. W związku z obchodami 

Międzynarodowego Dnia Tolerancji (16 listopada) jedna ze ścian Bramy Poznania została 

symbolicznie podświetlona na tęczowo. Zdjęcia tęczowej Bramy Poznania cieszyły się 

ogromną popularnością w sieci (zobaczyło je ponad 160 tys. osób), po raz kolejny promując 

Poznań jako miasto otwarte dla każdego. 

 

 Życzenia świąteczne w wydawnictwie „Sukces po Poznańsku” 

Projekt miał na celu złożenie mieszkańcom życzeń z okazji zbliżających się świąt Bożego 

Narodzenia. Życzenia ukazały się zarówno w formie tradycyjnej – reklama drukowana  

w magazynie „Sukces po Poznańsku”, jak również w postaci banneru na stronie internetowej. 

 

 Życzenia świąteczne w wydawnictwie „Nasz Głos Poznański” 

Życzenia dla mieszkańców miasta oraz powiatu poznańskiego ukazały się również  

w dwutygodniku „Nasz Głos Poznański”. Ponieważ 2020 był rokiem innym, pozbawionym 

spotkań i imprez wprowadzających w nastrój świąteczny, choć w ten symboliczny sposób 

Miasto mogło życzyć wszystkim poznaniakom odrobiny normalności i odpoczynku od tego  

co przyniósł rok 2020. 

 

 Promocja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 

Ze względów kosztowych ograniczono się prawie wyłącznie do promocji etapu głosowania. 

Kampania oparta była o grafiki stworzone na bazie identyfikacji wizualnej z poprzedniej edycji, 

dostosowane kolorystycznie do wiodącego tematu PBO, czyli szeroko rozumianego zielonego 

Poznania. Promocja obejmowała takie kanały jak lokalne: telewizja, portal internetowy  

oraz stacje radiowe. 

 

 Super Senior Dance 

Finał finałów GRAND PRIX POLSKI SENIOR w tańcu towarzyskim, który odbył się  

19 grudnia w hali sportowej AWF w Poznaniu. Przyznanie organizacji tak prestiżowej imprezy 

Poznaniowi było wyróżnieniem dla miasta. To pierwsza tak duża impreza organizowana  

od 20 lat w Poznaniu. Tego typu wydarzenie doskonale wpisało się w politykę senioralną 

miasta, która zakłada m.in. wspieranie i organizowanie aktywności społecznej dla osób 

starszych. 

 

 Zgotujmy razem trochę dobra 

Akcja kierowana do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności odbyła się  

przy współudziale i pomocy ze strony Pogotowia Społecznego, MOPRu w Poznaniu, PLOTu 

oraz agencji LuckyYou – pomysłodawcy projektu. Akcja miała na celu również wsparcie 

lokalnych restauracji, które w związku z pandemią musiały zaprzestać dotychczasowej 

działalności, co znacznie ograniczyło ich przychody. W ramach akcji 30 grudnia lokale 
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gastronomiczne przygotowały oraz dostarczyły ciepłe posiłki, które następnie trafiły  

do potrzebujących.  

 

 System Koordynacji Promocji 

Z pomocą Systemu Koordynacji Promocji Miasto Poznań może w sposób zorganizowany  

i skuteczny promować kampanie prowadzone przez Wydziały Urzędu Miasta lub projekty 

prowadzone we współpracy z Miejskimi Instytucjami Kultury czy Miejskimi Jednostkami 

Organizacyjnymi. System pozwala regulować zasady tej współpracy.  

 

 Fotoportal  

Fotoportal – serwis gromadzący zdjęcia miasta wykonane przez mieszkańców i turystów.  

W 2020 roku dopracowano regulamin i działanie serwisu.  

 

 Teledyski do płyty „Adela” 

Współpraca promocyjna przy realizacji teledysków do płyty „Adela” Aleksandra Dębicza  

i Łukasz Kuropaczewskiego. Nagrania do teledysków zostały zrealizowane w Poznaniu, 

pokazując piękno miasta i promując go wśród fanów dobrej muzyki jako miasto propagujące 

kulturę wysoką, kształcące znakomitych muzyków oraz otwarte na sztukę.  

 

 Kampania promująca noszenie maseczek w przestrzeni publicznej 

Celem było wywołanie zmian w postawie społecznej względem noszenia maseczek oraz 

zbudowanie społecznej odpowiedzialności za innych – przez odpowiedzialność za samego 

siebie. Kampania realizowana w internecie oraz komunikacji publicznej. 

 

 Kontynuacja kampanii przeciwdziałającej rozprzestrzenianiu się koronawirusa - 

DDM  

Szeroko zakrojona promocja zasady DDM – Dezynfekcja, Dystans, Maseczki - informująca  

o zaleceniach sanitarnych oraz skutkach i zagrożeniach płynących z ignorowania reżimu 

sanitarnego. Akcja przeprowadzona w komunikacji miejskiej, internecie, a także w instytucjach 

kultury, jednostkach organizacyjnych oraz w miejscach wybranych przez gminy wchodzące  

w skład stowarzyszenia Metropolia Poznań. 

 

 

W ZAKRESIE ODDZIAŁU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 

 

W 2020 r. działalność podejmowana przez stanowiska ds. komunikacji społecznej  

była ograniczona z uwagi na trwającą pandemię Covid – 19. Z tego powodu część zadań została 

wycofana, a pozostałe zadania zostały wstrzymane, przesunięte w czasie bądź zaplanowane   

na II półrocze 2020 r. z założeniem większego bezpieczeństwa ich realizacji.   

Mimo to stanowiska ds. komunikacji społecznej starały się prowadzić konsultacje społeczne                

i badania opinii publicznej. W ramach prowadzenia działalności polegającej na szeroko 

rozumianej aktywizacji mieszkańców: 
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- wspierano proces partycypacji społecznej, 

- organizowano konsultacje społeczne w nieco innym wymiarze organizacyjnym, 

- współpracowano z wydziałami, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami 

zewnętrznymi przy realizacji 55 projektów konsultacyjnych, 

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

- koordynowano działania mediacyjne zmierzające do rozwiązywania problemów społecznych 

oraz konfliktów lokalnych, 

- każdorazowo uzgadniano koncepcję przeprowadzenia konsultacji społecznych                        

przy współpracy z wydziałami UMP oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, 

- informowano mieszkańców o przeprowadzonych konsultacjach na stronie miejskiej, serwisie 

Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, FB PBO, mailowo, w formie broszur, ulotek  

i poprzez przygotowanie plakatów informacyjnych, 

- promowano spotkania konsultacyjne dotyczące m.in. cyklicznych spotkań Prezydenta Miasta 

Poznania z mieszkańcami, projektów drogowych, miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. W celu wypromowania spotkań konsultacyjnych korzystano z lokalnych 

mediów, mediów społecznościowych oraz portali i komunikatorów jednostek pomocniczych 

za pomocą których komunikują się z mieszkańcami, przygotowywano plakaty informacyjne, 

podejmowano współpracę z poznańskimi spółdzielniami mieszkaniowymi, 

- podejmowano działania przygotowujące i promowano Poznański Budżet Obywatelski 2021, 

-  tworzono Centra Inicjatyw Lokalnych. 

 

Oddział zorganizował, współorganizował, wspierał, przeprowadził i opracowywał 

koncepcję do ogółem 55 projektów konsultacyjnych w tym: 

 Oddział zorganizował wspólnie z innymi wydziałami Urzędu Miasta Poznania  

oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi: Miejskim Inżynierem Ruchu, Wydziałem 

Zdrowia i Spraw Społecznych, Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, 

Wydziałem Urbanistyki i Architektury, Miejską Pracownią Urbanistyczną,  

Zarządem Transportu Miejskiego i Wydziałem Wspierania Jednostek Pomocniczych 

Miasta, przeprowadził 13 projektów konsultacyjnych oraz sprawował nadzór  

nad ich przeprowadzeniem. 

Przygotowano konsultacje społeczne w celu: 

-  włączania mieszkańców w proces zarządzania Miastem, 

- poznania opinii mieszkańców o poddawanej konsultacjom sprawie, 

- maksymalizacji efektywności i trafności procesów decyzyjnych, 

- pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji proponowanych rozwiązań, 

- budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

Z uwagi na pandemię, konsultacje społeczne były prowadzone głównie online. Polegały                                      

w szczególności na zbieraniu opinii mieszkańców przekazywanych pisemnie, w drodze 

elektronicznej do właścicieli konsultacji w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta 

Poznania, miejskich jednostkach organizacyjnych lub podczas organizowanych spotkań 

konsultacyjnych na platformie elektronicznej, ankiet elektronicznych i papierowych, 

przeprowadzaniu sondaży, spotkaniach warsztatowych, dyżurach eksperckich, spacerach 

badawczych i punktach konsultacyjnych. Organizowane były spotkania na platformie 

elektronicznej dla mieszkańców i organów osiedli. 
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Konsultacje społeczne w 2020 r. były organizowane w trybie uchwały                                             

nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad               

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Poznania.  

 

 Oddział zorganizował i przeprowadził wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich 5 projektów 

konsultacyjnych dotyczących przebudowy projektów drogowych, projektów 

infrastrukturalnych, organizacji ruchu.  

Konsultacje społeczne polegały na zbieraniu przez Zarząd Dróg Miejskich opinii, uwag, 

wniosków mieszkańców do danego projektu drogowego na wstępnym etapie prac 

projektowych na osiedlu, którego ww. przebudowa dotyczyła. Projekty dotyczyły:  

rozbudowy ulicy Zwierzynieckiej o dwukierunkową drogę rowerową, koncepcji 

przebudowy skweru Eki z Małeki, koncepcji ulicy Ożarowskiej na odcinku od ulicy 

Głuszyna do ulicy Czernichowskiej, układu drogowego w ulicy Radojewo, koncepcji 

przebudowy ulic Kołłątaja i Buczka. 

Gabinet Prezydenta starał się również promować i wykorzystywać bardziej nowoczesne 

metody konsultacyjne takie jak design thinking. 

 

Wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich przeprowadzony został II etap modelowego procesu 

konsultacyjnego dotyczącego zagospodarowania skweru Eki z Małeki na os. Św. Łazarz. 

Proces ten był kontynuacją działań konsultacyjnych podjętych w 2019 r. Jego celem było 

sprawdzenie, czy zgłoszone we wcześniejszym etapie konsultacji, pomysły, potrzeby  

i oczekiwania mieszkańców Łazarza  znalazły się w koncepcji przygotowanej przez 

pracownię architektoniczną. Wszystkie zaproponowane w koncepcji rozwiązania zostały 

przygotowane w oparciu o wytyczne z konsultacji społecznych. 

Przygotowano i przeprowadzono II etap konsultacji społecznych w formie zbierania opinii, 

uwag i wniosków do koncepcji zagospodarowania skweru. Mieszkańcy mogli je zgłaszać, 

wypełniając ankietę na specjalnie dedykowanej projektowi stronie lub przesyłając  

je mailem lub pocztą tradycyjną do siedziby Zarządu Dróg Miejskich. W ramach II etapu 

konsultacji 29 i 30 czerwca na skwerze Eki z Małeki zorganizowany został punkt 

konsultacyjny w którym mieszkańcy mogli wypełnić papierową wersję ankiety 

i porozmawiać na temat projektowanej przebudowy. Praca punktu konsultacyjnego została 

zorganizowana z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią SARSCoV 

19. Punkt konsultacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Łazarza. 

Mieszkańcy bardzo chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat koncepcji skweru, 

zgłaszając także konstruktywne uwagi. 

Dodatkowo, podczas trwania konsultacji, została zorganizowana wystawa na skwerze, 

informująca o całym procesie oraz przedstawiająca wizualizacje koncepcji skweru. 

12 września 2020 r. na skwerze Eki z Małeki odbyło się wydarzenie „Coś się kończy,  

coś się zaczyna”, organizowane wspólnie z Radą Osiedla Św. Łazarz, podczas którego 

mieszkańcy Św. Łazarza mogli zobaczyć końcową wersję koncepcji przebudowy skweru 

Eki z Małeki. Podczas wydarzenia przedstawiciele Gabinetu Prezydenta oraz Zarządu Dróg 

Miejskich podsumowali II etap konsultacji społecznych dotyczących przebudowy skweru 

oraz pokazany został film dotyczący całego procesu konsultacyjnego. Oprócz tego podczas 

wydarzenia zorganizowano stoiska lokalnych restauracji i kawiarni „Jedzielnia”, 
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prowadzone były warsztaty twórcze dla dzieci, odbył się pokaz filmu. Była to też okazja, 

aby pokazać mieszkańcom jak istotną rolę odegrały konsultacje społeczne w całym procesie 

oraz jak po przebudowie może funkcjonować skwer, jaki jest jego potencjał, jakie funkcje 

może łączyć przy realizacji niektórych zamierzeń.  

Gabinet Prezydenta współpracował również z Zarządem Dróg Miejskich w opracowaniu                             

i przygotowaniu koncepcji przeprowadzenia konsultacji społecznych, które zostały                  

ze względów organizacyjno – technicznych odroczone czasowo. 

Organizowano także spotkania informacyjne po przeprowadzonych konsultacjach 

społecznych  w zakresie dalszej realizacji projektu np. nowego zagospodarowania terenu 

wokół Fortu VII. Przygotowując się do spotkań przeprowadzano wizje w terenie  

m.in. na ul. Ściegiennego. 

 

 Oddział zorganizował i poprowadził 3 spotkania Prezydenta Miasta Poznania  

z Radami Osiedli i mieszkańcami w trzy etapowej procedurze. 

Celem tych spotkań było pozyskanie wiedzy o potrzebach i problemach mieszkańców 

danych osiedli, zapoznanie z postulatami, wnioskami i inicjatywami mieszkańców, 

dotyczącymi funkcjonowania osiedli, pozyskanie wiedzy o ocenie działania służb miejskich 

na terenie osiedli, wzmocnienie kontaktu Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami 

osiedli. 

Z uwagi na pandemię, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz brak możliwości 

organizacji większych spotkań, wycofano przygotowane spotkanie z radą i mieszkańcami 

osiedla Żegrze. Spotkanie zostało przesunięte na II półrocze 2020 r. Spowodowało  

to również przesunięcie możliwości organizacji innych spotkań na innych osiedlach, które 

wyraziły chęć organizacji ww. spotkania. W II półroczu 2020 zorganizowano 3 spotkania 

Prezydenta Miasta Poznania z Radami Osiedli: Żegrze, Grunwald Północ, Ogrody. 

Mimo trudnej sytuacji, zamierzeniem była kontynuacja spotkań Prezydenta                                       

z mieszkańcami, chociaż w formie online. 

Ponadto spotkania te były transmitowane na kanale YouTube Miasta Poznania                          

aby mieszkańcy osiedli mogli śledzić przebieg spotkań na żywo, posłuchać rozmowy                  

na tematy, które w ocenie danej Rady Osiedla zostały uznane za najbardziej istotne                     

z punktu widzenia mieszkańców czy włączyć się do dyskusji zadając pytanie Prezydentowi 

w komentarzach na YT. 

Po zakończeniu pierwszej części spotkania (z Radą Osiedla) Prezydent udzielał odpowiedzi 

na pytania mieszkańców. 

Szczegółowy przebieg konsultacji określa Zarządzenie nr 37/2017/P Prezydenta Miasta 

Poznania z dnia 27 września 2017 r. w sprawie organizacji spotkań Prezydenta Miasta 

Poznania z mieszkańcami. 

 

 Oddział przygotowywał wspólnie z Miejską Pracownią Urbanistyczną 39 konsultacji 

społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego przy udziale jednostek pomocniczych miasta, właściwych dla danego 

terenu. Ostatecznie zorganizowano 33 spotkania konsultacyjne.                          
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Konsultacje polegały na organizacji spotkań z zespołami projektowymi Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej, których celem było omówienie uwarunkowań i założeń do projektów 

planów oraz zebranie sugestii dotyczących danych obszarów. 

Z uwagi na pandemię opracowano inny system organizacji konsultacji społecznych 

związanych z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

zwiększenie partii informacji przygotowywanych przez określony Zespół Projektowy przed 

rozpoczęciem konsultacji społecznych, telefoniczną i mailową wymianę informacji 

z interesariuszami. 

 

 Oddział kontynuował organizację szkoleń  dotyczących organizacji procesu  

i prowadzenia konsultacji społecznych. 

Zorganizowano warsztaty online z zakresu skutecznych technik komunikacji i prowadzenia 

videospotkań z mieszkańcami, aby dostosować się do obowiązujących realiów 

pandemicznych.  

Warsztaty odbyły się w dniach 27 i 30 listopada 2020 roku. Szkolenie przeprowadzono   

na platformie Clickmeeting. Celem warsztatów była nauka skutecznych technik 

komunikacji z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych organizowanych online. 

Zorganizowano również szkolenie z Fundacją Stocznia z konsultacji społecznych on-line.  

Szkolenie odbyło się w dniach 10 i 11 grudnia 2020 r., a wzięli w nim udział przedstawiciele 

Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych. 

Pracownicy ds. komunikacji społecznej wzięli również udział w szkoleniu organizowanym 

przez Zarząd Dróg Miejskich dotyczącym „Wystąpień publicznych i prezentacji podczas 

spotkań z mieszkańcami”. Ponadto pracownicy Gabinetu Prezydenta podnosząc swoje 

kwalifikacje uczestniczyli w konferencji Urban Resilience „Designerzy procesów 

rozwojowych” - Miasta odporne na zmianę klimatu Fundacji Szkoła Liderów i Fundacji 

Veolia Polska. Konferencja dotyczyła przywództwa i środowiska. Była okazją do wymiany 

doświadczeń i zdobycia wiedzy eksperckiej z Polski i zagranicy. 

W ramach konsultacji społecznych pracownicy Gabinetu Prezydenta wzięli udział                      

w spotkaniach online Zoom Praktyków Partycypacji: "Partycypacja w czasach zarazy – 

przykłady działań włączających mieszkańców we współdecydowanie w czasach izolacji”. 

Spotkania online organizowane były przez Fundację Stocznia. 

 

 Oddział Przeprowadził Poznański Budżet Obywatelski 2021 - konsultacje społeczne,  

w ramach których mieszkańcy Poznania mogli decydować o tym, na co zostanie 

przeznaczona część budżetu miejskiego.  

Zadania zaplanowane na 2020 r. w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego były 

bardzo obszerne i związane z poszczególnymi etapami realizacji projektu. Z uwagi na brak 

możliwości realizacji zadań w wyniku pandemii Covid-19, część zadań została wycofana, 

a pozostałe zadania zostały wstrzymane i zaplanowane na II półrocze zgodnie  

z harmonogramem procesu. 

Początkowo zakładano, że etap składania projektów rozpocznie się w maju 2020, jednak   

z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, nabór wniosków przesunięto na początek 

lipca. W trakcie trwania tego etapu nastąpiło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody 

wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2020, który stwierdził nieważność uchwały  
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Nr XXVI/478/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28 kwietnia 2020 regulującej zasady 

Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 (PBO21), co wstrzymało realizację programu 

PBO21. 

W związku z tym Uchwałą nr XXIX/510/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia                           

9 czerwca r. w sprawie zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 

wprowadzono nowe zasady i nowy harmonogram PBO21. 

Rozpoczęto proces realizacji zadań Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021,  zgodnie 

z ustalonym harmonogramem. W ramach zadania realizowano proces konsultacji 

Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 w okrojonym zakresie. Z uwagi  na COVID 

-19 promocję PBO21 i nabór wniosków rozpoczęto za pośrednictwem internetowych 

kanałów społecznych oraz dedykowanej strony PBO. 

Ze względu na konieczność przyjęcia nowych zasad PBO21, przesunęły się daty etapu 

składania projektów oraz harmonogram realizacji kolejnych zadań. 

Na skutek pandemii COVID-19 celem utrzymania skutecznej promocji PBO21 w ramach 

zadań Centrum Inicjatyw Lokalnych, Wielkopolska Rada Koordynacyjna zorganizowała 

webinarium dla mieszkańców pn. „Jak zaktywizować mieszkańców i napisać projekt              

do PBO” CIL - Fyrtel Główna. Przy współpracy Stowarzyszenia Młodych Animatorów 

Kultury zorganizowano „Kreatywny podwieczorek” online którego tematem był  

m.in. Poznański Budżet Obywatelski. 

W ramach konsultacji społecznych Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego pracownicy 

Gabinetu Prezydenta wzięli udział w spotkaniach online Zoom Praktyków Partycypacji: 

"Czy warto umierać za budżet obywatelski? O lekcjach wyniesionych  

z czasów pandemii i dwóch lat obowiązywania przepisów ustawowych o Budżecie 

Obywatelskim" oraz "Dlaczego słowo warsztat odstrasza, czyli jak skutecznie zapraszać  

do partycypacji". Spotkania online organizowane były przez Fundację Stocznia. 

W zasadach PBO nie ujęto ograniczeń wiekowych i obowiązku zameldowania,  

aby złożyć projekt lub zagłosować w PBO21. Utrzymano głosowanie drogą elektroniczną 

oraz podział Poznania na 13 rejonów. Do PBO21, tak jak w latach ubiegłych, można było 

złożyć maksymalnie 3 projekty wraz z listą poparcia podpisaną przez  

co najmniej 10 mieszkańców. Podobnie jak w poprzednich latach można było składać 

projekty o charakterze rejonowym i ogólnomiejskim. Najważniejszą zmianą -  

w porównaniu do poprzedniego roku - było wprowadzenie Zielonego Budżetu. Celem tej 

inicjatywy jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych. Kategoria 

Zielonego Budżetu została wprowadzona w ramach projektów ogólnomiejskich. Głosujący 

mógł oddać dwa głosy na projekty ogólnomiejskie (w tym jeden na Zielony Budżet)  

i maksymalnie dwa głosy na projekty rejonowe. 

Mimo przeszkód spowodowanych pandemią Covid-19 oraz unieważnieniem pierwszej 

przyjętej Uchwały dot. Zasad PBO, udało się zaangażować w głosowanie w PBO 

rekordową liczbę mieszkańców.  

W 2020 roku zgłoszono 253 pomysły, w głosowaniu udział wzięło 87 575 osób, najwięcej 

spośród wszystkich edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach PBO21   

do realizacji przeszło w sumie 175 projektów. Proces składania projektów rozpoczął się  

10 lipca 2020 i trwał do 31 lipca 2020. W tym czasie przesłano 253 projekty  

 – 49 ogólnomiejskich i 183 rejonowych oraz 21 ogólnomiejskich w ramach Zielonego 
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Budżetu. Do każdego zgłoszenia należało dostarczyć w formie papierowej listę poparcia 

projektu (minimum 10 głosów poparcia). Zgłoszeń elektronicznych złożono 234, w formie 

papierowej złożono 19. 

Warto podkreślić, że na realizację inicjatyw została przeznaczona kwota – 21 mln złotych. 

15 mln zł przydzielono projektom rejonowym, a pozostałe 6 mln zł projektom 

ogólnomiejskim (w tym 4 mln w ramach Zielonego Budżetu). 

W tej edycji PBO wprowadzono możliwość zgłaszania i głosowania na projekty w ramach 

Zielonego Budżetu. Zakłada on rozwój publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów 

zieleni poprzez budowę nowych obiektów zieleni oraz rewaloryzację istniejących, w tym 

zabytkowych, zgodnych z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz zapisami miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Na te pomysły zostało przeznaczonych 4 miliony 

złotych z puli projektów ogólnomiejskich. Maksymalna kwota projektu to 2 mln zł, a każdy 

z mieszkańców dysponował 1 głosem na pomysł zgłoszony w ramach tej kategorii. 

Proces opiniowania projektów rozpoczął się 10 lipca 2020  i trwał do 16 października 2020.  

Opiniowanie projektów składało się z 2 głównych etapów – oceny formalnej oraz oceny 

merytorycznej. W opiniowanie zaangażowanych było około 30 instytucji, jednostek                        

i wydziałów Urzędu Miasta Poznania oraz 42 jednostki pomocnicze miasta. Opiniowanie 

przez wydziały/jednostki merytoryczne i Gabinet Prezydenta odbywało  

się do 2 października 2020.  

Opiniowanie projektów przez rady osiedla odbywało się w terminie 5-16 października 

2020  r. 

Równolegle trwała procedura odwoławcza od negatywnych opinii, która zakończyła  

się etapem spotkań odwoławczych w terminie od 28 września do 16 października 2020 r.  

W sumie złożono 253 projekty, zaopiniowano pozytywnie 175 wniosków, które znalazły 

się na liście  do głosowania. W trakcie tych etapów wycofano 10 projektów i złożono  

28 odwołań od negatywnych decyzji.  

Głosowanie w PBO21 odbyło się w terminie 23 października -20 listopada 2020. W sumie 

oddano 87 575 ważnych kart elektronicznych. W głosowaniu wybrano do realizacji  

34 projekty – 3 projekty ogólnomiejskie (w tym 2 z Zielonego Budżetu) i 31 rejonowych. 

W ramach zadania podjęto możliwe działania reklamowe dotyczące Poznańskiego Budżetu 

Obywatelskiego, zrealizowano wydruk wkładek informacyjnych ze wszystkimi projektami 

poddanymi pod głosowanie, w gazetach: Fakt, Wyborcza, Głos Wielkopolski. 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców nie odbył się Maraton Pisania Wniosków  

do PBO21 oraz gala PBO wieńcząca tradycyjnie proces konsultacji Poznańskiego Budżetu 

Obywatelskiego. Pomoc i wsparcie dla mieszkańców w zakresie składania wniosków 

odbywała się w formie zdalnej.  

Spotkania odwoławcze, z jednym wyjątkiem, odbyły się również w formie zdalnej. 

IX edycję PBO zakończono ewaluacją procesu. 
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 Oddział kontynuował współpracę z Wydziałem Organizacyjnym UMP w zakresie 

przebudowania miejskiej strony internetowej informującej o konsultacjach. 

Kontynuowano rozmowy w zakresie przebudowania podstrony konsultacyjnej w celu 

polepszenia komunikacji z mieszkańcami, uczynienia jej bardziej przejrzystą i przyjazną 

dla użytkownika. 

Trwały również prace nad nowymi funkcjonalnościami i zmianą wyglądu strony. 

 

 Prowadził kampanie informacyjno – edukacyjne w zakresie upowszechniania dobrych 

praktyk współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną  

oraz zwiększeniem świadomości obywatelskiej.  

Z uwagi na pandemię nie zrealizowano wszystkich zamierzeń dotyczących współpracy                

z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i radami osiedli w zakresie realizowanych  

w mieście akcji społecznych i informacyjnych, kształtowania pozytywnego wizerunku 

Miasta, udzielania wsparcia organizatorom wydarzeń odbywających się w mieście                          

i podejmowania inicjatywy w zakresie organizacji wydarzeń istotnych dla życia 

mieszkańców. 

Planowano przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach Programu 

Miejskiego „Kejter tez poznaniak”.  Celem było zorganizowanie w maju corocznej imprezy 

plenerowej pn. „Kejtrówka” będącej zwieńczeniem i podsumowaniem Programu, jednak  

w wyniku pandemii COVID-19 i obostrzeń z nią związanych całkowicie odstąpiono  

od realizacji przedmiotowego zadania i realizacji kampanii. 

Przeprowadzono kampanię promocyjno – informacyjną dotyczącą II konsultacji 

społecznych dotyczących zagospodarowania skweru Eki z Małeki . 

W ramach zadania zostały przygotowane materiały promocyjne i konsultacyjne w tym 

zaproszenia, plakaty, grafiki, materiały informacyjne dla uczestników konsultacji  

na podstawie wytycznych i dokumentacji projektowej. Przygotowano wizualizacje 

zagospodarowania skweru, które zostały wyeksponowane jako wystawa na skwerze  

w trakcie konsultacji. Informacja o konsultacjach społecznych oraz planowanej przemianie 

skweru i podjętych działaniach była szeroko dystrybuowana na mediach 

społecznościowych, stronach internetowych Miasta i Zarządu Dróg Miejskich oraz stronie 

Eki z Małeki. Przygotowano również film promocyjny. Zwieńczeniem było podsumowanie 

całego procesu w II półroczu 2020 r. 

 

 Oddział tworzył i Wspierał Centra Inicjatyw Lokalnych. 

Zadanie było realizowane w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Prezydent Miasta Poznania dnia 19 grudnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert  

nr 27/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w zakresie zadań:   

nr 1 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych – regranting,    

nr 2 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - CIL sąsiedzki.  

W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert wpłynęły łącznie 32 oferty,  

29 na zadanie: „Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - CIL sąsiedzki”  

i 3 oferty na zadanie: „Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych – regranting”. 
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W tym 11 ofert  nie spełniło wymogów formalnych, a pozostałe 21 ofert wraz z wnioskami 

o przyznanie dotacji z budżetu Miasta Poznania poddane zostały procedurze konkursowej. 

Podczas posiedzenia 11 lutego 2020 r., Komisja Konkursowa zaopiniowała oferty. 

Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję Konkursową, Prezydent Miasta Poznania podjął 

decyzję w sprawie udzielenia dotacji, wraz z decyzją o wysokości kwot przyznanych 

w jej ramach na zadania, które miały być realizowane przez Gabinet Prezydenta w 2020 

roku. 

Zarządzeniem nr 117/2020/P Prezydent Miasta Poznania ogłosił rozstrzygnięcie otwartego 

konkursu ofert nr 27/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze 

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2020”. 

Dotację w wysokości 385 000,00 zł przyznano Wielkopolskiej Sieci Organizacji 

Pozarządowych "Działamy Razem" na realizację zadania pt. „Centrum Inicjatyw Lokalnych 

- Regrantingowe 2020”. Natomiast 584 000,00 zł przyznano 15 podmiotom.   

 

Poniższa mapa przedstawia umiejscowienie CIL w przestrzeni miasta. 
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Poniżej zestawienie wszystkich Centrów Inicjatyw Lokalnych działających w Poznaniu: 

 

 

 
 

Konkurs na mikrodotacje został ogłoszony 16 marca 2020 r. Wybrano do dofinansowania                

60 najlepszych inicjatywCIL - Regrantingowe  w 2020 r. zrealizowało 60 mikrograntów. Nabór 

wniosków został ogłoszony na platformie Witkac.pl 16 marca 2020 r. Podczas naboru złożono 

75 wniosków, z czego 73 zostały ocenione jako poprawne formalnie, 62 oferty zostały ocenione 

jako pozytywne merytorycznie, jeden Realizator nie dostarczył umowy do Operatora  

w regulaminowym terminie, a jeden Realizator zrezygnował z realizacji zadania z powodu 

obostrzeń związanych z pandemią COVID - 19. Umowa została z nim rozwiązana  

za porozumieniem stron. Ogłoszono dodatkowy nabór by osiągnąć rezultat, dwa złożone 

wnioski zostały ocenione negatywnie formalnie, a pięć wniosków otrzymało negatywną ocenę 
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merytoryczną. 60 złożonych ofert otrzymało dofinansowanie na realizację zadania,  

w tym 27 grup nieformalnych pod patronatem Wielkopolskiej Sieci Organizacji 

Pozarządowych "Działamy Razem" (co stanowi 45% ofert dofinansowanych). 

Złożono 60 sprawozdań z realizacji zadania. 

Podczas zadania zrealizowano 345 godz. konsultacji/doradztwa dla Realizatorów, wykonano 

98 godz. monitoringów merytoryczno-finansowych. Monitoring realizowany był w sposób 

ciągły, począwszy od chwili uruchomienia programu aż do jego zakończenia. 

Dotacje o łącznej kwocie 584 000,00 zł przyznano 15 podmiotom. 

CIL-e Sąsiedzkie zrealizowały 94 inicjatywy oddolne, w tym: Nowe CIL-e – 37 inicjatyw, CILe 

kontynuujące zadanie – 57 inicjatyw. Sporządziły 15 raportów z badań potrzeb i zasobów 

społeczności lokalnych, w tym: 8 aktualizacji diagnoz,7 nowych badań. 

Zrealizowano 44 spotkania w ramach budowania partnerstw lokalnych, w tym: 17 spotkań 

zrealizowanych przez nowe CIL-e ,27 spotkań zrealizowanych przez CIL-e kontynuujące 

zadania, ponad 20 spotkań mieszkańców, dotyczących ważnych dla społeczności tematów, 

zrealizowanych przez CIL-e kontynuujące działania, ponad 15 spotkań wspierających (online) 

z pracownikami Gabinetu Prezydenta, ponad 20 spotkań indywidualnych (1 CIL – GP) online, 

2 spotkania z przedstawicielami Rad Osiedli, ponad 10 spotkań szkoleniowych i wspierających 

z OSL, dodatkowo 4 spotkania mieszkańców z prawnikiem (poradnictwo) w CIL: Sołacz, 

Darzybór, Piątkowo Wschód i Piątkowo Zachód. 

 

 W ramach zadania Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych Gabinet 

Prezydenta zrealizował także szkolenie i Diagnozę Centrum Inicjatyw Lokalnych 

W dniach 4 i 5 lipca 2020 zorganizowano spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla CIL 

Sąsiedzkich. Odbyło się ono w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie. Wzięło  

w nim udział 15 osób przedstawicieli 10 CIL Sąsiedzkich i CIL Regrantingowego. 

 

Zrealizowano również Diagnozę CIL - program edukacyjno – badawczy dotyczący mapy 

zasobów i potrzeb społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością Centów Inicjatyw 

Lokalnych. Zadanie zrealizowała Fundacja Naukowa ANTYPODY, która spełniła oczekiwania 

w zakresie zaproponowanego programu szkolenia, trenerów oraz koncepcji merytorycznego 

wsparcia realizatorów CIL. Dodatkowo Fundacja Naukowa ANTYPODY posiadała wszelkie 

uprawnienia, kompetencje i realizowała w ramach powierzenia, zadanie publiczne pod tytułem: 

Diagnoza społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością CIL. Zadanie  to zostało 

wykonane i rozliczone w sposób prawidłowy i bardzo wysoko ocenione przez uczestników. 

Szkolenie podzielone zostało na dwa moduły.   

Pierwszy – podstawowy – skierowany był do nowych CIL, które rozpoczęły działalność  

w 2020 r. - warsztaty, praca w ramach tzw. kręgów badawczych, konsultacje indywidualne 

podsumowujące pracę w ramach warsztatów i kręgów badawczych; spotkanie podsumowujące 

wraz z przekazaniem informacji zwrotnej na temat raportów z diagnozy.   

Drugi moduł programu – zaawansowany – skierowany był do CIL, które mają doświadczenie 

w diagnozowaniu zasobów i potrzeb lokalnych. Głównym ich zadaniem było dokonanie 

aktualizacji diagnozy społecznej, z naciskiem na uwzględnienie wpływu sytuacji pandemii  

na realizację działań CIL i diagnozy w rzeczywistości wirtualnej  
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i z wykorzystaniem narzędzi zdalnych. Zrealizowano wsparcie, warsztaty przygotowane  

na bazie metodologii design thinking, konsultacje indywidualne na temat wykorzystania 

pomysłów wypracowanych w trakcie warsztatów, spotkanie końcowe. 

 

 Szkoła Liderów 

Projekt Szkoła Liderów Miast został zrealizowany zgodnie z ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w formie otwartego konkursu ofert.  

Na tej podstawie Prezydent Miasta Poznania ogłosił dnia 17 lipca 2020 r. otwarty konkurs ofert 

nr 57/2020 na wsparcie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze „Działalność 

wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, na rok 2020 w zakresie zadania: 

„Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych – program edukacyjny  w zakresie 

przywództwa i rozwoju liderów”.  

Na konkurs wpłynęło łącznie 7 ofert, w tym 1 nie spełniła wymogów formalnych, a pozostałe 

6 ofert podlegało dalszemu rozpatrywaniu, w całości zgodnie z planowanym we wniosku 

harmonogramem i kosztorysem. Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję Konkursową, 

Zarządzeniem nr 680/2020/P z dnia 11 września.2020 r., Prezydent Miasta Poznania dokonał 

wyboru najkorzystniejszej oferty – Fundacji Szkoła Liderów. 

Spośród 109 aplikujących, do projektu zakwalifikowano 48 osób, które pracowały  

w trzech grupach trenerskich. Szkołę Liderów Miasta Poznania ukończyło 47 osób i zostało 

włączonych do sieci absolwentów Fundacji Szkoła Liderów. Wśród uczestników znaleźli się 

przedstawiciele zakładanych we wniosku sektorów: publicznego, biznesu i NGO. W grupie 

znalazło się trzech radnych miejskich, radni osiedlowi (w tym przewodniczący zarządów rad 

osiedli), szefowie i działacze organizacji pozarządowych, liderzy różnorodnego biznesu, 

pracownicy naukowi czy aktywiści. Do prowadzenia szkoleń zatrudniono trzech 

doświadczonych trenerów kompetencji miękkich: Jolantę Woźnicką, Grzegorza Idziaka  

i Magdalenę Tchórznicką.  

Dodatkowo w ramach wybranych elementów programu zostali zaproszeni eksperci i goście  

(w tym pracownicy Urzędu Miasta Poznania), m.in.: Zastępca Prezydenta Poznania, Mariusz 

Wiśniewski, Prezydent Starachowic, Marek Materek, Prezydent Chełma, Jakub Banaszek, 

Zastępczyni Prezydent Słupska, Marta Makuch, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta  

i Współpracy Międzynarodowej UM w Poznaniu, Iwona Matuszczak-Szulc, Anna Żygulska  

z Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, 

Edukatorka Młodzieży, Maja Dębowska, Sekretarz m. st. Warszawy, Marcin Wojdat, ekspertka 

ds. pomocy humanitarnej i cudzoziemców Nina Mocior. 

Odbyło się także specjalne spotkanie z absolwentami Szkoły Liderów Miast z 2018 roku  

ze Zgierza, którzy opowiadali jak można wykorzystać doświadczenie programu w dalszej 

działalności liderskiej na rzecz miasta. Łącznie do projektu zaproszono 29 ekspertów. Zjazdy 

odbyły się planowo - łącznie 5 spotkań. Ze względu na pandemię koronawirusa wszystkie 

odbyły się on-line, przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa uczestników,  

gości i organizatorów. Program ukończyło 47 spośród 48 uczestników. 

Odbyło się ponad 71,5 godzin szkoleniowych, zorganizowano uroczystość podpisania listu 

intencyjnego, odbyło się wydarzenie finałowe, miało miejsce 48 omówień raportów Extended 

DISC. Powstało 9 z min. 5 modeli współpracy międzysektorowej autorstwa uczestników, 
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katalog z opisami wszystkich modeli współpracy stworzonych przez uczestników, fotosesja  

i  profesjonalny film promocyjny, opracowano raport ewaluacyjny na podstawie 42 ankiet. 

W mediach ukazało się ponad 10 publikacji o projekcie i zdobyto dwa patronaty medialne  

i patronat Prezydenta. 

 

 Ewaluacja Programu CIL: 

Ewaluacja Programu Centrum Inicjatyw Lokalnych została zrealizowana zgodnie z ustawą  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie otwartego konkursu ofert.  

Na tej podstawie Prezydent Miasta Poznania ogłosił dnia 6 października 2020 r. otwarty 

konkurs ofert nr 67/2020 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze: 

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, na rok 2020 –  

w zakresie zadania: „Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych – ewaluacja 

programu CIL”. Na konkurs wpłynęły łącznie 3 oferty, które podlegały dalszemu 

rozpatrywaniu. 

Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję Konkursową, Zarządzeniem nr 816/2020/P  

z dnia 06 listopada 2020 r., Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszej 

oferty – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.  

W ramach zadania publicznego przeprowadzono badanie programu Centra Inicjatyw 

Lokalnych dzięki, któremu zrealizowano cele dotyczące ewaluacji działania sieci  

20 Centrów Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu, o różnej wielkości i stażu w prowadzeniu CIL, 

uzyskano informacje przydatne przy tworzeniu nowych Centrów Inicjatyw Lokalnych, 

wsparcie rozwoju idei CIL w Poznaniu i nadawanie jej kolejnych merytorycznych impulsów 

rozwojowych, pozyskano dla Urzędu Miasta Poznania oraz środowiska rozwijającego ideę CIL 

informacje nt. poziomu rezultatów (skuteczności/trafności/efektywności/adekwatności) 

finansowanych w ramach programu CIL działań, uwrażliwiono kadrę CIL na potrzeby  

w zakresie monitoringu prowadzonej działalności  oraz autoewaluacji.  

Badanie zostało zrealizowane przy zastosowaniu różnych, wzajemnie komplementarnych 

metod i technik badawczych, zgodnie z zasadą triangulacji metodologicznej.  

W ramach realizacji zadania zastosowano badania ilościowe: kadry, partnerów  

i wolontariuszy CIL oraz mieszkańców korzystających i niekorzystających z oferty CIL oraz 

badania jakościowe: indywidualne wywiady pogłębione, wywiady swobodne, wywiady 

zestandaryzowane, desk research, etnografię online CIL, wywiad wyobrażeniowy, audyt 

użyteczności, rekonstruowanie modelu, analizę zdjęć, elementy analizy dyskursu, analizę 

SWOT CIL, Mind mapping, benchmarking, warsztat/panel rekomendacyjny ekspertów. 

 

 Małe Granty 

W ramach zadania publicznego: „ Działalność wspomagająca rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych” zrealizowano również mały grant, zgodnie z art. 19 a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, 

realizacja zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym. 

Planowane przedsięwzięcie zostało wskazane do realizacji przez Radę Osiedla STAROŁĘKA-

MINIKOWO-MARLEWO. Ofertę realizacji zadania publicznego złożyło stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Miejskich. 
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„Mały grant” - Szwendanie po fyrtlu Starołyna - w ramach działania zintegrowano 

mieszkańców oraz pobudzono ich aktywność. Wykorzystując potencjał i potrzeby 

mieszkańców, w trakcie realizacji małego grantu wyłoniono lidera społeczności lokalnej, który 

zaoferował swoje wsparcie dla działań stowarzyszenia. W ramach tej współpracy powstały 

nowe pomysły na działania dla lokalnej społeczności. Stowarzyszenie nawiązało również 

rokującą współpracę z lokalnymi organizacjami. Działanie Koła Gospodyń Miejskich było 

przestrzenią gdzie nastąpiła wymiana myśli i idei mieszkańców. Wspólnie poszukiwano cechy 

charakterystycznej osiedla, jako symbolu społeczności lokalnej. Symbolem Starołęki wybrano 

most kolejowy. Działanie to miało na celu wzmocnienie lokalnej identyfikacji i tożsamości 

mieszkańców.  

Zadanie zrealizowano w terminie: 15 września – 29 listopada.2020 r. 

 

W  2020 roku w ramach poznańskich CIL-ów zrealizowano 60 mikrograntów, gdzie nabór już 

na początku lipca 2020 r. został zawieszony z uwagi na wyczerpanie puli środków finansowych 

przeznaczonych na realizację inicjatyw przez mieszkańców Miasta Poznania. Świadczy  

to o szerokim zainteresowaniu. Ich łączna wartość wyniosła 584 000,00 zł., a środki przyznano 

15 podmiotom.  

Z roku na rok miasto przeznacza na program coraz więcej środków finansowych, chociaż            

w 2020 r. działania miały określone ograniczenia z uwagi na pandemię Covid -19.  

W 2020 r. łączna wartość środków to 969 000,00 zł, w tym 584 000,00 zł na CIL – sąsiedzkie                  

i 385 000,00 zł na CIL regrantingowy. W 2019 r. było to 800 tys. zł (420 tys. zł na CIL-e lokalne 

i 380 tys. zł na CIL regrantingowy).  
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IX. Urząd Stanu Cywilnego: 

 

W 2020 r. odbyły się 2 uroczystości wręczenia medali z okazji długoletniego pożycia 

małżeńskiego z udziałem Pana Prezydenta, podczas których odznaczono 62 pary Jubilatów.  

Ponadto Urząd Stanu Cywilnego realizując zadania zlecone gminie dokonał między innymi 

następujących czynności: 

1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego: 25004, 

2. Migrowanie aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego: 36294, 

3. Sporządzanie wzmianek dodatkowych: 5428, 

4. Zamieszczanie przypisków: 28909, 

5. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa: 2204. 

6. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: 77711, 

7. Wydawanie zaświadczeń: 17868. 
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X. Wydział Gospodarki Nieruchomościami: 

 

1. ZASÓB NIERUCHOMOŚCI  

1.1. Realizacja projektów związanych z wykorzystaniem nieruchomości Miasta 

Poznania i Skarbu Państwa. 

1.1.1.  „Rzeka w mieście”. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami mimo trudnej sytuacji i zagrożeń związanych  

z epidemią koronawirusa konsekwentnie realizuje projekty związane 

 z aktywizacją terenów nadrzecznych. W 2020 r. zawarto dwie kolejne umowy na dzierżawę 

nieruchomości w sąsiedztwie rzeki Warty, jedną z nich jest umowa na najem nieruchomości 

zabudowanej budynkiem zaplecza socjalnego przystani jachtowej z możliwością prowadzenia 

działalności gastronomicznej wraz z terenem do zagospodarowania na cel rekreacyjny. 

Dzierżawa ta skierowana jest do użytkowników przystani jachtowej. Jednakże przez to,  

że zaplecze posiada również część gastronomiczną, korzystać z tej nowej infrastruktury będą 

mogli również mieszkańcy Miasta oraz turyści niezwiązani ze środowiskiem wodnym. Dzięki 

aktywności partnerów prywatnych mieszkańcy uzyskali dostęp do usług gastronomicznych, 

kulturalnych i sportowych w trudnym dla wszystkich roku. Trwa nadal także przygotowanie 

dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie przystani jachtowej jako 

kolejnego kroku do powstania na terenie miasta Poznań całorocznej przystani jachtowej oraz 

nurtowej. 

W ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego ukończona została budowa wolnostojącej 

ścianki wspinaczkowej i strefy do slackline, której otwarcie nastąpiło w I połowie lipca 2020.   

Kolejny rok nad rzeką funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu wodnego. Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami we współpracy z innymi instytucjami zorganizował także szereg działań  

o charakterze edukacji ekologicznej w ramach których odbyły się takie działania jak Program 

rekreacyjno-edukacyjny, zajęcia na plażach miejskich, akcja „DNO NIE-dla butelek III”, 

„Akcja zbierania niedopałków i kapsli przy moście Rocha”, program „Trzymaj czystą Wartę 

II”, „Program „VI Sprzątanie Brzegów Warty od źródeł do ujścia 2020” oraz wydarzenie 

„Aktywna Warta”. 

 Znaczna część zasobów zarówno finansowych, jak i organizacyjnych związanych z realizacją 

programu strategicznego „Rzeka w mieście” dedykowana została działaniom związanym 

z utrzymaniem porządku. Dzięki działaniom podjętym przez Wydział tereny nadrzeczne objęte 

są stałym utrzymaniem czystości wraz z cyklicznym wykaszaniem traw. W ramach realizacji 

tego zadania, wydano w roku 2020 kwotę 507 186,18 zł brutto na usługi utrzymania czystości 

i koszenia traw, świadczone przez wykonawcę wyłonionego w trybie przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Ponadto na terenach nadrzecznych znajdują się kontenery umożliwiające segregację odpadów 

oraz pojemniki na żar mające zapobiegać pożarom kontenerów na odpady. Kolejny sezon 

działały także strefy dozwolonego spożywania alkoholu nad rzeką Wartą.  

1.1.2.  Inwestycje  

1. Budowa kompleksu ogródków działkowych – realizacja robót budowlanych  

dot. budowy kompleksu ogródków działkowych wraz z domem działkowca, 

ogólnodostępnym sanitariatem, miejscami parkingowymi i infrastrukturą techniczną –  

etap I, przy ul. Przy Lotnisku, których zakończenie zaplanowane jest na koniec kwietnia 

2021 roku. 
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2. Teren ZNTK - 24.09.2020 r. Miasto zawarło z Droxford Investment sp. z o.o. umowę 

o współpracy, w której określony został, wypracowany w toku wzajemnych negocjacji, 

ramowy zakres partycypacji stron w teren po byłym ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o. 

3. Zbiornik retencyjny na Łacinie – umowy partycypacyjne zawarte w 2020 r. 

1) Umowa z JP Development Sp. z o.o. Poznań Niemena sk na kwotę 365 235,54 zł; 

2) Umowa z NP19 Sp. z o.o sk na kwotę 338 023,48 zł; 

3) Umowa z Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. na kwotę 234 660,93 zł; 

4) Umowa z VD Invest Sp. z o.o. na kwotę 130 600,00 zł; 

5) Umowa z Projekt Jantar Sp. z o.o. na kwotę 47 490,90 zł. 

4. Modernizacja budynków komunalnych – w ramach zadania budżetowego w roku 

2020r. zakończono:  

1) termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Rybaki 16 i Małeckiego 17  

w Poznaniu; 

2) zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy 

ul. Staszica 6, Wawrzyniaka 14, Zeylanda 5, Fabrycznej 2a, Przemysłowej 27-27a, 

Przemysłowej 48 wraz z podłączeniem do miejskiej sieci grzewczej  

(w tym zlikwidowano 204 szt. . palenisk);  

3) wymieniono okna w Przedszkolu nr 51 przy ul. Głogowskiej 40 w Poznaniu; 

4) wymieniono stolarkę okienną w budynkach komunalnych przy ul. Kraszewskiego 

19, ul. Staszica 6 i ul. Wawrzyniaka 14 w Poznaniu;   

5) wykonano roboty modernizacyjne i adaptacyjne w lokalach mieszkalnych przy 

ul. Szczanieckiej 5B m. 9, ul. Głogowskiej 100 m. 7, ul. Głogowskiej 94 m. 8,  

ul. Śniadeckich 6A m. 3, przeznaczonych na realizację programu najmu socjalnego 

ze wsparciem treningowym w budynkach komunalnych;  

6) zmodernizowano 34 zwolnionych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.  

5. Ponadto Wydział podejmował następujące zadania: 

1) zaprojektowano i wykonano modernizację drogi dojazdowej do Przychodni przy  

ul. Galla 2D w Poznaniu; 

2) wykonano prace instalacyjne w budynkach komunalnych przy ul. Przemysłowej 48, 

ul. Przemysłowej 27-27a, ul. Zeylanda 5 i ul. Fabrycznej 2A wraz z podłączeniem 

do miejskiej sieci grzewczej. 

6. W 2020r zrealizowano dwa projekty z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 

2020: 

1) Pielęgnujmy marzenia – Termomodernizacja i wymiana opraw oświetleniowych 

wraz z instalacją w budynkach Piątkowskiej Szkoły Społecznej przy  

ul. Stróżyńskiego 16 w Poznaniu;  

2) Budowa placu zabaw przy ul. Kutnowskiej w Poznaniu – w ramach projektu 

wykonano rozbiórkę budynku po byłym przedszkolu i kotłowni przy ul. Płockiej 4 

w Poznaniu; 

oraz dwa projekty z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2018: 
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3) Budowa ścianki wspinaczkowej z PBO 2018 przy Wartostradzie. Ścianka jest 

ogólnodostępnym obiektem sportowym umożliwiającym uprawianie amatorskiej 

wspinaczki. Koszt budowy 750 000,00. 

4) Olimpia. 4940m2 dla kultury i edukacji. Opracowanie dokumentacji projektowej 

wielobranżowej i wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji: 

pomieszczenia węzła, instalacji wentylacji węzła cieplnego i rozdzielni, instalacji 

zasilania węzła cieplnego elektryczna i teletechnika, instalacja grzewcza. 

1.2. Realizacja zadań w zakresie ochrony praw właścicielskich  

w 2020 r. 

W roku 2020 pełnomocnicy Miasta Poznania podejmowali działania mające na celu ochronę 

praw rzeczowych przysługujących gminie w postępowaniach administracyjnych dotyczących 

zwrotu wywłaszczonych nieruchomości i stwierdzeń nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu 

oraz w postępowaniach cywilnych dotyczących odszkodowań z tytułu art. 36 ustawy  

o zagospodarowaniu przestrzennym. 

1.2.1. Postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz postępowania 

o stwierdzenie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu: 

W postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz w postępowaniach 

o stwierdzenie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu nieruchomości działania 

pełnomocników doprowadziły do wydania przez organ korzystnych dla Miasta orzeczeń w 17 

postępowaniach w stosunku do nieruchomości o łącznej szacunkowej wartości około  

108 mln zł.  

Tabela nr 1. Zestawienie wartościowe wyników postępowań o zwrot wywłaszczonych 

nieruchomości oraz postępowań o stwierdzenie nieważności orzeczeń 

o wywłaszczaniu.  

Lp.  
Wartość zachowanego prawa 

własności 
Wartość utraconego prawa własności 

1.  
120 800,00 zł – działki nr 202/3  

i 202/6, ark. mapy 21, obręb Golęcin. 

3 226 078,00 zł - działki nr 26/14 

 i 25/5, ark. mapy 44, obręb Golęcin. 

2.  
52 800,00 zł  – działka nr nr 79/1, ark. 

mapy 02, obręb Jeżyce. 

972 732,00 zł – działka nr 499/18, ark. 

mapy 8, obręb Piątkowo. 

3.  

4 104 000,00  zł  – działki nr 32/1  

i 32/2, ark. mapy 16, obręb Jeżyce, 

działka nr 9, ark. mapy 27, obręb 

Poznań i działka nr 3/1, ark. mapy 43, 

obręb Poznań.  

648 000,00 zł – udział 121/180 cz.  

w działce nr 1/42, ark. mapy 14, obręb 

Rataje 

4.  
 579 100,00  zł  – działka nr 36/2, ark. 

mapy 6, obręb Żegrze.   

95 000,00 zł – działka nr 121/34, ark.     

mapy 18, obręb Piątkowo. 

5.  
94 500,00  zł – działka nr 361, ark. 

mapy 14, obręb Ławica. 

220 000,00 zł – działka nr 1/45, ark. mapy 

42, obręb Starołęka 

6.  
679 680,00 zł – działka nr 6, ark. 

mapy 21, obręb Ławica. 

48 000,00 zł – działka nr 26/321, ark.   

mapy 23, obręb Junikowo 

7.  
3 845 365,00 zł – działki nr 1/12  

i 1/19, ark. mapy 11, obręb Chartowo. 
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Lp.  
Wartość zachowanego prawa 

własności 
Wartość utraconego prawa własności 

8.  

25 396 614,90 zł  – działki  

nr 528/40, nr 258/44 i 258/45, ark. 

mapy 11, obręb Piątkowo. 

 

9.  
217 478,00 zł  – działka nr 89, ark. 

mapy 33, obręb Winiary. 
 

10.  

39 562 642,15 zł – działki nr 9/4, 23/3 

i 23/4, części działek nr 23/30, 23/35, 

23/40 i 23/41, ark. mapy 32, obręb 

Żegrze, działki nr 7/6 i nr 7/10, ark. 

mapy 04, obręb Żegrze. 

 

11.  
1 306 044,90 zł – działka nr 7/2, ark. 

m. 12, obr. Wilda. 
 

12.  
12 800 000,00 zł – działka nr 16/1 

 i 16/2, ark. mapy 02, obręb Żegrze. 
 

13.  
300 000,00 zł – działka nr 162/15, ark. 

mapy 18, obręb Piątkowo. 
 

14.  
1 000 000,00 zł – udział 121/180 cz. w 

działce nr 1/43, ark. mapy 14, obręb 

Rataje. 

 

15.  
170 000,00 zł  – działki nr 32/6, 57/1 i 

17, ark. mapy 41, obręb Golęcin.   
 

16.  
3 000 000,00 zł – działka nr 130, ark. 

mapy 33, obręb. Łazarz. 
 

17.  
15 138 836,24 zł  – działka nr 166/1 i 

163/2, ark. mapy 30, obręb Łazarz. 
 

Suma: 108 367 861,19 zł 5 209 810,00 zł 

1.2.2. Postępowania dotyczące odszkodowań z tytułu art. 36 upzp: 

W postępowaniach cywilnych dotyczących odszkodowań z tytułu art. 36 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym działania pełnomocników doprowadziły  

do oddalenia przez Sąd powództw na łączną kwotę 45 000,00 zł, umorzono postępowanie  

w sprawie o odszkodowanie na kwotę 7 824 000,00 zł oraz dokonano nabycia do zasobu Miasta 

Poznania, na podstawie zawartej przed sądem ugody, jednej nieruchomości o łącznej wartości 

38 500 000,00 zł. Ponadto na podstawie prawomocnego wyroku zobowiązano Miasto Poznań 

do wykupu jeszcze jednej nieruchomości za kwotę 2 011 032,00 zł. 
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Szczegółowe zestawienie postępowań w ww. przedmiocie prezentuje poniższa tabela.  

Tabela nr 2. Zestawienie kwot zasądzonych i wypłaconych w odniesieniu do kwot, o których 

zasądzenie wnoszone były powództwa w trybie art. 36 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Lp. Kwota wynikająca z pozwu Kwota wypłaconego 

odszkodowania/wykupu 

1.  45 000,00 zł - dz. nr 72  ark. mapy 21, 

obręb Głowieniec (ul. św. Kingi) 

0,00 zł - dz. nr 72  ark. m. 21, obręb 

Głowieniec 

2.  20 435 628,33 zł  - dz. 126, ark. mapy 36, 

obręb Winiary (os. Zwycięstwa).  

12 599 000,00 zł - dz. 126, ark. mapy 

36, obręb Winiary (os. Zwycięstwa). 

Odszkodowanie 

3.  7 824 000,00 zł - dz. 1/4, 1/5, 1/6, 8/7, 8/8, 

7/6, ark. mapy 33, obręb Żegrze (os. Orła 

Białego) 

0,00 zł - dz. 1/4, 1/5, 1/6, 8/7, 8/8, 7/6, 

ark. mapy 33, obręb Żegrze (os. Orła 

Białego) 

4.  120 000 000,00 zł – dz. 2/5, 1/1, 1/5, 2/1, 

7/1, 8/1, 8/2 ark. mapy 09, obręb 

Komandoria (ul. Komandoria) 

38 500 000,00 zł - dz. 2/5, 1/1, 1/5, 

2/1, 7/1, 8/1, 8/2 ark. mapy 09, obręb 

Komandoria (ul. Komandoria) 

Wykup 

5.  2 011 032,00 zł - dz. 58/5,  ark. mapy 04, 

obręb Górczyn (ul. Palacza) 

2 011 032,00 zł - dz. 58/5,  ark. mapy 

04, obręb Górczyn (ul. Palacza) 

Wykup 

Suma: 150 315 660,33 zł 53 110 032,00 zł 

1.2.3.  Inne postępowania: 

1) nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Wybickiego 5, obręb Wilda, ark. mapy 

13, działki nr 100/1 i 100/2 o powierzchni 800 m2. Postępowanie o zapłatę 

odszkodowania z tytułu odmowy zwrotu nieruchomości i niedochowania prawa 

pierwszeństwa przy oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 

Prawomocnym wyrokiem z dnia 18.07.2017 r. sygn. akt IC816/15,  Sąd Rejonowy 

Poznań Stare Miasto w Poznaniu oddalił powództwo, następnie Sąd Okręgowy  

w Poznaniu II Wydział Cywilny Odwoławczy wyrokiem z dnia 26.11.2019 r., sygn. 

akt II Ca 1285/17 (wyrok z uzasadnieniem wpłynął 18.02.2020 r.) oddalił apelację 

wniesioną przez powódkę od wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto 

w Poznaniu. Wskazana przez powódkę wartość odszkodowania 1 600 000,00 zł; 

2) w 2020 roku Miasto Poznań otrzymało od Skarbu Państwa – PKP odszkodowanie  

za przejęcie nieruchomości miejskich (na podstawie art. 9y ust. 1. ustawy z dnia 28 

marca 2003r. o transporcie kolejowym Dz. U. z 2016r., poz. 1727, ze zm.) z tytułu 

przebudowy linii kolejowej w łącznej kwocie 2.002.119,00 zł; 

3) w 2020 roku Miasto Poznań otrzymało od Skarbu Państwa (reprezentowanego przez 

Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich) odszkodowanie za przejęcie nieruchomości 

miejskiej (na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.) z tytułu rozbudowy drogi krajowej 

nr 5 w kwocie 2.374.410,00 zł. 
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1.3.  Nabywanie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu 

Państwa. 

1.3.1. Nabywanie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Poznania 

Miasto Poznań nabyło, w trybach cywilnoprawnych, 15 nieruchomości, na które składają się 

32 działki gruntu, w celu realizacji zadań własnych, celów publicznych gminy lub w ramach 

uregulowań terenowo-prawnych tych nieruchomości oraz jedną nieruchomość w wyniku 

wyroku sądowego.  

W wyniku prowadzonych negocjacji Miasto Poznań pozyskało wyżej wymienione tereny  

za kwotę średnio o ok. 17% niższą od wartości rynkowych, określonych przez rzeczoznawców 

majątkowych w operatach szacunkowych.  

Na szczególną uwagę zasługuje nabycie w trybie umowy darowizny do zasobu gminy  

od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Taborowej 4 zabudowanej 

budynkiem nieczynnej pływalni. Miasto Poznań zamierza przeznaczyć przedmiotowe działki 

na realizację zadania własnego obejmujących sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym 

terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.  

Dla mieszkańców Naramowic istotne jest, iż Miasto nabyło do zasobu dwie nieruchomości  

o powierzchni powyżej 3,3 ha, umożliwiając tym samym rozbudowę parku Żurawiniec.  

Miasto uregulowało stan prawny kolejnych dwóch działek położonych w rejonie  

ul. Kruczej o łącznej powierzchni 24 598 m2 umożliwiając dalszą rozbudowę terenów 

zielonych Parku Rataje.  

W celu dalszego rozwoju przez Zarząd Transportu Miejskiego infrastruktury komunikacji 

miejskiej została nabyta nieruchomość przy ul. Opolskiej w celu rozbudowy pętli autobusowej 

na Dębcu.  

W wyniku zamiany nieruchomości przy ul. Głuszyna scaleniu uległy tereny administrowane 

przez szkołę podstawową przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa przebywających  

w tej placówce uczniów.  

W ramach uprawnień wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami Prezydent 

Miasta  Poznania wykonał prawo pierwokupu nabywając do zasobu gminy nieruchomość  

w rejonie ul. Fabrycznej, w celu usprawnienia możliwości budowy układu komunikacyjnego 

na terenie „Wolnych Torów”.  

W trybie umowy darowizny Miasto przejęło od Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 8 

działek, w wyniku czego uregulowano stan prawny gruntów stanowiących drogi publiczne  

w rejonie ul. Zagajnikowej.   

W roku 2020, w wyniku spadkobrania, Miasto Poznań nabyło 2 nieruchomości o łącznej 

pow. 948 m2 i o wartości 1 300 000 zł oraz lokal mieszalny, stanowiący odrębna własność  

o pow. 144,88 m2 i o wartości 1 100 000 zł: 

1) ul. Sadnicka 24 – obr. Ławica, ark. 4, dz. 43 o pow. 451 m2; 

2) ul. Fregatowa 4 – obr. Kiekrz, ark. 6, dz. 895 o pow. 497 m2; 

3) ul. Na Stoku 3a m. 2. 
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1.3.2. Nabywanie nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 

W roku 2020, w wyniku przeprowadzonych przez pracowników Wydziału czynności, 

mających na celu ustalenie przesłanek do nabycia nieruchomości w wyniku: spadkobrania, 

zasiedzenia, w trybie przemilczenia, jako mienie poniemieckie, na skutek pozytywnego 

rozstrzygnięcia w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej, w postępowaniu 

administracyjnym oraz w prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, do zasobu Skarbu Państwa 

zostało przejętych 7 nieruchomości o łącznej pow. 17 544 m2 i o łącznej wartości  6 700 000,00 

zł: 

1) ul. Głogowska/Ostatnia – obręb Górczyn, ark. mapy 20, dz. 8/2 o pow. 2095 m2; 

2) ul. Opolska – obręb Dębiec, ark. mapy 6, dz.: 17/1 i 17/4 o łącznej pow.: 1513 m2; 

3) nieruchomość położona w Lipnicy Wielkiej z ark. 3, dz. 801 o pow. 6155 m2; 

4) ul. Winklera – obręb Łazarz, ark. mapy 28, dz. 163 o pow. 25 m2; 

5) ul. Łukaszewicza/Kolejowa – obręb Łazarz, ark. mapy 33, dz. 198/1 o pow. 27 m2; 

6) ul. Głogowska 214 – obręb Górczyn, ark. mapy 14, dz. 14/2 o pow. 554 m2; 

7) ul. Ornecka i Pasłęcka – obręb Krzyżowniki, ark. mapy 12, dz.: 5/48, 5/58, 5/66, 5/71, 

6/173, 6/174, 6/199 o łącznej pow.: 7175 m2. 

1.4.  Zarządzanie nieruchomościami Miasta Poznania. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami w 2020 roku zarządzał następującymi 

nieruchomościami Miasta Poznania:  

1) ul. Długosza 5/5 we Wrocławiu; 

2) ul. Grodziska 71/1; 

3) os. Pod Lipami 9/116; 

4) os. Powstańców Warszawy 5a-1 (lokal użytkowy); 

5) os. Przyjaźni 3/259; 

6) ul. Przepiórcza 11/10; 

7) ul. Swoboda 66/5; 

8) ul. Szpitalna 2/16; 

9) ul. Mottego 5/24; 

10) ul. Na Stoku 3a/2. 

W 2020 r. w ramach zadania zarządzania nieruchomościami zostały wykonane roboty 

rozbiórkowe obiektów posadowionych na niżej wymienionych nieruchomościach:  

1) przy ul. Sławińskiej 1 w Poznaniu; 

2) przy ul. Śniadeckich 12 w Poznaniu; 

3) przy ul. Bluszczowej 17 w Poznaniu. 
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1.5. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.  

W ramach realizacji zadania gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w roku 

2020 zarządzano niżej wymienionymi nieruchomościami: 

1) ul. św. Marii Magdaleny 5, 5a; 

2) ul. Przemyska 19a; 

3) ul. Sokoła 17/10; 

4) ul. Głogowska 150/3; 

5) al. Wielkopolska 5/Grudzieniec 2; 

6) ul. Bukowska 53a; 

7) ul. Lubowska 40; 

8) ul. Lodowa 7/5; 

9) Os. Armii Krajowej  80/1;  

10) Os. Wichrowe Wzgórze 30/45;  

11) Plac Wolności 17; 

12) ul. Kazimierza Wielkiego 24/26; 

13) pl. Zbawiciela 5/4; 

14) pl. Zbawiciela 5/1; 

15) ul. Wagrowska 11; 

16) ul. Niska 1; 

17) ul. Wyspiańskiego 7; 

18) ul. Warszawska 183/185. 

W 2020 r. w ramach zadania zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa zostały zawarte 

następujące umowy najmu: 

1) przy ul. św. Marii Magdaleny 5, 5a - 2 umowy najmu – garaże i miejsca postojowe 

2) przy ul. Niskiej 1: 

a) 1 umowa najmu części warsztatu; 

b) 1 umowa najmu garażu; 

c) 2 aneksy do umowy najmu warsztatu i garażu dot. zmniejszenia powierzchni najmu. 

W 2020 roku dokonano przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej z robotami 

towarzyszącymi w budynku gospodarczym przy ul. Bukowskiej 53A w Poznaniu.  
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1.6.   Interwencyjne porządkowanie nieruchomości miejskich w roku 2020.  

1.6.1. Interwencyjne porządkowanie nieruchomości na podstawie Porozumienia 

z Zakładem Lasów Poznańskich - prace wykonane przez pensjonariuszy Aresztu 

Śledczego w Poznaniu 

Tabela nr 3. Interwencyjne porządkowanie nieruchomości przez pensjonariuszy Aresztu 

Śledczego w Poznaniu w roku 2020.  

 

Rok 
Waga 

[MG] 
Nieruchomości 

Wydatkowane środki  

[w zł] 

2020 35 151 80 624,40 

 

1.6.2. Interwencyjne porządkowanie nieruchomości Miasta Poznania nie zarządzanych 

przez inne miejskie jednostki organizacyjne w 2020 r. na podstawie umów 

z wykonawcami wyłonionymi w trybach ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

Na podstawie umów zawartych z wykonawcami wyłonionymi w trybie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na usługi porządkowania w ciągu całego roku 2020 

dokonano uporządkowania terenów i usunięcia odpadów wielkogabarytowych, gruzu i innych 

odpadów zgodnie z niżej załączoną tabelą. 
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Tabela nr 4. Interwencyjne porządkowanie nieruchomości przez wykonawców wyłonionych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

Porządkowanie nieruchomości komunalnych przez wykonawców wyłonionych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w 2019r. 

Dzielnica 

miasta 

Odpady 

komunalne 

[ha] 

Sprzęty 

Gabarytowe 

[mg] 

Zebranie 

gruzu 

[mg] 

Koszenie 

traw  

[ha] 

Przy-

cięcie 

drzew 

[szt.] 

Przycię-

cie 

krzewów 

[szt.] 

Przycięcie 

żywopło- 

tów  

[mb] 

Odsłonięcie 

chodnika 

[ha] 

Odśnie-

żanie 

chodnika 

[m2] 

Zgrabie-

nie liści 

[ha] 

Likwidacja 

"wysy-

pisk" 

[mg] 

Odpady 

biodegra

dowalne 

[mg] 

Liczba 

nierucho- 

mości 

Wydane 

środki  

(brutto) 

Stare 

Miasto 

2,75 4 2 3,500 76 52 0,14 0 0 0,37 2 6,2 90 50 963,00 

Grunwald 
4,535 5 0,3 6,655 35 10 2,7 1 0 0 3,5 0,3 162 86 983,01 

Jeżyce 
6,94 0,7 0 3,270 18 10 0,75 2 0 0,08 6,4 10 131 106 126,75 

Wilda 
7,12 0 6 4,410 85 67 1,8 0 0 0 0 9 69 114 476,00 

Nowe 

Miasto 

9,26 6 0 5,150 1 7 0 2 0 0 8 5 175 151 115,00 

Razem 509 663,76 
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2. EWIDENCJA ZASOBU 

2.1. Komunalizacja Mienia. 

Komunalizacja Mienia następuje na podstawie przepisów: 

1) ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 

terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.); 

2) ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 91 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.). 

Nabycie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Miasta Poznania następuje na podstawie 

decyzji Wojewody Wielkopolskiego, które stanowią podstawę do ujawnienia prawa własności 

w księgach wieczystych. W roku 2020 Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje obejmujące 

nabycie 127 działek o łącznej powierzchni 31,0729 ha. 

Tabela nr 5. Statystyka obiektów komunalnych na dzień 31.12.2020 r. w porównaniu z dniem 

31.12.2019 r. 

Lp. Grupa Inwentaryzacyjna 

Obiekty komunalne 

stan na 31.12.2019 r. 

Obiekty komunalne 

stan na 31.12.2020 r. 

Liczba 

działek 

Powierzchnia 

[m2] 

Liczba 

działek 

Powierzchnia 

[m2] 

1. Budynki komunalne 3 092 6 362 722 3 092 6 362 722 

2. Przedszkola 597 262 986 597 262 986 

3. Grunty 30 895 105 501 630 30 981 105 712 935 

4. Obiekty kultury 14 7 305 14 7 305 

5. Przedsiębiorstwa 173 508 100 173 508 100 

6. POSIR 37 768 100 37 768 100 

7. ZOZ 439 59 558 439 59 558 

8. 
Komunalizacja na rzecz Miasta 

Poznania na prawach powiatu 

1 488 3 550 127 1 529 3 649 551 

9. Grunty rolne 107 1 616 622 107 1 616 622 

 Razem 36 842 118 637 150 36 969 118 947 879 
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2.2.  Realizacja roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 

stanowiących własność Miasta Poznania lub Skarbu Państwa. 

W 2020 roku prowadzono około 1 550 spraw dotyczących bezumownego korzystania  

z nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Efektem 

prowadzonych postępowań jest wystawienie z tego tytułu faktur VAT i wezwań  

do zapłaty wynagrodzenia, na kwotę przekraczającą 6,2 mln zł. 

2.3.  Realizacja roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 

stanowiących własność Miasta Poznania lub Skarbu Państwa, zajętych pod 

budowę lub lokalizację urządzeń infrastruktury. 

W 2020 r. w wyniku prowadzonych postępowań dotyczących bezumownego 

korzystania z nieruchomości Miasta Poznania lub Skarbu Państwa zajętych pod budowę 

lub lokalizację urządzeń infrastruktury wystawiono 203 zlecenia na wystawienie faktur 

VAT z tytułu bezumownego korzystania z gruntu na łączną kwotę 1 566 148,07 zł netto. 

2.4.  Udostępnianie nieruchomości Miasta Poznania lub Skarbu Państwa pod budowę  

urządzeń przesyłowych.  

W 2020 r. do Wydziału wpłynęło 216 wniosków dotyczących budowy urządzeń 

przesyłowych. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków o udostępnienie 

nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa wydano 137 promes zawarcia umów najmu. 

Przygotowano 5 wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu pod realizację 

urządzeń przesyłowych, zawierających łącznie 62 pozycje. 

W 2020 r. zawarto 56 umów najmu na czas budowy urządzeń przesyłowych na łączną 

powierzchnię 11 280,00 m2, o łącznym czynszu najmu wynoszącym 92 259,80 zł netto 

oraz 52 umowy najmu pod lokalizację urządzeń przesyłowych o łącznej długości 

657 mb (urządzenia liniowe) i pow. 611 m2 (urządzenia kubaturowe)  

i  łącznym czynszu rocznym wynoszącym 62 702,00 zł netto.  

Ponadto na podstawie Umowy sprzedaży infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej 

zawartej w dniu 16.03.2020 r. spółka Aquanet SA zapłaciła Miastu Poznań  

za  infrastrukturę techniczną, tj. sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz 

przyłącza kwotę w wysokości 22 343 400,00 zł netto.  

 

3. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI  

3.1. Aktualizacja opłat oraz stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego 

gruntów oraz udzielanie bonifikat od jednorazowego wniesienia opłaty 

przekształceniowej. 

3.1.1. Nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania 

Tabela nr 6. Aktualizacja opłat dotyczących nieruchomości stanowiących własność Miasta 

Poznania oraz udzielanie bonifikat od jednorazowego wniesienia opłaty 

przekształceniowej. 

Lp. Zadania 2020 

1.  

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego/zmiana 

stawki procentowej, w tym: 

- liczba wysłanych ofert 

323 
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Lp. Zadania 2020 

2.  

Zawiadomienie o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie 

wieczyste (obrót wtórny), w tym: 

 - liczba informacji o wysokości opłaty rocznej 

962 

3.  

Zaświadczenia potwierdzające wysokość opłaty 

przekształceniowej, w tym: 

 - liczba rozpatrzonych wniosków 

605 

4.  

Udzielanie bonifikat od jednorazowego wniesienia opłaty 

przekształceniowej, w tym: 

 - liczba rozpatrzonych wniosków 

7000 

5.  
Zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej, w tym: - 

liczba wysłanych zaświadczeń 
6500 

3.1.2. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa 

Tabela nr 7. Aktualizacja opłat dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa udzielanie bonifikat od jednorazowego wniesienia opłaty 

przekształceniowej. 

Lp. Zadania 2020 

1.  

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego/zmiana 

stawki procentowej, w tym: 

- liczba wysłanych ofert 

261 

2.  

Zawiadomienie o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie 

wieczyste (obrót wtórny), w tym: 

 - liczba informacji o wysokości opłaty rocznej 

115 

3.  

Zaświadczenia potwierdzające wysokość opłaty 

przekształceniowej, w  tym: 

 - liczba rozpatrzonych wniosków 

188 

4.  

Udzielanie bonifikat od jednorazowego wniesienia opłaty 

przekształceniowej, w tym: 

- liczba rozpatrzonych wniosków 

2869 

5.  
Zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej, w tym:  

- liczba wysłanych zaświadczeń 
1649 

3.2.  Sprzedaż mieszkań komunalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. 

W 2020 r. wpłynęło do Wydziału 81 wniosków o wykup komunalnych lokali mieszkalnych,  

w tym 3 o nabycie nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi. Dodając do tej 

liczby 39 spraw z lat ubiegłych, łączna liczba wniosków o wykup komunalnych lokali 

mieszkalnych do rozpatrzenia w roku 2020 wynosiła 120.  

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. sprzedano: 

 22 lokale mieszkalne (w tym: 20 za gotówkę – w tym 2 bez bonifikat, 2 na raty),  

 8 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi (w tym: 5 za gotówkę, 3 na 

raty). 
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W roku 2020 zostało przygotowanych: 

 47 ofert skierowanych do najemców w sprawie możliwości nabycia lokali mieszkalnych, 

 24  protokoły uzgodnień w sprawie postanowień umowy sprzedaży lokali mieszkalnych, 

 8 protokołów z rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami 

jednolokalowymi. 

 W 2020 r. z wykupu lokalu mieszkalnego zrezygnował 1 najemca.  

 Do realizacji na 2021 r. przeszło 77 spraw, w tym: 

 63 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży;  

 2 nieruchomości zabudowane budynkami jednolokalowymi;  

 11 wniosków odesłanych do ZKZL (w tym 1 nieruchomość zabudowana budynkiem  

1-lokalowym); 

 1 rezygnacja z wykupu lokalu mieszkalnego. 

 W 2020 r. Wydział przygotował 15 zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania dotyczących 

lokali komunalnych, w tym: 

 8 zarządzeń w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych  

do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości 

gruntowej, 

 5 zarządzeń w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem 

jednolokalowym przeznaczonym do sprzedaży na rzecz jego najemcy, 

 2 zarządzenia w sprawie zmiany zarządzeń wcześniej podjętych przez Prezydenta Miasta 

Poznania, tj. rezygnacje z wykupu lokali, zmiana kartoteki poinwentaryzacyjnej, 

przesunięcie terminu wykupu lokalu. 

 W 2020 r. wydano 95 zleceń na wycenę lokali mieszkalnych (w tym 16 zleceń  

dot. budynków jednolokalowych). Sporządzono łącznie 89 operatów szacunkowych,  

w 6 przypadkach rzeczoznawcy odstąpili od wyceny w wyniku rozbieżności  

w strukturze lokali bądź rezygnacji najemców z wykupu.  

 Średnia cena 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego wg ceny rzeczoznawcy majątkowego  

w roku 2020 wynosiła: 4 954,00 zł. 

 Średnia cena 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu przysługujących 

bonifikat w roku 2020 wynosiła: 595,00 zł. 

 Średnia cena 1 m2 sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem jednolokalowym  

bez uwzględnienia przysługujących bonifikat w roku 2020 wynosiła: 553,00 zł. 

 Średnia cena 1 m2 sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem jednolokalowym  

po uwzględnieniu przysługujących bonifikat w roku 2020 wynosiła: 157,00 zł. 

 W 2020 r. zweryfikowano 168 spraw po kątem naruszenia przepisu art. 68 ust. 2, 2b ustawy  

o gospodarce nieruchomościami. 

 W 2020 r. nie wystąpiono z wezwaniem o żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty przy 

sprzedaży lokali komunalnych. 
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 W 2020 r. na wniosek właścicieli lokali wystawiono 168 kwitów mazalnych w celu 

wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz Miasta Poznania przy sprzedaży komunalnych 

lokali mieszkalnych. 

3.3.  Regulacje prawne budynków i lokali komunalnych.  

Tabela nr 8 Zestawienie spraw dotyczących regulacji prawnych budynków i lokali 

komunalnych. 

Opis 2019 2020 

Regulacje prawne budynków 

i lokali komunalnych 

Ilość spraw na początku roku 
151* + 14 (z 

2018) 
165* 

wpłynęło 0 0 

załatwiono 0 0 

pozostało 165 165 

* sprawy, które przeszły na 2020 r. i dalej na 2021 r. - wstrzymane z uwagi na decyzję Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania p. Tomasza 

Lewandowskiego (protokół z narady z dnia 20.04.2017 r., zgodnie z którym, w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 

regulacje mają być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo sprzedaży lokalu) 

3.4.  Realizacja roszczeń z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 W przedmiocie roszczeń z art. 209 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami w trakcie realizacji jest 12 wniosków. Prowadzenie spraw z art. 209a 

ustawy o gospodarce nieruchomościami - tj. sprzedaż nieruchomości przyległej (lub jej 

części), która wraz z dotychczas wydzieloną działką będzie spełniać wymogi działki 

budowlanej, wymaga wcześniejszego przeprowadzenia działań o charakterze 

administracyjno-prawnym np. postępowań regulacyjnych w księgach wieczystych, 

postępowań podziałowych czy też postępowania związanego z przekształceniem użytkowania 

wieczystego gruntu w prawo własności. 

 

3.5.  Dzierżawy i Użyczenia. 

3.5.1.  Nieruchomości komunalne 

Zawarto 435 umów dzierżawy/najmu na czas oznaczony do lat 3 lub na czas nieoznaczony  

albo oznaczony dłuższy niż 3 lata. W roku 2020 nie zawarto umowy z podmiotem wyłonionym 

w drodze konkursu na wysokość stawki czynszu. Natomiast 72 spośród zawartych umów 

dzierżawy były to umowy na czas oznaczony do 3 miesięcy. Rozwiązano z różnych przyczyn 

(w tym w związku z niepłaceniem czynszu, powierzeniem nieruchomości innej miejskiej 

jednostce, brakiem zainteresowania dzierżawcy/najemcy dalszą dzierżawą/najmem, sprzedażą 

przez dzierżawcę/najemcę osobie trzeciej roszczenia o zwrot równowartości poczynionych na 

gruncie nakładów, np. w postaci garażu, czy pawilonu handlowego) i wygaszono (z powodu 

orzeczenia zwrotu nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców, 

lub z powodu zgonu dzierżawcy/najemcy będącego osobą fizyczną albo ustania bytu prawnego 

dzierżawcy/najemcy będącego osobą prawną) łącznie 226 umów. Ponadto zawarto 1 umowę 

użyczenia gruntu komunalnego. 
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Wprowadzono nowe stawki czynszu dla cel: garaż, co spowodowało, że w roku 2020 

przeprowadzono  aktualizację stawek czynszu za dzierżawę/najem gruntów komunalnych na 

cel garaż w 2700 umowach.  

Na dzień 31.12.2020 r. ilość obowiązujących umów dzierżawy wynosiła 5858 na powierzchnię 

gruntu 6 608 776 m2 (nie wliczając umowy zawartej w 2013 r. z Zarządem Komunalnych 

Zasobów Lokalowych sp. z o.o. obejmującą nieruchomości zabudowane  

i niezabudowane na łączną powierzchnię 2 265 291,70 m2)1. 

 

Tabela nr 9. Zestawienie tabelaryczne dzierżaw gruntów komunalnych 

Lp. Wyszczególnienie 2019 2020 

1.  
Ilość złożonych wniosków o wydzierżawienie 

gruntu 
538 716 

2.  
Ilość wykazów na dzierżawę/najem 

Ilość wykazów na użyczenie  

13 

 

10 

3 

3.  Ilość konkursów na wysokość stawki czynszu 0 0 

4.  
Ilość zawartych umów  

- łączna powierzchnia (m2) 

259 

286 949 

435 

443 965 

5.  
Ilość aneksowanych umów oraz ilość pism 

zmieniających treść umowy  
225 225 

6.  
Ilość umów rozwiązanych 

- łączna powierzchnia (m2) 

442 

407 308 

226 

735 570 

7.  Ilość negatywnie załatwionych spraw 68 73 

8.  
Ilość wydanych promes dot. zawarcia umowy 

dzierżawy 
8 24 

9.  Ilość zawartych umów użyczenia 8 1 

10 

Ilość zleceń na wystawienie rachunków  

za bezumowne korzystanie z gruntu  

wraz z korektami 

564 512 

11 

Ilość wezwań o zapłatę wynagrodzenia za 

korzystanie z gruntu komunalnego bez tytułu 

prawnego  

98 77 

12 
Ilość zleceń na wykonanie operatów  

szacunkowych nieruchomości 
0 2 

13 
Ilość zleceń na wykonanie analizy aktualności 

stawek czynszu dzierżawnego 
1 1 

14 Ilość obowiązujących umów dzierżawy ogółem 5649 5858 

15 
Ilość zaktualizowanych umów dzierżawy  

w których zaktualizowano stawkę czynszu 
0 2700 

 

                                                           
1 Podana powierzchnia podlega zmianom w zależności od ilości zawartych oraz rozwiązanych umów dzierżawy  w danym 

roku sprawozdawczym, jak również w  wyniku aneksowania zawartych umów tj.  zmian polegających na zmniejszeniu lub 

zwiększeniu  powierzchni dzierżawionego gruntu w danym roku sprawozdawczym. 
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3.5.2. Nieruchomości Skarbu Państwa 

1) W 2020 roku trzy razy wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o zgodę na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na okres do lat 3. Nie zawarto żadnej 

umowy dzierżawy. Rozwiązano 1 umowę dzierżawy na powierzchnię 1457 m2. Na dzień 

31.12.2020 r. obowiązywały 4 umowy dzierżawy na powierzchnię gruntu 79 894 m2. 

2) Zawarto 7 umów najmu – na łączną powierzchnię 1 435 m2. W 2020 r. rozwiązano 3 

umowy najmu na powierzchnię 345 m2. Na dzień 31.12.2020 r. obowiązywało 31  umów 

najmu na powierzchnię gruntu 16 601 m2. 

3) Zawarto jedną umowę użyczenia na pow. 200 m2. 

4) Przygotowano 9 wykazów nieruchomości Skarbu Państwa w tym 6 odnośnie 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu i 3 odnośnie nieruchomości 

przeznaczonych do użyczenia.   

 

3.6. Przekształcanie Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności 

Nieruchomości. 

Zadania związane z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości obejmowały: 

3.6.1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   

nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości. 

Tabela nr 10. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w zakresie 

nieruchomości Miasta Poznania.  

Lp. Postępowanie Administracyjne Ilość 

1.  

Decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości, w tym: 
 

 odpłatne 1 

 nieodpłatne 0 

2.  
Decyzje o odmowie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości 

1 

3.  
Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

5 

4.  Decyzje o uchyleniu decyzji o przekształceniu 0 

5.  Decyzje o zwrocie bonifikaty  0 

6.  

Odwołania/zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego:  

 od decyzji o odmowie przekształcenia 0 

 od decyzji o przekształceniu 0 

 od decyzji o umorzeniu postępowania 0 

7.  
Postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

2 
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Lp. Postępowanie Administracyjne Ilość 

8.  Wnioski bez rozpoznania 4 

9.  Postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania 0 

10.  Postanowienia o wznowieniu postępowania 42 

11.  Postanowienia o powołaniu biegłego 2 

12.  Postanowienia o przedłużeniu terminu 1 

13.  Wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu bonifikaty 0 

14.  Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych 15 

15.  Wezwanie do uzupełnienia opłaty skarbowej 0 

16.  Zawiadomienia do Sądu Rejonowego o zmianie właściciela nieruchomości 1 

17.  
Zapytanie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego czy toczy się 

postępowanie w sprawie prawidłowości nabycia nieruchomości 
1 

18.  Wydano „kwit mazalny” 9 

19.  
Wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości 
42 

20.  Powierzchnia przekształcona w m2 18 m2 

21.  Ilość działek 1 

3.6.2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   

nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

W roku 2020 złożono 787 wniosków o wydanie zaświadczenia o przekształceniu.   

W okresie sprawozdawczym wydano 77002 zaświadczeń o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów 

ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). Wydano 37 postanowień o odmowie 

wydania zaświadczenia. Skierowano do stron 2000 zapytań  

w zakresie sposobu wykorzystania nieruchomości lokalowych celem ustalenia czy przy 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa 

zachodzić będzie pomoc publiczna.  

 

 

 

                                                           
2 Liczba zaświadczeń wydanych w roku 2020 jest mniejsza w porównaniu do liczby zaświadczeń wydanych w roku 2019 z 

uwagi na ograniczenie liczby pracowników wykonujących przedmiotowe zadanie w godzinach nadliczbowych w roku 2020 

w porównaniu z rokiem 2019 oraz istotną absencją pracowników związaną z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju.  
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3.6.3. Przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości. 

W roku 2020 Prezydent Miasta Poznania wykonujący zadania z zakresu administracji 

rządowej wydał 1 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności. Nie złożono odwołania do Wojewody Wielkopolskiego. Sporządzono  

2 operaty szacunkowe celem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności. 

3.6.4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

W roku 2020 wydano 4 500 zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst 

jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). 

 

3.7.  Zbywanie nieruchomości z zasobu Miasta Poznania i Skarbu Państwa. 

3.7.1.  Najważniejsze transakcje zbycia nieruchomości z zasobu nieruchomości Miasta 

Poznania w trybie przetargowym.  

1) rejon ul. Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej – obręb Golęcin, 

ark. mapy 14, działki: 1/145, 1/146, 1/147, 1/148, 1/149 oraz 1/150, pow. łączna 18 

174 m2 

6 nieruchomości sprzedanych za łączną cenę 7 474 000,00 zł - teren przeznaczony 

pod zabudowę usługową.  

2) rejon ul. Anny Jantar i Brneńskiej – obręb Rataje, ark. mapy 02, działki 53/8 i 

54/10, pow. łączna 2353 m2 oraz ul. Brneńska – obręb  Rataje, ark. mapy 02, 

działka 94/2 , pow. 5055 m2 

Łączna cena osiągnięta w przetargu 17 740 000,00 zł. Tereny położone  

w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Handlowej Posnania, przeznaczone pod 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, której realizacja przyczyni się do dalszego 

zagospodarowania tej części Rataj. 

3) rejon ul. Brneńskiej, Anny Jantar i Bolesława Krzywoustego – obręb Rataje,  

ark. mapy 02, działki 54/5 i 55/10, ark. 06, działki 2/7 i 3, ark. 07 działka 9/2,  pow. 

łączna 5809 m2  

Cena osiągnięta w przetargu 8 888 000,00 zł. Teren położony w bezpośrednim 

sąsiedztwie Galerii Handlowej Posnania, przeznaczony pod zabudowę usługową. 

4) ul. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej – obręb Golęcin, ark. mapy 14, działki: 1/151, 

1/152, 1/153, 1/154, 1/155 oraz 1/226, pow. łączna 2096 m2 

Nieruchomość sprzedana za cenę 2 103 000,00 zł położona na Strzeszynie, teren 

przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie szeregowej.  
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5) rejon ul. Darniowej – obręb Głowieniec, ark. mapy 07, działki: 3/130, 3/131 

3/132, 3/139, 3/141, 3/142, 3/143, 3/144 oraz 3/145, pow. łączna 7459 m2 

9 działek sprzedanych za łączną cenę 1 639 000,00 zł, położonych na Zielińcu, teren 

przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  

6) ul. Unii Lubelskiej – obręb Żegrze, ark. mapy 15, działka 5/15, pow. 7466 m2 

Nieruchomość sprzedana za cenę 18 240 000,00 zł, teren przeznaczony  

pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową.  

7) ul. Strzeszyńska – obręb Podolany, ark. mapy 06, działki: 69/1, 69/2, 69/3 oraz 76, 

pow. łączna 1889 m2 

Nieruchomość sprzedana za cenę 1 030 000,00 zł, w trybie bezprzetargowym  

jako tzw. maska budowlana.  

8) ul. Warszawska – obręb Główna, ark. mapy 33, działki 1/17, pow. 11 040 m2 

Udział Skarbu Państwa w nieruchomości sprzedany za cenę 5 041 000,00 zł,  

w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela.  

 

3.7.2.  Aport nieruchomości komunalnych do Spółek z udziałem Miasta Poznania  

W 2020 r. nie wniesiono aportem (wkładem niepieniężnym) nieruchomości miejskich  

do Spółek z udziałem Miasta Poznania. 

3.7.3.  Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz poznańskich uczelni 

wyższych.  

W 2020 r. podjęta została uchwała Nr XXXVII/657/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 3 

listopada 2020 r. w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu od I opłaty i 

opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz od ceny sprzedaży budynków i innych 

urządzeń znajdujących się na nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu przy  

ul. Szyperskiej 8, 8A, 8B, 9. 

Ponadto w 2020 r. Prezydent Miasta Poznania jako prezydent miasta na prawach powiatu 

podpisał 2 wykazy nieruchomości Skarbu Państwa z dnia 31 sierpnia 2020 r. przeznaczonych do 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 3 w zw. Z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami – rejon ul. Nad Różanym Potokiem: 

- obręb Morasko, ark. mapy 28, dz. 273/1 o pow. 0,5801 ha; 

- obręb Morasko, ark. mapy 28, dz. 273/2 o pow. 0,5804 ha. 

Dodatkowo w 2020 r. podjęta została uchwała Nr XXXIII/556/VIII/2020 Rady Miasta Poznania 

z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej 

Uniwersytetowi Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  (ul. Krzyżowa - obręb 

Wilda, ark. mapy 15, działka 138/2 o pow. 793 m²  i działka 142/2 o pow. 3.798 m2). 

Dnia 29 września 2020 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XXXV/619/VIII/2020  

w sprawie bonifikaty dla Caritas Archidiecezji Poznańskiej od ceny sprzedaży nieruchomości 

miejskiej, położonej w Poznaniu w rejonie rynku Wildeckiego (obręb Wilda, ark. mapy 13,  

dz. 72/1 o pow. 245 m2).  

Prezydent Miasta Poznania podjął zarządzenie Nr 947/2020/P z dnia 9 grudnia 2020 r.  

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej 
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w Poznaniu w rejonie rynku Wildeckiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym na rzecz Caritas Archidiecezji  Poznańskiej. 

3.7.4.  Zbycie nieruchomości Skarbu Państwa. 

W 2020 r. sprzedano nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa: 

1) udział wynoszący 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego przy Placu 

Zbawiciela 5/1 (obręb Górczyn, ark. mapy 13, dz. 205)  za cenę 145 000,00 zł 

(zwolnienie z podatku VAT) – sprzedaż na raty, pierwsza rata wyniosła 43 500,00 zł; 

2) udział wynoszący 5/6 części w nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej (obręb 

Główna, ark. mapy 33, dz. 1/17) za cenę 5 041 000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT). 

 

Pozostały zakres realizacji przedmiotowego zadania obrazują pkt. 1, 3, 11 i 13 tabeli 

zatytułowanej „Gospodarka Nieruchomościami w latach 2019-2020” (str. 25-31). 

 

3.8.  Gospodarowanie drzewami na nieruchomościach Miasta Poznania i Skarbu 

Państwa. 

W ramach realizacji tego zadania, w roku 2020 złożono 27 wniosków do organów właściwych 

o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew. 25 wniosków dotyczyło drzew 

znajdujących się na nieruchomościach Miasta Poznania, natomiast 2 wnioski dotyczyły drzew 

znajdujących się na terenie Skarbu Państwa.  

W 2020 r. wykonano prace terenowe polegające na usunięciu 37 drzew zgodnie z decyzjami 

administracyjnymi. Dokonano nasadzeń w ilości 14 sztuk nowych drzew. 

W roku 2020 całoroczną pielęgnacją polegającą na:  podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu, 

korekcie opalikowania i wiązań, wykonaniu cięć pielęgnacyjnych koron drzew,  

oraz zastosowaniu zabiegów chemicznych przeciwko szkodnikom i chorobom (w razie takiej 

potrzeby) zostało objętych 66 młodych drzew, które nasadziliśmy w latach ubiegłych. 
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Tabela nr 11. Gospodarka Nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa  w latach 2019-2020 

Lp. Zadanie 

2019 2020 

Liczba 

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow. 

[ m2] 

Liczba  

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow.  

[ m2] 

1.  

Sprzedaż nieruchomości  

- tryb przetargowy  

- wydano zarządzenie  

- zakończono aktem notarialnym 

 

 

30 zarządzeń 

50 umów 

 

 

80 

70 

 

 

108 380 

130 417 

 

 

21 zarządzeń 

34 umowy 

 

 

65 

46 

 

 

78 912 

61 720 

- tryb bezprzetargowy  

- wydano zarządzenie 

 

- zakończono aktem notarialnym 

 

1 uchwała,  

20 zarządzeń 

14 umów 

 

1 

28 

18 

 

845 

13 630 

14 221 

 

3 uchwały  

25 zarządzeń 

4 wykazy SP 

21 umów 

 

5 

35 

4 

30 

 

7 086 

19 296 

23 404 

18 353 

- zniesienie współwłasności 

- wydano zarządzenie 

- zakończono aktem notarialnym 

- postanowienia sądu 

5 zarządzeń 

5 umów 

- 

5 

5 

- 

8 535 

8 819 

- 

 

- 

- 

2 

 

 

- 

- 

3 działki 

4 lokale (2 dz.) 

- 

- 
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Lp. Zadanie 

2019 2020 

Liczba 

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow. 

[ m2] 

Liczba  

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow.  

[ m2] 

2.  

Darowizna  

- wydano zarządzenie 

- zakończono aktem notarialnym 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.  

Użytkowanie wieczyste  

- tryb przetargowy  

 

- tryb bezprzetargowy 

 

- 

4 zarządzenia 

4 umowy 

- 

9 

12 

- 

17 015 

28 529 

- 

1 zarządzenie 

1 umowa 

1 rezygnacja 

- 

1 

1 

1 

- 

336 

110 

336 

- sprzedaż na rzecz użytkownika 

wieczystego- spółdzielnie mieszkaniowe 
-   - - - - - 

- sprzedaż na rzecz użytkownika 

wieczystego- spółdzielnie mieszkaniowe 

(zakończono aktem notarialnym ) 

- - - - - - 

- sprzedaż w trybie art. 35 ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych 
- - --    

- sprzedaż w trybie art. 35 ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych 

(zakończono aktem notarialnym) 

- - -    

- sprzedaż na rzecz użytkownika 

wieczystego (podmioty prawne inne niż 

spółdzielnie mieszkaniowe) 

- - -    

4.  
Oddanie w użytkowanie wieczyste oraz 

użytkowanie 
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Lp. Zadanie 

2019 2020 

Liczba 

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow. 

[ m2] 

Liczba  

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow.  

[ m2] 

 tryb regulacyjny – art. 204, 207, 208 ugn  - - - - - - 

 tryb regulacyjny – art. 204, 207, 208 ugn 

(zakończono aktem notarialnym) 
- - - - - - 

 tryb regulacyjny – art. 200, 202, 209ugn - - - - - - 

 tryb regulacyjny – art. 35 ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych  
- - -    

 tryb regulacyjny – art. 35 ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych 

(zakończono akt. notarialnym)  

- - -    

 na rzecz PZD (użytkowanie) 3 (decyzje) 7 66 297 - - - 

 użytkowanie  
1 (akt 

notarialny) 
1 22 866 - - - 

5.  

Nabywanie nieruchomości:       

 prawo pierwokupu (wydano zarządzenie) 1 1 254 1 1 1881 

 prawo pierwokupu (zakończono aktem 

notarialnym) 
1 1 254 1 1 1881 
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Lp. Zadanie 

2019 2020 

Liczba 

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow. 

[ m2] 

Liczba  

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow.  

[ m2] 

 nabycia (wydano zarządzenie) 12 

- 15 działek,  

- ½ udziału w 

działce o pow. 

18.124 m2 

- 39/60 udziału 

w działce o 

pow.  

6 474m2 

48 348 5 

- 6 działek,  

- udziały w 2 

działkach o 

pow. 24598 m2 

 

75988 

 nabycia (zakończono aktem notarialnym) 10 

- 13 działek 

- ½ udziału w 

działce o pow. 

18.124m2 

  

41 692 7 

- 6 działek,  

- udziały w 2 

działkach o 

pow. 24598 m2 

 

75988 

 nabycie (wykonanie wyroku sądu)  15 

-40 działek  

-1/6 udziału w 

2 działkach o 

pow. 603 m2  

414 134 1 1 1224 

 zamiany (wydano zarządzenie) 4 - 7 działek 9 687 4 7 działek 64553 

 zamiany (zakończono aktem notarialnym) 4 - 7 działek 9 687 4 7 działek 64553 
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Lp. Zadanie 

2019 2020 

Liczba 

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow. 

[ m2] 

Liczba  

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow.  

[ m2] 

 darowizny (wydano zarządzenie) 7 
- 13 działek 

- 3 lokale 
56 203 4 15 26640 

 darowizny (zakończono aktem 

notarialnym) 
2 - 3 lokale - 4 15 26640 

6.  
Ustanawianie służebności gruntowych 

(zakończono aktem notarialnym ) 
10 16 51 387 10 11 59 483 

7.  
Ustanawianie służebności przesyłu  

(zakończono aktem notarialnym) 
34 62 365 845 83 130 490 704 

8.  Przekazywanie gruntów w trwały zarząd  24 34 426 815 14 44 117 365 

9.  

Wydzierżawienia gruntów komunalnych i SP 

- umowy dzierżawy/najmu  

- umowa dzierżawy z ZKZL 

- rozwiązania umów dzierżawy/najmu 

 

261 

- 

442 

 

- 

- 

- 

 

289 697 

- 

407 308 

 

261 

- 

442 

 

- 

- 

- 

 

289697 

- 

407308 

10.  
Przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności (decyzje)  
3 3 39 2 2 37 

11.  

 

Sprzedaż lokali komunalnych  

- tryb przetargowy (wydano zarządzenie), 

w tym: 

- - - 1 zarządzenie 
1 lokal 

niemieszk. 
161 
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Lp. Zadanie 

2019 2020 

Liczba 

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow. 

[ m2] 

Liczba  

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow.  

[ m2] 

- udziały w prawie użytkowania 

wieczystego gruntu przynależące  
   - - - 

- udziały we współwłasności 

nieruchomości  
   1 1 6522 

- tryb przetargowy (zakończono aktem 

notarialnym), w tym: 
- - - 1 umowa 1 lokal 1612 

- udziały w prawie użytkowania 

wieczystego gruntu przynależące  
   - - - 

- udziały we współwłasności 

nieruchomości  
   1 1 6522 

- tryb bezprzetargowy, w tym:        

- lokale mieszkalne  

- wydano zarządzenie 

- zakończono aktem notarialnym 

 

5 zarządzeń 

18 umów 

 

17 lokali 

18 lokali 

 

1 161,11 

1 087,91 

 

10 zarządzeń 

22 umowy 

 

 

45 lokali 

22 lokale 

 

2 885,4 1 

1 421,3 1 

- nieruchomość jednolokalowa  

zabudowana budynkiem mieszkalnym 

- wydano zarządzenie 

- zakończono aktem notarialnym 

 

 

10 zarządzeń 

7 umów 

 

 

10 działek 

7 budynków 

 

 

6 5242 

4 7142 

 

 

5 zarządzeń 

8 umów 

 

 

5 budynków 

8 budynków 

 

 

3 050 2 

4 860 2 
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Lp. Zadanie 

2019 2020 

Liczba 

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow. 

[ m2] 

Liczba  

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow.  

[ m2] 

- lokale użytkowe (garaże)  

- wydano zarządzenie 

zakończono aktem notarialnym 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

12.  Regulacje roszczeń właścicieli garaży  - - - - - - 

13.  

Wniesienie jako wkład niepieniężny (aport)  

- wydano zarządzenie  

- zakończono aktem notarialnym 

 

3 zarządzenia 

4 umowy 

 

3 

4 

 

8 642 

49 035 

- - - 

14.  

Komunalizacja,  

 

 

- 

 

- 

71 

 

36 842 

120 736 

118 637150 

- 

- 

127 

36 969 

310 729 

118 947 879 
Ogółem skomunalizowano 

 
1 powierzchnia lokali 
2 powierzchnia gruntu-działki 
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4. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2019 I 2020. 

4.1. Sprawozdanie z realizacji dochodów w latach 2019 i 2020 w zakresie zadań własnych 

gminy. 

Tabela nr 12. Dochody z gospodarowania nieruchomościami w zakresie zadań własnych gminy w roku 

2020 (zestawienie porównawcze z rokiem 2019) 

L.p. Dochody 
2019 

[tys. zł] 

2020 

[tys. zł] 

1 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 

i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym: 
41 435,00 28 055,25 

1) trwały zarząd  2 394,94  2 391,65 

2) użytkowanie 0,00 0,00 

3) użytkowanie wieczyste 37 554,03 23 861,06 

4) I opłata 135,29 546,75 

5) służebność gruntowa 1 350,74 1 255,79 

2 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych 
19 867,54 17 012,37 

3 Dochody z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego  

w prawo własności 
13 760,46 23 129,13 

 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności nieruchomości w tym: 
72 490,32 54 263,27 

1) sprzedaż mieszkań łącznie 1 250,64 1 743,79 

a) sprzed. mieszkań z bonifikatą 1 250,64 1 743,79 

b) sprzed. mieszkań – przetarg  0,00 0,00 

2) sprzedaż lokali użytkowych  0,00 0,00 

3) sprzedaż masek budowlanych 0,00 0,00 

4) sprzedaż działek 71 239,68 52 474,02 

5) sprzedaż nakładów 0,00 0,00 

6) zniesienie współwłasności 0,00 0,00 

7) sprzedaż nieruchomości na rzecz 

użytkownika wieczystego 

0,00 45,46 

8) zamiana nieruchomości za dopłatą 0,00 0,00 

5  Pozostałe dochody, w tym: 1 519,33 28 907,21 

1) odsetki 698,79 420,93 

2) odszkodowania za grunty pod pasy drogowe 0,00 4 376,53 

Razem 149 072,65 151 367,23 
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4.2. Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących w latach 2019 i 2020 w zakresie zadań 

własnych gminy. 

Tabela nr 13. Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami w zakresie zadań własnych 

gminy w roku 2020 (zestawienie porównawcze z rokiem 2019) 

Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2019 

[zł] 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2020 

[zł] 

70005 

40903 Honoraria 25 000,00 25 000,00 

41101 

Składki na 

ubezpieczenie 

społeczne 

16 164,29 8 164,27 

41201 Składki na Fundusz 

Pracy 
842,37 214,48 

41701 Wynagrodzenia 

bezosobowe 
154 858,66 196 669,00 

4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia 
0,00 0,00 

4260 Zakup energii 33 667,27 25 179,23 

4270 Zakup usług 

remontowych 
297 578,03 50 902,00 

4300 Zakup usług 

pozostałych 
4 511 461,54 3 172 830,99 

4390 

Zakup usług 

obejmujących 

wykonanie ekspertyz, 

analiz, opinii 

(większość wydatków 

związana z zakupem 

usług wyceny 

nieruchomości) 

568 222,20 224 810,20 

4400 

Opłaty za 

administrowanie 

i czynsze za budynki, 

lokale i 

pomieszczenia 

garażowe 

57 401,94 68 564,90 

4430 Różne opłaty i 

składki  
13 227,20   4 647,20 

4480 Podatek od 

nieruchomości 
32 929,78 30 700,41 

4510 Opłaty na rzecz 

budżetu państwa 
1 073 230,64 1 120 593,70 

                                                           
3 Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy UMP. 
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Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2019 

[zł] 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2020 

[zł] 

4520 

Opłaty na rzecz 

budżetów jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

 

286 431,90 299 719,56 

4530 Podatek od towarów  

i usług (VAT) 
773 886,43 325 786,49 

4570 

Odsetki od 

nieterminowych 

wpłat z tytułu 

pozostałych 

podatków i opłat 

267,37 26 008,00 

4580 Pozostałe odsetki 1 016 189,13 2 738,72 

4590 

Kary i 

odszkodowania 

wypłacane na rzecz 

osób fizycznych 

7 302 296,67 664 526,58 

4600 

Kary odszkodowania 

i grzywny wypłacane 

na rzecz osób 

prawnych i innych 

jednostek 

organizacyjnych 

1 832 795,36 12 612 600,00 

4610 
Koszty postępowania 

sądowego i 

prokuratorskiego 

1 012 637,19 601 770,13 

4670 

Odsetki za 

nieterminowe 

uregulowanie 

podatku od 

nieruchomości 

0,00 0,00 

71095 4300 Zakup usług 

pozostałych 
144 960,00 0,00 

90095 

4580 Pozostałe odsetki 8 409,65 0,00 

4590 

Kary i 

odszkodowania 

wypłacane na rzecz 

osób fizycznych 

13 620,00 0,00 

Razem 19 176 077,62 19 461 425,86 
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4.3. Sprawozdanie z realizacji wydatków w latach 2019 i 2020 w zakresie zadań zleconych 

powiatu. 

 

Tabela nr 14. Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami w zakresie zadań zleconych 

powiatu w roku 2020 (zestawienie porównawcze z rokiem 2019). 

Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2019 

[zł] 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2020 

[zł] 

70005  4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 

 

9 990,00 294,78 

  

4260 Zakup energii 15 883,89 19 370,19 

4270 zakup usług remontowych 289 368,81 24 854,04 

4300 Zakup usług pozostałych 237 695,48 254 147,85 

4390 

zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz, 

opinii (zakup wyłącznie usług 

wyceny nieruchomości) 

16 718,40 11 178,80 

4400 
Opłaty za administrowanie 

i czynsze za budynki, lokale i 

pomieszczenia garażowe 

10 195,71 9 530,62 

4430 Różne opłaty i składki  4 648,72 4 418,04 

4480 Podatek od nieruchomości 36 891,02 72 852,58 

4520 
Opłaty na rzecz budżetów 

jednostek samorządu  

terytorialnego 

14 009,53 

30 552,79 

4580 Pozostałe odsetki 28 850,72 0,00 

4590 
Kary i odszkodowania 

wypłacane na rzecz osób 

fizycznych 

75 008,99 

419 479,46 

4610 Koszty postępowania sądowego 

i prokuratorskiego 
123 227,82 

69 575,07 

Razem  862 489,09 916 254,22 

 

4.4. Sprawozdanie z realizacji dochodów w latach 2019 i 2020 w zakresie zadań własnych 

powiatu. 

Tabela nr 15 Dochody Miasta Poznania związane z gospodarowaniem nieruchomościami  

w zakresie zadań zleconych powiatu w roku 2020 (zestawienie porównawcze  

z rokiem 2019). 

Lp. DOCHODY 
2019 

[tys. zł] 

2020 

[tys. zł] 

1. 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

22 858,8

0 
32 849,98 
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Tabela nr 16 Dochody Miasta Poznania związane z realizacją zadań własnych powiatu w roku 2020 

(zestawienie porównawcze z rokiem 2019). 

Lp. DOCHODY 
2019 

[tys. zł] 

2020 

[tys. zł] 

1. 

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu zadań własnych 

powiatu 

1 743,04 0,00 

 

4.5.  Wydatki majątkowe w roku 2019 i 2020 w zakresie zadań własnych gminy. 

Tabela nr 17. Wydatki majątkowe w zakresie zadań własnych gminy w roku 2020 (zestawienie 

porównawcze z rokiem 2019). 

Rozdział  Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2019 

[zł] 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2020 

[zł] 

70005 6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
3 291 070,95 7 548 738,58 

70005 6060 
Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

42 020 716,43 13 159 526,18 

70095 6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
10 329 652,04 6 269 604,55 

90005 6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
0,00 4 436 636,06 

Razem 55 641 439,42 31 414 505,37 

 

4.6.  Wydatki majątkowe w roku 2019 i 2020 w zakresie zadań własnych powiatu. 

Tabela nr 18. Wydatki majątkowe w zakresie zadań własnych powiatu w roku 2020  

(zestawienie porównawcze z rokiem 2019). 

Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2019 

[zł] 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2020 

[zł] 

600153 6059 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
0,00 0,00 

 
3 Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy UMP. 
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4.7.  Wydatki majątkowe w roku 2019 i 2020 w zakresie zadań zleconych powiatu. 

Tabela nr 19. Wydatki majątkowe w zakresie zadań własnych powiatu w roku 2020  

(zestawienie porównawcze z rokiem 2019). 

Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2019 

[zł] 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2020 

[zł] 

600153 6059 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
4 857,37 99 475,93 

 
3 Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy UMP. 

4.8.  Pomoc publiczna udzielona przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

w 2020r. 

W 2020 roku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UMP udzielono 363 podmiotom gospodarczym 

pomocy publicznej w ramach zasady de minimis spełniającej warunki określone 

 w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L. 352.1 z 24 

grudnia 2013 r.), w tym pomocy w formie: 

 ulg w spłacie cywilnoprawnych należności Miasta Poznania, udzielonych na podstawie art. 59 ust. 

1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 

ze  zm.), działając na mocy uchwały Nr LXI/1126/VII/2018 Rady Miasta Poznania  

z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu  

oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności 

pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Poznań lub jego jednostkom 

organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej,  

 bonifikaty od jednorazowego uiszczenia opłaty przekształceniowej na podstawie   

art. 14 w związku z art. 7 ust. 8 i art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 ze zm.), 

 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na podstawie 

art. 5a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 83, ze zm.) oraz art. 14 w związku  

z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jedn. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 2040). 

Wartość udzielonej pomocy w ramach zasady de minimis wynosiła odpowiednio: 

 wartość nominalna pomocy w wysokości: 10 237 420,44 zł, 

 ekwiwalent dotacji brutto (EDB) w wysokości: 10 213 293,84 zł, co stanowiło równowartość 

2 326 289,99 euro. 

Ekwiwalent Dotacji Brutto (EDB) obliczono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej 

udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, ze zm.). 
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XI. Wydział Finansowy: 

 

Realizacja budżetu miasta  

1.  W ramach obsługi bankowej monitorowano na bieżąco płynność finansową budżetu Miasta.  

W okresie od stycznia do sierpnia wolne środki przekazywano na rachunek lokacyjny  

z oprocentowaniem ustalonym na poziomie WIBID 1M * 1,2 prowadzony przez Bank PKO BO  

w ramach kompleksowej obsługi bankowej. Rachunek ten pozwala na elastyczne gospodarowanie 

środkami pieniężnymi Miasta i w tym okresie stanowił korzystniejsze rozwiązanie w stosunku  

do lokat. Decyzją Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe zostały obniżone, a stawka 

referencyjna WIBID 1M stanowiła wartość 0 (zero). Dlatego też w okresie od września do grudnia 

wolne środki przekazywano na lokaty negocjowane do innych banków, z którymi Miasto  

ma podpisane umowy w zakresie lokowania środków, ze średnim oprocentowaniem 0,03% w skali 

roku. 

2. Prowadzono bieżącą obsługę całego zadłużenia Miasta Poznania, w tym: 

 3 pożyczek z WFOŚiGW  

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

 3 kredytów udzielonych przez Bank PEKAO SA.,  

 kredytu udzielonego przez Bank PKO BP SA., 

 kredytu udzielonego przez BPS S.A., 

 5 kredytów udzielonych przez konsorcjum BPS S.A. i BGK, 

 5 kredytów udzielonych przez EBI (w tym 2 umowy podpisane w 2020 roku), 

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

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

 kredytu w rachunku bieżącym. 

3. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 21 maja 2020 r. zawarto 5 umów 

kredytowych na kredyty krótkoterminowe odnawialne na finansowanie przejściowego deficytu 

występującego w trakcie roku budżetowego w łącznej kwocie do 500.000.000 zł, w tym: 

 3 umowy z PKO BP S.A., 

 2 umowy z ING BŚ SA. 

4. W wyniku podjętej w dnia 28 kwietnia 2020 roku uchwały Nr XXVI/472/VIII/2020, zmienionej 

uchwałą Rada Miasta Poznania Nr XXXIII/547/VIII/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku i uchwałą Rada 

Miasta Poznania Nr XXXIV/616/VIII/2020 z dnia 8 września 2020 roku - zmniejszających kwotę 

planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym do kwoty odpowiednio 260.000.000 zł, 

a następnie do 40.000.000 zł oraz rozstrzygniętego w dniu 30 czerwca 2020 roku postępowania 

przetargowego na udzielenie i obsługę kredytów bankowych – 6 sierpnia 2020 roku Miasto 

podpisało  

5 umów kredytowych z konsorcjum banków PKO BP, ING BŚ SA i BGK. Ostatecznie żaden z tych 

kredytów nie został zaciągnięty. 

5. W 2020 roku Miasto zawarło 2 nowe umowy z EBI, w tym: 

 17  kwietnia 2020 roku na kwotę 100.000.000 zł, z czego 30.000.000 zł uruchomiono 21 lipca 

2020 roku – środki z kredytu przeznaczono na współfinansowanie inwestycji   

z zakresu infrastruktury drogowej, gospodarki komunalnej i oświaty, 

 19 listopada 2020 roku na kwotę 600.000.000 zł, z czego 200.000.000 zł uruchomiono  

17 grudnia 2020 roku. Środki z kredytu przeznaczone są na rekompensatę negatywnych skutków 

wywołanych pandemią COVID-19.   
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6. W dniu 15 września 2020 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie prowadzone w trybie zapytania 

ofertowego na organizatora emisji, agenta emisji i agenta płatniczego obligacji Miasta Poznania. 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Bank Pekao SA, z którym w dniu 9 listopada 2020 r. Miasto 

zawarło stosowne umowy. Ostatecznie wyemitowanych zostało sześć serii A2020, B2020, C2020, 

D2020, E2020 i F2020 na łączną kwotę 330.000.000 zł. 

7. Zgodnie z zapisami umów finansowych przekazano do Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

informację o projekcie budżetu Miasta na 2020 rok, sumaryczne podsumowanie wykonania budżetu 

za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok, opinię raportu niezależnego biegłego rewidenta 

z badania sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym Miasta oraz raport  

z postępów w realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych z kredytu EBI.  

W dniu 29 maja 2020 r. została uruchomiona V transza kredytu w EBI na kwotę 101.000.000 zł. 

Jest to ostatnia transza w ramach umowy zawartej w 2016 roku. 

8.  Na bieżąco współpracowano ze Spółką Termy Maltańskie i EBI w zakresie udzielonego przez 

Miasto poręczenia. Na wniosek Wydziału Finansowego zostały wprowadzone zmiany do WPF 

polegające na uaktualnieniu kwoty poręczenia udzielonego przez Miasto Poznań spółce Termy 

Maltańskie.  

9.  Prowadzono obsługę pożyczek udzielonych przez Miasto - naliczano odsetki, wystawiano faktury, 

przekazywano informację o dokonanych spłatach kapitału i odsetek do wydziałów merytorycznych 

odpowiedzialnych za realizację umów. 

10. Przygotowano dane do oceny ratingowej Miasta. 

11. Przygotowano dane do sporządzenia sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta.  

12. Dokonano inwentaryzacji inwestycji rozpoczętych. 

13. Sporządzono zbiorcze sprawozdania budżetowe oraz zbiorcze sprawozdania z operacji 

finansowych. Sprawozdania przekazywano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wielkopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Ministerstwa Finansów. 

14. W ramach bieżących zadań finansowo-księgowych realizowano płatności, dokonywano księgowań 

dochodów i wydatków. Realizowano i na bieżąco kontrolowano proces przekazywania z budżetu 

Miasta dotacji i dochodów skarbu państwa oraz wykonywano inne bieżące zadania finansowo-

księgowe. 

15. Prowadzono rejestr umów cywilnoprawnych zawieranych w imieniu Miasta z różnymi podmiotami 

prawnymi i osobami fizycznymi, na realizację zadań zawartych w budżecie Miasta   na rok 2020. 

W omawianym okresie zarejestrowano 8 245 umów wraz z aneksami. 

 

Egzekucja administracyjna podatków i opłat lokalnych oraz innych należności 

publicznoprawnych 

Oddział Egzekucyjny w 2020 r. zakończył 16.523 postępowań egzekucyjnych  w wyniku 

wyegzekwowania obowiązku na łączną kwotę w wysokości 7 .614.708,10 zł. Dochody  

z tytułu wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych wyniosły 549.056,38 zł. 

W toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych: 

 dokonano zajęć wierzytelności oraz praw majątkowych na podstawie 34.025 tytułów 

wykonawczych, 

 zastosowano 948 razy środek egzekucyjny w postaci egzekucji z pieniędzy, 

 umorzono 36 postępowań egzekucyjnych, przekazano 1.163 tytuły wykonawcze do innego 

organu celem prowadzenia egzekucji łącznej. 
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XII. Wydział Gospodarki Komunalnej: 

 

1. W roku 2020 Wydział Gospodarki Komunalnej obchodził 30 – lecie Inicjatywy Lokalnej. Była to 

okazja do podsumowań zrealizowanych inwestycji infrastrukturalnych z udziałem mieszkańców, jak 

również do promowania inicjatywy lokalnej wśród poznaniaków. Stworzono grafiki mające na celu 

popularyzację inicjatywy lokalnej w nakładzie: 

 500 szt. ulotek pt. „Zróbmy to wspólnie!”, 

 300 szt. plakatów pt. „Krok po kroku” informujących w jaki sposób przeprowadzić inwestycje 

lokalne,   

 300 szt. plakatów pt. „Chcesz coś zmienić w swoim otoczeniu?”. 

Ponadto powstał artykuł promujący formę współpracy mieszkańców z Miastem, który ukazał się 

dwukrotnie (20 listopada i  04 grudnia 2020 r.) w Gazecie Wyborczej. 

Na realizację inwestycji Miasta wspólnie z mieszkańcami, dotyczących budowy sieci 

wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, nawierzchni drogowej oraz oświetlenia w 2020 roku 

wydatkowano środki w wysokości 1.940.666,59 zł, z czego udział budżetu Miasta to 1.453.447,61 

zł. Wykonano następujące inwestycje/ W ramach powyższej kwoty wybudowano: 

 nawierzchnię drogową o łącznej powierzchni 4.213 m2 w ul.: Popularnej  

oraz Rivolego. Wydatkowano na ten cel środki Miasta w wys. 720.774,64 zł oraz środki 

mieszkańców – 240.258,19 zł. 

 sieć wodociągową i kanalizacyjną o łącznej długości 786,4 mb w ul.: Kwiatkowskiego, 

Łysogórskiej, bocznej od Brzoskwiniowej, b. od Skibowej, b. od Roślinnej,  

b. od Porzeczkowej oraz w ul. Opoczyńskiej. Wydatkowano środki Miasta  

w wys. 637.873,00 zł oraz środki mieszkańców – 215.360,80 zł.  

 oświetlenie uliczne w ul. Przepiórczej i Rivolego – 7 punktów świetlnych. Wydane środki Miasta 

to 94.799,97 zł, a mieszkańców – 31.599,99 zł. 

 

W roku 2020 kontynuowano realizację programu „Przyjazne podwórko”, którego celem jest 

polepszenie warunków techniczno-funkcjonalnych otoczenia budynków mieszkalnych wspólnot 

mieszkaniowych w strefie śródmiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia trwałych 

elementów infrastruktury, miejsc wypoczynku, placów gier i zabaw. Program realizowany jest 

poprzez współfinansowanie Miasta Poznania i wspólnot mieszkaniowych nakładów na realizację 

wspólnych przedsięwzięć. Wysokość współfinansowania nakładów przez Miasto wynosi 50%, 

jednak nie może przekroczyć kwoty brutto – 40.000,00 zł dla jednej wspólnoty mieszkaniowej. 

W ramach środków przewidzianych na 2020 rok zagospodarowano podwórko  

przy ul. Marcelińska 22-24/Wojskowa 22-24a i ułożono nawierzchnię z kostki betonowej, 

zamontowano stojak na rowery, ławkę oraz nasadzono zieleń. Wydano na ten cel środki Miasta  

w wysokości 39.679,20 zł oraz środki Wspólnoty mieszkaniowej – 63.730,80 zł.  

Nie zrealizowano dwóch zaplanowanych podwórek ze względu na opóźnienia wynikające  

z pandemii koronawirusa i wycofania wykonawcy.  

 

2. W ramach działań związanych z poprawą efektywności energetycznej podjęto współpracę  

z firmą Veolia w celu ograniczenia kosztów i wielkości zużycia ciepła w jednostkach oświatowych.  

W dniu 21 lutego 2020 r. zawarte zostały umowy z firmą Veolia Energia Poznań na zarządzanie 

ciepłem w sześciu pilotażowych jednostkach oświatowych. Firma Veolia po podpisaniu umów 

przystąpiła do montażu niezbędnego opomiarowania w tych jednostkach. Zestaw opomiarowania 



118 
 

pozwoli na pełen monitoring i regulację parametrów pracy węzłów ciepłowniczych z zachowaniem 

odpowiednich parametrów cieplnych w pomieszczeniach. W drugiej połowie roku do projektu 

dołączonych zostało kolejnych 26 placówek. Obecnie projektem objęte są 32 placówki oświatowe,  

w których przeprowadzono proces obniżenia mocy zamówionej. Umowy obejmują optymalizację  

i regulację parametrów pracy węzłów cieplnych wraz z doradztwem merytorycznym  

i technicznym w zakresie możliwych usprawnień oraz działań energooszczędnych.  

 

3. Wydział Gospodarki Komunalnej zrealizował pilotażowy projekt modernizacji energetycznej 

Przedszkola 144 na os. Czecha. W dniu 6 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą  

na modernizację Przedszkola. Jest to pilotażowy projekt miejski, w ramach którego obiekt zyskał 

nowe, energooszczędne oświetlenie, a na dachu budynku zainstalowano panele fotowoltaiczne  

o łącznej mocy 9,8 kW. Liczba zamontowanych paneli została skorelowana z rocznym zużyciem 

energii elektrycznej w budynku, dzięki czemu obiekt będzie niemal samowystarczalny energetycznie. 

Dodatkowo, w budynku zamontowano system monitoringu zużycia mediów, który pozwoli na bieżąco 

analizować ilość zarówno zużywanej, jak i produkowanej energii. W dniu 14 września 2020 r. 

inwestycja została zakończona i nastąpił ostateczny odbiór prac. Przedszkole 144 stało się dzięki temu 

pierwszym obiektem oświatowym w Poznaniu, który został wyposażony w instalację fotowoltaiczną 

działającą w systemie prosumenckim. 

 

4. W dniu 14 kwietnia 2020 r. Wydział Gospodarki Komunalnej podpisał umowę z firmą Biowatt 

z Poznania, na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy biogazowni  

na terenie Nowego Zoo w Poznaniu. Założeniem koncepcji biogazowni było aby została  

ona wykonana w standardzie obiegu zamkniętego, wykorzystując substraty pochodzące z terenu 

ogrodu zoologicznego, tj. odchody zwierzęce i odpady roślinne. Idea gospodarki obiegu zamkniętego 

zakłada, aby produkty, materiały oraz surowce były wykorzystywane tak długo jak to możliwe,  

a wytwarzanie odpadów sprowadzone do minimum. Całość odpadów zielonych oraz odchodów 

zwierzęcych, byłaby poddawana procesowi fermentacji metanowej. Otrzymany biogaz,  

po odpowiednim oczyszczeniu, może zostać wykorzystywany do napędzania silników tłokowych. 

Powstała w ten sposób energia elektryczna może zasilać obiekty znajdujące się na terenie ogrodu 

zoologicznego, a powstające w kogeneracji ciepło może zostać wykorzystane do ogrzewania budynku 

słoniarni i innych pawilonów. W grudniu 2020 r. zakończone zostały prace związane z opracowaniem 

wielowariantowej koncepcji budowy biogazowni na terenie Zoo w Poznaniu. Przedstawiona koncepcja 

wykazała, że z technicznego punktu widzenia możliwe jest posadowienie biogazowni na terenie 

Nowego Zoo z wykorzystaniem substratów pochodzących z Nowego i Starego Zoo, a także produkcja 

ciepła i energii elektrycznej na potrzeby własne. 

 

5. W dniu 30 czerwca 2020 r. Wydział Gospodarki Komunalnej podpisał umowę z firmą SWECO  

na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy kablowej sieci elektroenergetycznej z Instalacji 

Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w kierunku Term Maltańskich i zajezdni MPK 

Poznań na ul. Warszawskiej. W grudniu 2020 r. zakończone zostały prace związane z opracowaniem 

koncepcji, czego wynikiem jest określenie potencjalnych możliwości przesyłania energii elektrycznej 

z ITPOK i zasilania z niej wybranych obiektów miejskich. Tego typu rozwiązanie może poprawić 

bezpieczeństwo energetyczne oraz wpisuje się w strategię wykorzystania źródeł odnawialnych.  

Dzięki realizacji wielowariantowej koncepcji nowych układów zasilania określono warunki  

pracy sieci kablowych na wyznaczonych odcinkach, które pozwolą w przyszłości  

wykorzystać potencjał ITPOK i w sposób bezpośredni zasilać wybrane obiekty miejskie, co powinno 
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przynieść wymierne korzyści ekonomiczne. 

 

6. W dniu 6 marca 2020 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wydziałem Gospodarki 

Komunalnej, Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz Instytutem Elektroenergetyki 

Politechniki Poznańskiej dotyczące współpracy we wspólnym projekcie związanym ze stworzeniem 

Mapy Solarnej Miasta Poznania. Badania analityczne zostały ukierunkowane na poszukiwanie 

konkretnych obszarów, które ze względu na swoje położenie geograficzne, ekspozycję względem stron 

świata, nachylenie oraz położenie w odniesieniu do innych form powierzchni terenu otrzymują 

stosunkowo największą ilość promieniowania słonecznego w ciągu roku. Metodyka badań polegała  

na poszukiwaniu obszarów o potencjalnie wysokich wartościach docierającego promieniowania 

słonecznego, na podstawie tych danych można wyznaczyć obszary dachów, na których można 

zainstalować ogniwa fotowoltaiczne. We wrześniu 2020 r. nastąpiło zakończenie pierwszych prac nad 

mapą i aplikacja została udostępniona na portalu SIP Miasta i jest dostępna dla wszystkich 

zainteresowanych. Rezultatem współpracy jest zbudowana, na udostępnionej przez GEOPOZ mapie 

3D, interaktywna aplikacja do oceny potencjału solarnego Miasta Poznani, dzięki której każdy 

mieszkaniec Poznania może określić potencjał swojego budynku w zakresie możliwości oraz produkcji 

energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Całość prac związana z budową mapy solarnej 

realizowana jest bez ponoszenia kosztów. Model jest dostępny na stronie: 

http://sip.poznan.pl/model3d/#/ Obecnie trwają prace nad ulepszeniem mapy i dodaniem kolejnych 

funkcjonalności. 

 

7. Jako jednostka sektora publicznego, Miasto Poznań, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej 

realizuje szereg zadań prowadzących do oszczędzania energii, stosując wiele środków poprawy 

efektywności energetycznej. Wydział Gospodarki Komunalnej na bieżąco inicjuje, aktualizuje  

i monitoruje działania jednostek i spółek Miasta Poznania w dziedzinie efektywności energetycznej, 

przedstawiając ich rezultaty mieszkańcom poprzez stronę internetową „Energia w mieście”. Oprócz 

wiadomości o sukcesach w zakresie efektywności energetycznej, na stronie internetowej  

są zamieszczane porady dla mieszkańców, w jaki sposób mogą zaoszczędzić energię we własnym 

gospodarstwie domowym, informacje o odnawialnych źródłach energii elektrycznej oraz bieżących 

działaniach w Mieście w obszarze szeroko pojętej gospodarki energetycznej. W marcu na oficjalnej 

stronie internetowej Miasta Poznania dzięki staraniom Oddziału Miejskiego Energetyka uruchomiono 

nową zakładkę „Gospodarka komunalna”. W sekcji "Energia w mieście" znajdują się informacje  

na temat zadań Oddziału Miejskiego Energetyka, szeroko rozumianej efektywności energetycznej  

czy grupy zakupowej energii elektrycznej i paliwa gazowego. Ponadto w zakładce umieszczono wiele 

porad dla mieszkańców dotyczących oszczędzania energii elektrycznej i ciepła, a także wskazówki jak 

podłączyć nieruchomości do sieci cieplnej czy gazowej. Równolegle uruchomiono stronę „Poznań 

Pełen Energii” na portalu społecznościowym  Facebook. Misją fanpege’a jest szerzenie wiedzy  

z zakresu efektywności energetycznej, a także odnawialnych źródeł energii i ekologii wśród 

Poznaniaków.  

Ponadto publikowane treści poruszają tematykę związaną z zarządzaniem energią  

i racjonalnym wykorzystywaniem jej zasobów oraz bezpieczeństwem energetycznym Poznania.  

Na stronie internetowej oraz fanpagu na bieżąco aktualizowane są informacje dotyczące działań 

Oddziału Miejskiego Energetyka. 

 

8. W dniach 29-30 sierpnia 2020 r. Oddział Miejskiego Energetyka brał udział w Letnim Targu 

Ekologicznym organizowanym przez MTP. W ramach tego wydarzenia przeprowadzono akcję 

http://sip.poznan.pl/model3d/#/


120 
 

edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Prowadzone były wykłady dotyczące wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii oraz możliwości oszczędzania energii.  

Wydział Gospodarki Komunalnej otrzymał dofinansowanie z WFOŚiGW na opracowanie  

oraz wydrukowanie książeczki edukacyjnej dla dzieci dotyczącej oszczędzania energii oraz zachowań 

proekologicznych. Przygotowanie i wydruk książeczki został zrealizowany przez firmę Bombajka. 

Książeczka będzie wykorzystywana podczas ekolekcji organizowanych w jednostkach oświatowych 

Miasta oraz podczas eventów edukacyjnych.  

Oddział Miejskiego Energetyka WGK - zorganizował w listopadzie 2020 r. konkurs plastyczny  

pt. "Energicznie działamy - energię oszczędzamy". Akcja była realizowana  

w ramach Poznańskiego Dnia Energii. Była to już piąta edycja konkursu - tematem było oszczędzanie 

energii w naszych domach. Udział w zabawie mogli wziąć uczniowie poznańskich szkół 

podstawowych i specjalnych. Głównym celem konkursu było zainteresowanie najmłodszych 

poznaniaków tematyką związaną z efektywnością energetyczną, racjonalnym wykorzystywaniem 

energii w domach oraz oszczędzaniem jej w życiu codziennym. Ponadto priorytetem było podniesienie 

poziomu wiedzy dzieci w zakresie ochrony przyrody i wpływu człowieka na stan środowiska 

naturalnego, postaw proekologicznych oraz zwiększenia aktywności twórczej i kreatywności. Konkurs 

odbywał się z podziałem na dwie kategorie wiekowe - dla uczniów klas 0-4 oraz klas 5-8. Prace 

konkursowe można było składać do 30 listopada 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w połowie 

grudnia. Laureaci konkursu otrzymali, zgodnie z regulaminem, nagrody rzeczowe. 

 

9. Wydział Gospodarki Komunalnej od 2010 r. realizuje projekt optymalizacji kosztów zakupu energii 

elektrycznej, którego celem jest uzyskanie oszczędności w obszarze kosztów zakupu energii 

elektrycznej. W ramach projektu prowadzone są grupowe zakupy energii elektrycznej dla jednostek 

organizacyjnych Miasta Poznań oraz podmiotów związanych z Miastem. Sukces grupy zakupowej 

zdecydował o cyklicznej kontynuacji projektu. Kolejne grupy zakupowe poszerzają się o nowe 

podmioty związane z Miastem oraz dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań  

o sąsiednie gminy i podmioty związane z tymi gminami. 

W ramach niniejszego projektu w 2020 r. prowadzono nadzór nad funkcjonowaniem umów  

na sprzedaż oraz kompleksową dostawę energii elektrycznej zawartych pomiędzy  

ENEA S.A.,  a uczestnikami grupy zakupowej. W trakcie obowiązywania w/w umów rozwiązywane 

były bieżące problemy związane z zakupem energii elektrycznej dla ok. 5 tys. punktów poboru energii 

należących do wszystkich uczestników grupy. Prowadzone były obserwacje cen na Towarowej 

Giełdzie Energii, analizy kosztów zakupu, kontrole zużyć i interwencje u sprzedawcy przy 

stwierdzonych nieprawidłowościach. W trakcie całego roku na bieżąco informowano sprzedawcę 

o wszelkich zmianach polegających na włączaniu nowych, usunięciu istniejących lub modyfikacji 

danych punktów poboru energii objętych zawartymi umowami.  

Szacowane oszczędności grupy zakupowej w 2020 r., w stosunku do cen z taryf ENEA, wyniosły  

35 mln zł, w tym dla Miasta ponad 5,6 mln zł, uwzględniając mechanizm indeksacji cen. 

W lipcu 2020 r. rozpoczęły się przygotowania do opracowania dokumentacji przetargowej  

na grupowy zakup energii elektrycznej na rok 2021. Zebrane zostały oświadczenia o zabezpieczeniu 

środków finansowych na 2021 rok na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, które 

były niezbędne do przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia firmy, która będzie 

sprzedawcą energii elektrycznej w roku 2021. Przygotowano dokumentację SIWZ i uruchomiono 

procedurę udzielenia zamówienia publicznego na grupowy zakup energii elektrycznej dla punktów 

poboru należących do Miasta i innych podmiotów powiązanych z Miastem (spółki, jednostki kultury, 

szpitale oraz sąsiednie gminy). Łącznie do grupowego zakupu energii elektrycznej przystąpiły  
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64 podmioty. Oprócz Miasta Poznań są wśród nich gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia 

Poznań, spółki, szpitale, jednostki nauki i kultury oraz podmioty związane z Miastem. Liczba punktów 

poboru energii w tegorocznym postępowaniu to blisko 5 tys. a wolumen zamawianej energii 

elektrycznej ok. 260 GWh. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 4 września 2020 r. W wyniku 

przeprowadzonych postępowań przetargowych ogłoszonych w trybie przetargu nieograniczonego  

na grupowy zakup energii elektrycznej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma 

ENEA SA. o wartości ok. 108 mln zł.  

W porównaniu z cenami taryfowymi przedstawiona oferta jest niższa o 20%,  

co daje oszczędności dla całej grupy w wysokości ok. 27 mln zł. Ponadto grupa może uzyskać 

dodatkowe oszczędności z tytułu mechanizmu indeksacji ceny, który jest zagwarantowany  

w umowach. Podpisanie umów na zakup energii elektrycznej odbyło się 5 października 2020 roku. 

W sierpniu 2020 r. rozpoczęły się przygotowania do opracowania dokumentacji przetargowej  

na kompleksowy zakup energii elektrycznej na rok 2021 i związane z tym przeprowadzenie procedury 

przetargowej do wyłonienia firmy, która będzie sprzedawcą energii elektrycznej  

w roku 2021. W wyniku przetargu wybrana została firma ENEA S.A., która będzie sprzedawcą energii 

w ramach usługi kompleksowej.  

Należy podkreślić, że cały proces opracowania dokumentacji SIWZ i przeprowadzenia postępowania 

przetargowego był przygotowywany i nadzorowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej. 

 

10. Na bazie sukcesów grupy zakupowej energii elektrycznej w roku 2014 Miasto Poznań jako pierwsza 

jednostka samorządowa w Polsce przeprowadziła postępowanie przetargowe  

na grupowy zakup gazu dla swoich jednostek. Osiągnięty wówczas sukces spowodował,  

że padła decyzja o cyklicznej kontynuacji tego procesu. W ramach w/w projektu w roku 2020 Wydział 

Gospodarki Komunalnej prowadził nadzór nad realizacją zawartej umowy  

na kompleksową dostawę paliwa gazowego z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Prowadzone były 

obserwacje cen na Towarowej Giełdzie Energii, taryf PGNiG Oddział Detaliczny  

Sp. z o.o. zatwierdzanych przez Prezesa URE, analizy kosztów zakupu, kontrole zużyć  

i interwencje u sprzedawcy przy stwierdzonych nieprawidłowościach. Na bieżąco informowano 

sprzedawcę o wszelkich zmianach polegających na włączaniu nowych, usunięciu istniejących lub 

modyfikacji danych punktów poboru gazu objętych umową. Prowadzono również współpracę 

z miejskimi jednostkami objętymi grupowym zakupem gazu, co miało dodatkowy oddźwięk 

edukacyjny i przyczyniło się do wyraźnej poprawy świadomości energetycznej.  

Oszczędności grupy zakupowej w 2020 r, w stosunku do cen z taryfy, wyniosły ponad 409,6 tys. zł,  

w tym dla Miasta ponad 275,8 tys. zł. Dodatkowo dzięki mechanizmowi indeksacji cen oszczędności 

Miasta wyniosły 1,1 mln zł. 

W lipcu 2020 r. rozpoczęły się przygotowania do opracowania dokumentacji przetargowej  

na grupowy zakup paliwa gazowego na rok 2021. Zebrane zostały oświadczenia o zabezpieczeniu 

środków finansowych na 2021 rok na zakup gazu w ramach grupy zakupowej. Przygotowano 

dokumentację SIWZ i uruchomiono procedurę udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową 

dostawę paliwa gazowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta. Zamówienie obejmuje 

326 punktów poboru gazu przy łącznym wolumenie ok 51 GWh. Otwarcie ofert nastąpiło  

w dniu 7 września 2020 r. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych ogłoszonych  

w trybie przetargu nieograniczonego na grupowy zakup gazu, dokonano wyboru najkorzystniejszej 

oferty firmy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. o wartości 8 402 039,40 zł. W przypadku Grupy 

Zakupowej Gazu, w wyniku zakupu grupowego zakupu oszczędności w stosunku do cen taryfowych 

wyniosą ok. 1,4 mln zł. 13 października, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania – Zastępcy Prezydenta 
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Miasta: Pan Mariusz Wiśniewski oraz Pan Bartosz Guss podpisali umowę na dostawę paliwa 

gazowego dla Miasta Poznania na rok 2021. Dzięki temu Miasto może zaoszczędzić blisko 30%  

w porównaniu ze stawkami z cennika spółki. Ponadto możliwe jest uzyskanie dodatkowych 

oszczędności z tytułu mechanizmu indeksacji ceny, który jest zagwarantowany w umowach. 

 

11. Planowanie energetyczne jest ważnym zadaniem jednostki samorządowej. Miasto Poznań realizuje 

to zadanie, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, poprzez opracowywanie i aktualizację dokumentu 

pt. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania”. Założenia są niezmiernie ważnym dokumentem, 

ponieważ dokonuje się w nich oceny stanu aktualnego zaopatrzenia miasta Poznań w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe oraz identyfikuje potrzeby energetyczne istniejącej i przyszłej zabudowy. 

Jednocześnie określa przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie energii oraz możliwości poprawy 

efektywności energetycznej, a także zakres współpracy z innymi gminami w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego Miasta Poznań. Aktualizacja wymaga stałego monitorowania 

realizacji uchwały oraz współpracy z gestorami sieci energetycznych. Wydział wykonuje analizy 

planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych pod względem spójności z uchwałą  

i zaspokajania potrzeb energetycznych Miasta. Jednocześnie na podstawie aktualizacji opracowywane 

są wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia 

mieszkańców w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.  

Od sierpnia 2020 r., zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne, rozpoczęły się przygotowania  

do opracowania dokumentacji przetargowej na przygotowanie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania, na kolejne 3 lata, z perspektywą  

na 15 lat. Przygotowano dokumentację SIWZ i 28 grudnia 2020 r. uruchomiony został przetarg  

na realizację Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania. 

 

12. Wydział Gospodarki Komunalnej – Oddział Miejskiego Energetyka, od połowy 2020 r., realizuje 

projekt optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej. 

Projektem optymalizacji mocy zamówionej, na podstawie wykonanej analizy, objęto 30 placówek 

oświatowych. Z tego dla 23 placówek zaproponowano projekt obniżenia mocy zamówionych,  

a stosowne zmiany taryf energii elektrycznej zostały wprowadzone w grudniu 2020 r. Szacowane 

roczne oszczędności z tytułu optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej mogą kształtować 

się na poziomie ok. 200 tys. zł. Jednak wartość ta znana będzie dopiero na koniec roku obliczeniowego 

i w dużej mierze będzie zależeć od zmian cen energii elektrycznej na rynku.  

W drugiej połowie 2020 r. rozpoczęto prace nad programem kompensacji mocy biernej,  

do pierwszego etapu wytypowano poznańską Palmiarnię. We wrześniu 2020 r. przeprowadzone 

zostały pomiary parametrów sieci elektroenergetycznej na terenie Palmiarni Poznańskiej. Pomiary  

te miały na celu określenie parametrów urządzenia kompensującego oraz wykonanie instalacji 

kompensacji mocy biernej. W grudniu 2020 r. zrealizowana została dostawa, montaż oraz wykonanie 

instalacji do kompensacji mocy biernej w Palmiarni. W chwili obecnej testowane są wyniki 

kompensacji mocy biernej na rozdzielni w Palmiarni. W przypadku zakładanych pozytywnych 

efektów rekomendowane będą podobne rozwiązania dla wybranych obiektów oświatowych. 

Ze względu na COVID-19, realizacja programu została przesunięta na rok 2021. Pomiary i analiza 

pracy obiektu możliwa jest w trakcie jego normalnej pracy, dalsze działania w jednostkach 

oświatowych zależne są od sytuacji związanej z COVID-19. 
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13. W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, przeprowadzono kontrole  

w miejscach wskazanych przez mieszkańców pisemnie, mailowo, telefonicznie  

oraz za pomocą aplikacji: „Poznań w porządku” (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 

odnotowano 1191 zgłoszeń) oraz „Smart City Poznań” (od lipca do 31 grudnia 2020 r. wpłynęło 376 

zgłoszeń).  

 

14. Pracownicy Wydziału przeprowadzili zajęcia edukacyjne, tzw. Ekolekcje  

w poznańskich placówkach oświatowych (przedszkolach i szkołach). Podczas zajęć przekazywano 

praktyczną wiedzę z zakresu prawidłowej segregacji odpadów, recyklingu  

i postępowania z odpadami problemowymi. Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemiologicznego i ich 

zamknięcie od 10 marca, do końca roku 2020 zawieszono prowadzenie spotkań. Łącznie od stycznia 

2020 r. do momentu zamknięcia placówek przeprowadzono 24 pogadanki ekologiczne, w których 

udział wzięło 522 uczniów z 8 różnych placówek oświatowych.  

 

15. 10 marca 2020 r. uchwalono Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2020. W ramach realizacji tego Programu 

podjęto zadania mające na celu pomoc i opiekę zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym. W roku 

2020 Schronisko dla zwierząt bezdomnych zapewniło opiekę 413 psom  

i 425 kotom. We współpracy z organizacjami społecznymi, których celem statutowym  

jest ochrona zwierząt, wykonano 1438 zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących. 

Zakupiono 930 kg karmy, którą przekazano fundacjom zajmującym się opieką nad kotami wolno 

żyjącymi oraz 804,3 kg karmy do dyspozycji rad osiedli, które przeznaczyły środki na ten cel. 

Zakupiono 37 domków dla kotów wolno żyjących, oraz przeprowadzono 1 interwencyjną pomoc 

weterynaryjna dla zwierząt właścicielskich. W 2020 roku Miasto Poznań nieodpłatnie przeprowadzało 

znakowanie psów i kotów należących do mieszkańców miasta Poznania oraz psów i kotów domowych 

przebywających pod opieką organizacji społecznych. Dokonano łącznie 2661 znakowań psów i kotów 

właścicielskich oraz kotów przebywających pod opieką organizacji społecznych. Zabiegowi 

sterylizacji lub kastracji poddano 238 psów i 514 kotów właścicielskich. 

 

16. W dniach 18-20 września 2020 r. przeprowadzono kolejną, bo już 27. edycję Akcji „Sprzątanie 

Świata – Polska 2020”, pt. „Plastik? Rezygnuję. Redukuję Segreguję”.  

Z uwagi na sytuację epidemiczną szkoły i inne placówki oświatowe zostały wyłączone  

z czynnego udziału w sprzątaniu. W celu utrzymania zainteresowania tematyką ekologiczną, szkoły 

otrzymały zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym oraz dostęp do materiałów edukacyjnych 

w celu przeprowadzenia lekcji w duchu wydarzenia. Jesienna akcja 2020 wsparta została przez 

Związek Międzygminny GOAP, który jako partner akcji odpowiadał  

za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W Poznaniu do akcji zgłosiło się aż 18 Rad Osiedli, które 

koordynowały akcje lokalne z udziałem mieszkańców oraz 20 grup wolontariuszy, którzy sprzątali 

między innymi tereny poznańskich fortyfikacji oraz lasów. Łącznie podczas akcji zebrano blisko 17 

ton odpadów. Jesienny konkurs pn. “Mój poznański ekobohater”, zorganizowany dla młodych 

poznanianek i poznaniaków w związku z akcją Sprzątania Świata 2020, polegał na przedstawieniu  

w pracy plastycznej, wykonanej dowolną techniką, bohatera stojącego na straży czystości i  porządku 

w mieście. 

 

17. Od marca 2020 r. działania edukacyjne Wydziału polegające na prowadzenie działań  

w placówkach oświatowych zostały zawieszone. W tym czasie podjęto się przygotowania  
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 i realizacji (w ramach dofinansowania z WFOŚIGW) komiksu edukacyjnego. W ramach umowy  

z wydawnictwem Bombajka powstał dedykowany Poznaniowi komiks pt. “Jak Ekopyrek - mistrz 

sortowania - ścigał w Poznaniu pewnego drania”. Komiks ten w zabawny sposób przybliża ważne 

zasady postępowania z odpadami, zakres działalności MPSZKÓW (Gratowozu) i PSZOKU 

(Gratowiska).  

 

18. W roku 2020 kontynuowana była umowa z Uniwersytetem Przyrodniczym  

na prowadzenie Ptasiego Azylu – czyli miejsca, gdzie ranne bądź chore ptaki otrzymują niezbędną 

pomoc weterynaryjną oraz warunki do powrotu do zdrowia. Funkcjonowanie Ptasiego Azylu daje też 

Miastu możliwość monitorowania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, takich jak ptasia grypa. 

Łącznie w roku 2020 pod opiekę Ptasiego Azylu trafiło 2 050 osobników, z czego blisko 1134 wróciło 

do środowiska. W azylu pomoc znaleźli przedstawiciele 84 gatunków ptaków. Od marca 2020 roku 

miasto rozszerzyło współpracę w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej o działania  

na rzecz opieki nad drobnymi wolno żyjącymi ssakami. Do ośrodka trafiają potrzebujące pomocy jeże, 

wiewiórki oraz zające. Podczas minionego roku przyjęto łącznie 140 małych ssaków, z czego  

85 po leczeniu wypuszczono na wolność. Na koniec grudnia 2020 Miasto podpisało umowę na kolejne 

3 lata z Uniwersytetem Przyrodniczym na zapewnienie interwencyjnej pomocy weterynaryjnej  

dla rannych i chorych ptaków oraz drobnych wolno żyjących ssaków z terenu miasta Poznania.  

 

19. W roku 2020 trwały intensywne prac mające na celu stworzenie nowego Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Poznania. 8 grudnia 2020 r. Regulamin został przyjęty na mocy 

Uchwały nr XXXIX/690/VIII/2020 Rady Miasta Poznania. Nowy Regulamin, będący podstawowym 

aktem prawa miejscowego w zakresie regulacji kwestii czystościowo-porządkowych w mieście 

wprowadził kilka istotnych kwestii w następujących zakresach: 

 zwiększenia z jednego do dwóch razy w ciągu roku terminów przeprowadzania  

na terenie miasta Poznania obowiązkowej deratyzacji; akcje zarówno wiosną,  

jak i jesienią mają zintensyfikować działania i w efekcie przyczynić się do poprawy jakości życia 

mieszkańców; kierunek ten jest propagowany zarówno przez specjalistów w tej dziecinie, jak 

również praktykowany w innych aglomeracjach borykających się z problemem obecności gryzoni, 

 ochrony powietrze poprzez zapis o zakazie używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści 

oraz o utrzymaniu czystości dróg i placów w okresie od maja do końca września poprzez czyszczenie 

na mokro, rozumiane jako zamiatanie, 

 kontynuacji założeń wprowadzenia warunków selektywnej zbiórka odpadów  

w przestrzeni publicznej (z uwzględnieniem czynników ekonomicznych oraz technicznych), 

 wprowadzenia zasad pozbywania się odpadów zielonych z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, 

parków i cmentarzy, które nie są objęte systemem gospodarki odpadami prowadzonej przez ZM 

GAOP, 

 obecności zwierząt domowych w przestrzeni publicznej miasta poprzez dookreślenie obowiązków 

osób utrzymujących zwierzęta domowe, w tym przede wszystkim podkreślenie obowiązku 

wyposażenia psa w obrożę lub inne narzędzie (jednoczesne umożliwienie skutecznego utrzymania 

zwierzęcia na uwięzi bez zadawania mu cierpienia i bólu), wprowadzenie wyjątków  

od obligatoryjnych kagańców dla psów ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańców  

(tylko w przypadku pisemnego potwierdzenia przeciwwskazań zdrowotnych przez lekarza 

weterynarii oraz dla szczeniąt do 6 miesiąca życia, jeśli ich cechy osobnicze na to pozwalają)  
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oraz uporządkowanie kwestii dotyczących zwalniania psów z uwięzi na terenach przeznaczonych  

do wspólnego użytku. 

 

20. W roku 2020 podjęte zostały uchwały:  

- Uchwała NR XXVIII/496/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19 maja 2020 r.  

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020 - 2029 Nr 19/002/PI-

10". 

- Uchwała Nr XXXIX/691/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08 grudnia 2020  

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020 - 2029 - korekta  

Nr 20/002/PI-10". 

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.  

 

21. Z uwagi na zmiany przepisów Prawa wodnego na potrzeby realizacji KPOŚK (Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych) Rada Miasta Poznania podjęła we wrześniu 2020 r. 

uchwałę Nr XXXV/624/VIII/2020 w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Poznań. 

Wcześniejsze akty prawa miejscowego wydane w drodze uchwały sejmiku województwa straciły moc 

31 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

XIII. Wydział Budżetu i Kontrolingu: 

 

W zakresie zadań realizowanych przez wydział opracowano mi.in.: 

 projekt uchwały budżetowej  na 2021 r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej, 

 8 projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok, 

 5 projektów uchwał w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 

 23 zarządzenia w sprawie zmian w  budżecie Miasta Poznania na 2019 r., w których korzystano 

z upoważnień wynikających z  art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

innych ustaw szczególnych oraz § 16 pkt 1 uchwały Nr XXI/373/VIII/2019 Rady Miasta Poznania 

z dnia 17 grudnia 2019 r. oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  Miastu Poznań na rok 2020 wraz z 12 

zarządzeniami zmieniającymi, 

 zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2020 r. wraz z 21 

zarządzeniami zmieniającymi oraz zarządzenie w sprawie projektu planu finansowego Urzędu 

Miasta Poznania na 2020 rok, 

 zarządzenie w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach 

finansowych w 2020 r., 

 zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień 

do zaciągania zobowiązań wieloletnich, 

 zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego na zadania realizowane ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z 2 zarządzeniami zmieniającymi, 

 zarządzenie w sprawie blokowania planowanych wydatków  Miasta Poznania w  2020 roku  

a następnie z zarządzeniem uchylającym, 

 zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykazu zablokowanych wydatków  

w planie finansowym Urzędu Miasta Poznania w 2020 roku wraz z zarządzeniem zmieniającym, 

 zarządzenie w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta,  

 zarządzenie w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta Poznania na 2021 rok, 

 sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, 

 informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., 

 zbiorcze zestawienia dotyczące umorzeń, odroczeń oraz rozkładania na raty należności 

pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych  

o charakterze publicznoprawnym przypadających Miastu Poznań lub jego jednostkom 

podległym, 

 raport: „Zmiany w bazie podatkowej PIT a rozwój mieszkalnictwa - Poznań na tle innych 

samorządów w latach 2010-2019”, 

 3 raporty kwartalne o stanie zaawansowania realizacji inwestycji, 

 informację o realizacji budżetu w zakresie wydatków majątkowych w roku 2020. 

 

Ponadto opracowano projekty  uchwał Rady Miasta Poznania zmieniających uchwały: 

 w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli, 

 w sprawie ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023. 
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XIV. Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa: 

 

W ramach wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MSP Oddział Wspierania Przedsiębiorczości 

Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (OWP-WDGR) prowadził różne działania mające na 

celu wspieranie małej przedsiębiorczości w Poznaniu. Z uwagi na epidemię koronawirusa COVID-19 

wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia w postaci szkoleń i sesji doradczych odbywały się zdalnie za 

pośrednictwem Internetu oraz telefonu.  

 

Tematyka szkoleń on-line obejmowała m.in. następujące zagadnienia: organizację pracy zdalnej, 

zarządzanie zespołem rozproszonym, rekrutację pracowników, modyfikację systemu wynagrodzeń, 

cyberbezpieczeństwo, zarządzanie projektami, sprzedaż i marketing,  ochronę danych osobowych, 

zmiany podatkowe, prawne aspekty prowadzenia biznesu na odległość, ochronę know-how, promocję 

w social mediach.  

 

Przykładowe tytuły szkoleń: Budowanie kultury organizacyjnej w sytuacji kryzysowej, Teams dla Firm, 

Teams dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów,  Prawo we własnej firmie w czasach COVID-19, 

Odporność psychiczna i radzenie sobie ze stresem w czasie COVID-19, Przekwalifikowanie się  

w czasach COVID-19, Pozytywna organizacja - czyli o wykorzystaniu psychologii pozytywnej w pracy, 

Excel zdalnie, Nowe wyzwania w procesie rekrutacji - jak zatrudniać najlepszych pracowników online.  

 

Z kolei indywidualne sesje doradcze obejmowały takie tematy, jak: doradztwo prawne; doradztwo 

podatkowe; doradztwo ze sporządzania biznesplanu; doradztwo psychologiczne; coaching; doradztwo 

marketingowe i sprzedażowe. 

W dniu 13 października 2020 r. w studiu multimedialnym MTP odbyła się kolejna edycja Poznańskich 

Dni Przedsiębiorczości w systemie zdalnym. Tematyka Dni była w całości poświęcona działalności 

biznesowej w trakcie pandemii 

Program imprezy: „Firma w pandemii – nieoczekiwane zmiany – zagrożenia i szanse”. 

1. Firma w pandemii. Masowa praca zdalna – przymus chwili czy przyszłość biznesu.  

Jak skutecznie przygotować się do pracy zdalnej? Praca zdalna a trwałe zmiany  

na rynku pracy. Work-life balance w pracy zdalnej. Społeczne skutki masowej pracy zdalnej – 

szanse i zagrożenia. - panel dyskusyjny z udziałem socjologa, psychologa  

i prawnika  

 Maciej Sasin (Akademia Rozwoju Kompetencji; maciejsasin.pl) - socjolog 

 Bartłomiej Majchrzak (Umownik) – prawnik 

 Zbigniew Heryng, psycholog - terapeuta 

2. Webinar. W sieci nie ma koronawirusa. Jak skutecznie promować i prowadzić swój biznes  

w sieci bez zbędnych kosztów? 

 Tomasz Maciejewski – „Tam Gdzie Chcę” 

3. Webinar. Zwalnianie i zatrudnianie pracowników w dobie epidemii. Outplacement  

i rekrutacja online. 

 Dorota Góraj – „Bee Talents” 
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4. Warsztat interaktywny live - Mindfulness w biznesie – czy medytacja, techniki oddechowe  

i terapia śmiechem mogą być skutecznym antidotum na sytuacje kryzysowe w firmie wywołane 

pandemią   - dr Ewa Jarczewskiej – Gerc, Uniwersytet SWPS, Warszawa 

5. W uzupełnieniu, w dniu 10 grudnia odbył się interaktywny warsztat prowadzony przez 

specjalistów w firmy Grand Thornton Polska – mec. Mai Jabłońskiej i Marka Rucińskiego  

p.t. pn. „Sposoby modyfikacji warunków zatrudnienia w czasie pandemii – zwiększenie 

elastyczności i obniżenie wydatków” 

 

Podsumowując, w roku 2020 z ponad 200 sesji szkoleń i doradztwa organizowanych przez Oddział 

Wspierania Przedsiębiorczości (OWP) skorzystało łącznie 8592 uczestników, w tym: 

 Szkolenia organizowane przez Ośrodek Doradczo – Szkoleniowy (ODS) WDGR   

- 111 szkoleń - 7719 uczestników 

 Doradztwo indywidualne organizowane przez ODS - 167 uczestników 

 Szkolenia organizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Rocznego Programu 

Współpracy - 26 szkoleń - 470 uczestników 

 Szkolenia dla start-upów i freelancerów organizowane przez zespół Przestrzeni Pracy Wspólnej 

Plus Jeden WDGR – 3 szkolenia - 65 uczestników 

 Warsztaty organizowane przez OWP w ramach Poznańskiego Dnia Przedsiębiorczości w dniu 

13 października oraz w dniu 10 grudnia – łącznie 5 warsztatów  

– 171 uczestników 
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XV. Wydział Informatyki: 

 

1. Wdrożenie nowych funkcjonalności ZSIWZM usprawniających obsługę zadań realizowanych 

przez pracowników UMP i MJO związanych z: 

1) umożliwieniem w ramach modułów „Świadczenia rodzinne” oraz „Fundusz alimentacyjny” 

obsługi zbiorczych (dotyczącego wielu osób) zapytań do rejestru  PESEL systemu Emp@tia 

zarówno dla operacji Udostępniania Danych PESEL jak i Weryfikacji Osoby w PESEL   

2) wprowadzaniem do modułu „Ewidencja ludności” systemu KSAT wniosków o wpisanie do spisu 

wyborców składanych poprzez platformę ePUAP  

3) obsługą w ramach modułów „Świadczenia Rodzinne”  i „Fundusz Alimentacyjny” systemu 

KSAT nowej wersji usługi ObslugaBeneficjenta, udostępnionej w ramach  Centralnego Systemu 

Zabezpieczenia Społecznego  

4) obsługą dzierżaw w module „System Gospodarowania Nieruchomościami”, 

5) umożliwieniem definiowania, na poziomie jednostki księgowej - w module ‘Księga główna” 

systemu KSAT- różnych parametrów generowania potwierdzeń sald,  

6) zmianą algorytmu ustalania daty przedawnienia dla mandatów, 

7) generowaniem zestawień na potrzeby obsługi świadczeń rodzinnych  i wychowawczych oraz 

pomocy materialnej dla uczniów 

 

2. Realizacja prac przygotowawczych umożliwiających nowe wdrożenia w roku 2021 związane z: 

 

1) udostępnieniem w ramach modułów „Świadczenia rodzinne” obsługi elektronicznej wymiany 

dokumentów pomiędzy Gminą  a Wojewodą, co usprawni obsługę spraw                w zakresie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z obszarów świadczeń rodzinnych  

i wychowawczych, 

2) modyfikacją algorytmu obliczania wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych, 

3) umożliwieniem wydruku rocznej kartoteki wynagrodzeń pracownika z podsumowanymi danymi 

o dodatkach specjalnych, 

4) umożliwieniem w ramach systemu KSAT obsługi programu Czyste Powietrze, 

5) umożliwieniem w ramach systemu KSAT obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

 

Informacje o przedsięwzięciach/projektach realizowanych w 2020 roku przez Wydział 

Informatyki -Oddział Wytwarzania Systemów Informatycznych: 

1) Realizacja systemu 'Smarter' służącego do zarządzania ryzykiem związanym  

z działaniami gminy Poznań - wykonano oprogramowanie służące do rejestrowania, 

monitorowania i bieżącego śledzenia ryzyka w powiązaniu z zadaniami budżetowymi oraz 

strategicznymi Urzędu Miasta Poznania i jednostek miejskich oraz ryzyka związanego  

z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w gminie. 
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2) Rozbudowa funkcjonalna aplikacji ‘Pomoc mieszkaniowa’ dla Biura Spraw Lokalowych - 

wykonano integrację aplikacji ‘Pomoc mieszkaniowa’ z modułami dziedzinowymi systemu 

KSAT, służącymi do przetwarzania danych o mieszkańcach Poznania oraz świadczeniobiorcach 

obsługiwanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń, dzięki czemu umożliwiono systemowe 

prowadzenie analizy, weryfikacji oraz kontroli wniosków o przyznanie lokalu socjalnego lub 

mieszkalnego w oparciu o dane gromadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień 

Komunikacyjnych w module ‘Ewidencja ludności’ oraz Poznańskie Centrum Świadczeń  

w module ‘Świadczenia rodzinne’ oraz ‘Fundusz alimentacyjny’ systemu KSAT 

3) Uruchomienie wyszukiwarki dostępnych indywidualnych tablic rejestracyjnych -    Wydział 

Informatyki we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym zrealizował 

usługę sprawdzania dostępności indywidualnych tablic rejestracyjnych pojazdu, uruchomioną  

na stronie www.poznan.pl. Działanie po stronie Wydziału Informatyki obejmowało stworzenie 

możliwości przeszukiwania w czasie rzeczywistym bazy zarejestrowanych tablic 

indywidualnych, prowadzonej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień 

Komunikacyjnych. Wyszukiwarka została wyposażona w mechanizm weryfikacji i wspierania 

użytkownika w trakcie wprowadzania danych w formularzu wyszukiwania. Rolą PCSS było 

stworzenie strony internetowej zawierającej formularz wyszukiwania tablic rejestracyjnych  

w funkcjonalnej i przyjaznej formie dla użytkownika. 

4) Rozbudowa funkcjonalna aplikacji ‘Zawiadomienia wyborcze’ o możliwość obsługi wyborów 

w formie korespondencyjnej    - rozszerzenie funkcjonalności aplikacji ‘Zawiadomienia 

wyborcze’ o możliwość rejestracji i obsługi wniosków o głosowanie korespondencyjne 

adresowanych przez wyborców do Urzędu Miasta Poznania w formie papierowej lub  

za pośrednictwem ePUAP wraz z automatyczną weryfikacją wniosku  

i potwierdzeniem możliwości głosowania w formie korespondencyjnej przez wyborcę 

 

Informacje o przedsięwzięciach/projektach realizowanych w 2020 roku przez Wydział 

Informatyki -Stanowiska ds. systemów obiegu dokumentów i EZD: 

1) Uczestnictwo w pracach mających na celu uruchomienie wyjątków EZD w Urzędzie Miasta 

Poznania, 

2) Projekt przygotowawczy pozwalający na uruchomienie rozwiązania o nazwie Elektroniczne 

Potwierdzenie Odbioru dla Gońców w oparciu o terminale mobilne. 

3) Realizacja prac przygotowawczych pozwalających na uruchomienie systemu mArchiwum  

w 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

XVI. Wydział Kultury: 

 

Rok 2020, czas pandemii i kryzysu zdrowotnego, społecznego i gospodarczego oraz wynikającego  

z nich permanentne poczucie niepewności, troski oraz braku stabilizacji jeszcze bardziej uwypukliły 

potrzeby skoncentrowane wokół takich pojęć jak relacyjność, solidarność, wspólnotowość czyli 

wszystkie te wartości, które stanowią fundament Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023. 

Szczególnie istotne stało się również zjawisko lokalności jako elementu wzajemnego wsparcia, ale także 

dostrzeżenia jej wartości i widzialności w perspektywie ogólnopolskiej czy międzynarodowej. 

Wszystkie wskazane powyżej wartości znalazły swoje odzwierciedlenie w działaniach realizowanych 

przez poznańskie środowisko artystyczne, animacyjne, kulturalne, samorządowe, doświadczane 

skutkami pandemii niemalże przez cały rok. Pomimo prób utrzymania większości wydarzeń  

w kalendarzu kulturalnym Poznania, zamknięcie instytucji kultury oraz obostrzenia sanitarne i potrzeba 

dystansu społecznego spowodowały szereg decyzji, które to uniemożliwiły bądź znacząco ograniczyły. 

Przeciągająca się niepewność co do dalszego wpływu epidemii na życie społeczne skłoniło Miasto  

do wprowadzenia nowych narzędzi interwencji, z jednej strony tworzących możliwości organizacyjne  

i kompetencyjne do pracy i tworzenia w nowych warunkach, z drugiej strony wspierających twórców  

i twórczynie            w ich codziennym funkcjonowaniu ekonomicznym i artystycznym. Taki narzędziem 

interwencyjnym był współtworzony i koordynowany przez Wydział Kultury pakiet #Poznanwspiera, 

na który złożyły się następujące elementy: 

 Nowe programy konkursowe zaadresowane do lokalnego środowiska artystycznego – Konkurs 

#KULTURANAWYNOS oraz realizowane we współpracy z miejskimi instytucjami kultury dwie 

edycje sektorowego konkursu Ciąg dalszy nastąpi…; 

 Nowy program stypendiów twórczych dla osób związanych z poznańskim środowiskiem 

artystycznym, przyjęty uchwałą Rady Miasta Poznania nr XXX/530/VIII/2020; 

 Realizacja badań poznańskiego środowiska kultura w kontekście potrzeb i oczekiwań 

wynikających z sytuacji pandemicznej – Kultura przyszłości; 

 Dodatkowy nabór małych grantów z myślą o realizacji najciekawszych projektów w trakcie trwania 

narodowej kwarantanny oraz po jej zakończeniu; 

 Program zakupu dzieł sztuki poznańskich twórców do kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał; 

 Cykl działań poszerzających wiedzę, umiejętności i kompetencje do działania w nowych 

warunkach: Jak tworzyć kulturę w sieci? Cykl edukacyjny., Kultura dostępna +, ABC edukacji 

kulturowej. Szkolenia dla kadr kultury. 

 

Działalność instytucji kultury w czasie pandemii ukierunkowana była przede wszystkim na realizację 

programów w formach adekwatnych do warunków sanitarnych, a wszystkie modyfikacje działań 

uwzględniały priorytet, jakim jest zachowanie miejsc pracy.  

Organizacje pozarządowe z obszaru kultury, na których projekty Miasto Poznań przyznało w 2020 roku 

ponad 11 milionów złotych,  wsparte zostały w dostosowywaniu zaplanowanych wcześniej działań  

do warunków pandemicznych, bądź ich kontynuacji w nowych, innowacyjnych formach,  

z zachowaniem współfinansowania przez Miasto kosztów związanych z czynszem i opłatami 

eksploatacyjnymi. 

 

 

https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznan-wspiera-pakiet-dzialan-w-trosce-o-ludzi-kultury,146625.html%2520%2520
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POZNAŃSKI PROGRAM DLA KULTURY 2019-2023. KULTURA RELACJI. MAPA IDEI. 

 

Drugi rok funkcjonowania i wdrażania Programu to realizacja działań w 6 wyodrębnionych obszarach 

interwencji: 

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. 

z czego część wpisuje się  w bieżącą działalność Wydziału, część natomiast ma charakter projektowy. 

W roku pandemii większość działań miała charakter interwencyjny, z jednej strony będących 

odpowiedzią na przeprowadzone w pierwszym kwartale 2020 roku badania poznańskiego środowiska 

kultura w kontekście potrzeb i oczekiwań wynikających z sytuacji pandemicznej  

pn. Kultura przyszłości., z drugiej strony będących rezultatem bieżących konsultacji wszystkich  

ww. inicjatyw z poznańskim środowiskiem kulturalnym. 

 

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.  

 

REZULTAT: 

W ramach konkursu 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. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –  

tryb ciągły/całoroczny. 

 

REZULTAT: 

W 2020 r. w procedurze „małych grantów” w obszarze kultury wspartych zostało 90 projektów  

na łączną kwotę 671.341,81 zł. 

 

 

 Nagroda artystyczna Miasta Poznania i stypendia dla młodych twórców przyznawane jest 

za wybitne osiągnięcia artystyczne w okresie 2 lat poprzedzających jej przyznanie  

lub na podstawie całokształtu dorobku artystycznego, mających istotne znaczenie dla Miasta 

Poznania. 

 

REZULTAT: 

W 2020 r. 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  
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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). 

 

 

POWIĄZANIE Z POZNAŃSKIM PROGRAMEM DLA KULTURY 2019-2023: 

 

Dla obszaru: AUTONOMIA. WSPARCIE DLA TWÓRCÓW. 

Priorytetu: Zwiększenie wsparcia dla rozwoju twórczości artystycznej i animacyjnej oraz autonomii 

ekspresji twórczej. 

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

 

Poza działaniami bieżącymi Wydział Kultury (indywidualnie lub we współpracy z instytucjami kultury) 

zrealizował projekty będące odpowiedzią na sytuację pandemiczną w ramach pakietu #Poznanwspiera, 

wpisujące się jednak w podstawowe założenia i priorytety Poznańskiego Programu dla Kultury 2019 – 

2023, w tym m.in.  

 

 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), promowanie poznańskiego 

środowiska kulturalnego i prezentowanie lokalnych inicjatyw kulturalnych realizowanych  

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

zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii. 

 

REZULTAT: 

W 2020 r. w konkursie Kultura na wynos uhonorowanych zostało 25 projekty 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 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. Wnioski z badań mogły zostać wykorzystane  

do tworzenia konkretnych rozwiązań w ramach wsparcia ludzi kultury lub wprowadzania 

systemowych modyfikacji jako niezbędna odpowiedź na kryzys już po zakończeniu pandemii 

oraz wskazówka dotycząca rekomendowanego postępowania w razie innych sytuacji 

wyjątkowych. Badanie zostało zlecone przez Wydział Kultury, Centrum Praktyk Edukacyjnych 

CK Zamek i zrealizowane w miesiącach kwiecień-lipiec 2020. 

REZULTAT: 

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

kultury, 10 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami  sektora kultury, etnografia internetowa. 

https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznan-wspiera-pakiet-dzialan-w-trosce-o-ludzi-kultury,146625.html%2520%2520
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 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 dla osób związanych z poznańskim 

środowiskiem artystycznym, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem 

kultury oraz opieką nad zabytkami w wysokości 4 000 zł. 

 

REZULTAT: 

W 2020 r. w ramach Programu stypendialnego uhonorowanych zostało 50 osób na łączną kwotę  

200 000 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. 

 

REZULTAT: 

Zakup 9 prac do kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał na łączną kwotę w wysokości 80 000 zł.  

Rada Nabytków Galerii Miejskiej Arsenał wybrała do zakupu następujące prace: Jakub Borkowicz, 

"Kwarantanna" (film i rysunki), Jan Domicz, "Walkway" (instalacja), Paweł Matyszewski, "Robotnice" 

(zestaw obiektów), Martyna Miller & Katarzyna Wojtczak, "DACH DOMIE (dokument), Franciszek 

Orłowski, "Pocałunek miłości" (zestaw slajdów), Maria Ornaf, "Benighted" (film), Jana Shostak, 

"Nowacy" (film i dokumentacja), Tytus Szabelski, "Ta fasada jest kłamstwem" (widok sytuacyjny #1, 

Amazon Fulfillment Center POZ1, Sady koło Poznania) (fotografia), Rafał Żarski, "Daily Mutation" 

(grafika wektorowa) 

 

 

 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 Wydziałem Kultury UMP przy zaangażowaniu środków w wysokości 

268 000 zł. 

 

REZULTAT: 

 W 2020 r. w ramach dwóch edycji konkursu wspartych zostało 61 projektów, 74 osoby na łączną kwotę 

268 000 zł. 
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 Cykle szkoleniowe mające na celu poszerzenie wiedzy, kompetencji i praktycznych 

umiejętności poznańskiego i wielkopolskiego sektora kultury: 

 

Jak tworzyć kulturę w sieci? Cykl edukacyjny (realizator: Pawilon Galeria Miejska Arsenał, 

Fundacja Fast Forward, Wydział Kultury) 

Cykl edukacyjno-szkoleniowy mający 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. Wydział Kultury we współpracy z Pawilonem Galerii Miejskiej 

Arsenał zrealizował projekt pn. Jak tworzyć kulturę w sieci? Cykl edukacyjny. składający się  

z następujących komponentów: 3 webinaria (strategia i planowanie działań, budżet i technologia, 

komunikacja), 8 indywidualnych spotkań konsultacyjnych z ekspertami w ww. tematyce, premiery 

wydawnictwa Atlas dla kultury online (produkcja Fundacja Fast Forward) oraz 2 case studies (projektu 

Centrum Praktyk Edukacyjnych oraz Teatru Animacji, które z sukcesem zrealizowały projekty online). 

 

REZULTAT: 

- 3 webinaria: strategia planowania działań, budżet i technologia, komunikacja, 21 indywidualnych 

konsultacji, premiera publikacji Atlas dla kultury online, 2 case studies (CPE, Teatr Animacji), 71 osób 

(bezpośredni uczestnicy/uczestniczki 3 webinariów 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. 

 

REZULTAT: 

- 4 spotkania szkoleniowe, 25 uczestników/uczestniczek szkoleń 

 

 

 etap szkoleniowy Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej 

 

W ramach obszaru EDUKACJI I ROZWÓJ. 

 

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 
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informacji odnoszących się do pięciu zagadnień będących kryteriami oceny w konkursie Wydziału 

Kultury Urzędu Miasta Poznania 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: 

1. Wprowadzenie: jak realizować działania z zakresu animacji społeczno-kulturowej? 

2. Jak dowiedzieć się czego potrzebują/ chcą nasi odbiorcy? 

3. Jak skutecznie włączać odbiorców w działania? Partycypacyjne działania kulturowe? 

4. Jak skutecznie i sensownie realizować działania społeczne w partnerstwie? 

5. Jak realizować działania z zakresu edukacji artystycznej dla celów społecznych? 

 

REZULTAT: 

Webinaria – na żywo: około 40-50 osób 

Odtworzenia nagranych webinariów (stan na 08.12.2020 r.): 52 osób 

Warsztaty – 54 osoby zapisane, uczestniczyło około 25-30 (osoby wyłączały się w trakcie) 

 

 

 

INFRASTRUKTURA – KLUCZOWE DECYZJE 

 

W roku 2020 kontynuowano lub rozpoczęto inwestycje infrastrukturalne i remonty w miejskich 

instytucjach kultury, w tym m.in.: 

 

- modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych 

zasobów bibliotecznych 

 

- modernizacje Teatru Polskiego 

 

- modernizacja wnętrz i otoczenia Centrum Kultury Zamek 

 

- konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu 

 

- Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (opracowanie dokumentacji technicznej  

i koncepcji architektonicznej) 

 

- Renowacja i adaptacja Fortu VII 
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PAMIĘĆ HISTORYCZNA 

 

W ramach działań z zakresu pamięci historycznej Wydział Kultury w 2020 roku podjął następujące 

działania: 

 

- bieżąca konserwacja pomnika Armii „Poznań” obejmująca: oczyszczenie i zabezpieczenie przed 

czynnikami atmosferycznymi pięciu iglic symbolizujących bagnety, naprawę izolacji stropu  

oraz instalacji elektrycznej i wewnętrznej iluminacji; 

 

- przygotowanie strony internetowej oraz wykonanie 8 tablic SIM o dawnych, nieistniejących obecnie 

cmentarzach; 

 

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac konserwatorsko - renowacyjnych dwóch nagrobków 

(ppłk. Józefa Lubicz–Dołnera i mjr. Michała Pobóg-Dubowika) na Cmentarzu Bohaterów Polskich  

na Cytadeli; 

 

- wykonanie stelli kommemoratywnej oraz nasadzeń zieleni na zbiorowej mogile w kwaterze 

ewangelickiej na Cmentarzu Miłostowo; 

 

- zakup proporczyków do oznakowania grobów Powstańców Wielkopolskich na poznańskich 

cmentarzach; 

 

- aktualizacja internetowego wykazu miejsc pochówku Powstańców Wielkopolskich połączonego  

z poznańską wyszukiwarką cmentarną.    

 

 

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA INSTYTUCJI KULTURY W 2020 ROKU 

 

MUZEA 

W ramach wspierania działalności muzealnej wydatkowano środki na: 

 

1. dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury, z tego:- Wielkopolskiego Muzeum 

Niepodległości, w tym m.in. na: 12 wystaw stałych i 5 wystaw czasowych, wydarzenia: Noc Fortyfikacji 

na Schronie Przeciwatomowym, wirtualne Obchody 64 Rocznicy Poznańskiego Czerwca '56, obchody: 

100 rocznicy Bitwy Warszawskiej (tablica marszałka Piłsudskiego), Dni Twierdzy Poznań 

(5.660.840,00 zł); - Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, w tym m.in. na: 11 wystaw czasowych  

w Pałacu Górków, wystawy stałe i plenerowe, wystawy mobilne, działalność edukacyjną (5.418.505,00 

zł). 

 

2. dotacje celowe dla następujących instytucji kultury:- Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości  

na projekt: "Znakowanie grobów Powstańców" oraz projekt w ramach PBO "Festiwale, kino plenerowe, 

kultura na Jeżycach" (140.741,25 zł);- Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, w tym m.in. na projekty: 

"Bieżące utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach projektu "Tu się wszystko zaczęło", "Wsparcie 

dla czasopism naukowych", "Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski", 

"Śrem - st. 8 - Osada z późnego neolitu nad środkową Wartą" (114.025,00 zł). 
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Wielkopolskie Muzeum Niepodległości  

W roku 2020 oddziały WMN były zamknięte dla zwiedzających od 11 marca do 17 maja oraz  

od 7 listopada do 31 grudnia. WMN zaprezentowało 14 ekspozycji stałych oraz 7 wystaw czasowych  

i 1 wystawę on-line. Z oferty wystawienniczej Muzeum skorzystało 50 200 osób. Wystawy w oddziałach 

WMN odwiedziło 41 501 osób. Wystawy czasowe: Antoni Radziwiłł oraz jego epoka w listach żony  

i córek, Katyń – pamięć ocalona. Wystawa w 80. rocznicę zbrodni na ludziach i prawdzie, Wielkopolanie 

w Bobrujsku w 1919-1920 roku – fotografie z albumu Jana Milewskiego, Mundur polskich wojsk 

pancernych, Dragoni Generała Maczka. Rzeszów 1938 – Świętoszów 2020. Wystawy czasowe poza 

siedzibą Muzeum: Powstanie Wielkopolskie. Droga Wielkopolan do Niepodległości, „Virtuoso”. Ignacy 

Jan Paderewski na nieznanych fotografiach z zapomnianego albumu. Wystawa czasowa online: Stąd 

upomniano się po raz pierwszy Poznań, 28 czerwca 1956. Na przełomie roku 2019/2020 

przeprowadzono modernizację wystawy stałej Muzeum Poznańskiego Czerwca ’56 – przearanżowano 

sale, usystematyzowano i dodano nowe wątki, przedstawiono nieeksponowane dotąd dokumenty, 

fotografie oraz nowe nagrania audio i multimedia. W roku 2020 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości 

wpisało do ksiąg inwentarzowych 749 muzealiów, w tym 69 zakupionych i 680 pozyskanych bezpłatnie. 

Wśród pozyskanych muzealiów znalazły się m.in.: album z nieznanymi prywatnymi zdjęciami  

I.J. Paderewskiego. 

  

Muzeum Archeologiczne 

Z powodu pandemii wszystkie wystawy w Muzeum w okresie od 11 marca do 18 maja oraz  

od 7 listopada do końca grudnia 2020 roku były zamknięte. W tym czasie działalność z zakresu 

wystawiennictwa i edukacji była prowadzona na portalu Muzeum oraz w mediach społecznościowych.  

 

Wystawy czasowe w Muzeum: Archeologia i sztuka. Badania nie tylko powierzchniowe, Zdrowie  

i higiena w dawnym Gdańsku, Ziemiańskie klimaty VI – 2019, Bliżej, cykl „Bliskie spotkania z…”: 

Myśliwi prerii, Dwa grody nad Wirynką, Legenda o piastowskiej matce królów.  

Frekwencja na wystawach w Pałacu Górków: 10638 osób. 

 

„Muzeum pod wirtualną lupą” - głównym celem zadania jest stworzenie możliwości samodzielnego 

wirtualnego zwiedzania wystaw stałych Muzeum, a tym samym zapewnienie stałego dostępu  

do dziedzictwa kulturowego w wersji cyfrowej. W ramach projektu zeskanowane zostały 4 wystawy 

stałe w Pałacu Górków i są eksponowane w formie wirtualnych spacerów. Skanowano również 

fragmenty ekspozycji w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci, aby pokazać ekspozycję z innego 

punktu widzenia, niedostępnego w zwyczajnym zwiedzaniu. 

Wystawy czasowe w Rezerwacie Genius Loci: Kordoba, Akwizgran, Konstantynopol – śladami 

Geniusza, 1000 lat w naszyjnikach, Dźwięki średniowiecza. Liczba zwiedzających w okresie przed 

pandemią i po otwarciu Rezerwatu: 10 022 osób. 

  

 

TEATRY  

 

Teatr Muzyczny w Poznaniu 

· 2 premiery (Księga Dżungli; Virtuoso); 

· 80 przedstawień/spektakli granych w sezonie (Księga Dżungli; Koziołek Matołek i...; Madagaskar; 

Pchła Szachrajka; , musicale: Zakonnica w przebraniu; Pippin; Rodzina Adamsów; Virtuoso); 
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· kontynuacja spotkań z poezją i muzyką w ramach Krakowskiego Salonu Poezji Anny Dymnej  

– 4 spotkania; 

· wydanie płyty płyta Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu. 

· projektu Face to Face (wydanie albumu wraz z płytą CD z piosenkami z musicalu Pippin, nagranie 

dwóch materiałów audio-video: Bądźmy razem; Darowany czas) 

Ogółem liczba widzów : 23 833 

  

Teatr Polski w Poznaniu 

· 2 premiery (Nana; Don Juan - na platformie VOD Teatru Polskiego); 

· 58 spektakli granych w sezonie (m.in.: LaLaLa Karnawał w Polskim; Krakowiacy i Górale; Odys;  

K; Hamlet; Nana; 28 dni; Kotka na blaszanym dachu; Śluby Panieniskie; Kordian; Don Juan; 

Ekstravaganza o władzy); 

· 46 wydarzeń okołoteatralnych (w tym m.in.: wirtualne zwiedzanie teatru, produkcja 5 odcinków  

w ramach inicjatywy aktorów Zaraz, zaraz pokazanych za pomocą mediów społecznościowych, 

nagranie koncertu Poznańczycy, do pieśni on-line); 

· nagranie audiobooka Nana Émila Zoli w tłumaczeniu Czesława Mastelskiego; 

· 14 wydarzeń w ramach XIII Spotkań Teatralnych Bliscy Nieznajomi 

Liczba widzów wydarzeń live Teatru Polskiego : 5401 osób; liczba odsłon wszystkich wydarzeń  

on-line: 10 013 

  

Teatr Animacji w Poznaniu 

· 3 premiery (Planeta Einsteina; Wesoły Ryjek; Misja Poznań); 

· spektakle grane w sezonie (m.in.: Miłość do 3 pomarańczy; Ja Bałwan; A niech to gęś kopnie; Nowe 

szaty króla; Halo kosmos; Czerwony kapturek; Ulf i balon; Labirynt 2.0; Calineczka) ; 

· Teatr prezentował swoje spektakle on-line oraz inne formy działań np. udostępniał piosenki z dwóch 

koncertów aktorsko-lalkowych : Miłość nie boli, kolano boli oraz La La Lalki, a także udostępniał 

słuchowiska m.in.: Baśń o rycerzu bez konia Marty Guśniowskiej, na podstawie spektaklu z 2005 

wyreżyserowanego przez Janusza Ryl-Krystianowskiego oraz Garnitur Prezydenta na podstawie sztuki 

Maliny Prześlugi; 

· wydano audiobook Kajtuś Czarodziej Janusza Korczaka. 

Łączna liczba odbiorców wszystkich wydarzeń programu Teatru Animacji to 13 327 osób, w tym: 

• widzowie wydarzeń live: 248 osób; 

• odbiorcy wydarzeń on-line: 13 079 osób 

 

Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu 

· 38 imprez u siebie w siedzibie (m.in. spektakl Allego Agitate ) oraz  90 działań on-line  

m.in. 11 warsztatów teatralnych, 2 wystawy, 2 debaty, wykłady performatywne Marka S. Bochniarza,  

a także pokazy przedstawień Teatru Krzyk; premiery teatru niezależnego Porywacze Ciał Magiczny 

świat kłamstwa; premierę on-line Grupy Teatralnej Wikingowie Ludzie swobodni w świetle badań 

empirycznych; 

· Teatr w ramach wydarzeń on-line również m.in. publikował archiwalne zdjęcia i nagrania; aktorzy 

nagrywali wiersze i bajki, zorganizowano też pokaz spektaklu Do władzy wielkiej i sprawiedliwej oraz 

spektaklu Arka. 

Łączna liczba odbiorców wszystkich wydarzeń programu Teatru Ósmego Dnia to 245 420 osób, w tym: 

• Widzowie wydarzeń na żywo: 2 415 osób; 

• Odbiorcy wydarzeń on-line: 243 005 osób 
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POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY  

  

Centrum Sztuki Dziecka 

· 38. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!  

W programie 38. MFFMW Ale Kino! znalazło się 125 filmów z 38 krajów. Odbyło się 168 wydarzeń 

festiwalowych, w tym 125 seansów biletowanych. W 2020 roku w Konkursie znalazły się 24 filmy 

pełnometrażowe i 44 krótkometrażowe. 

· 13. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator dla dzieci 

Animator dla dzieci upowszechnia dokonania światowej i polskiej kinematografii, zapoznaje 

najmłodszych widzów z najważniejszymi twórcami filmu animowanego i ich dziełami oraz  

z najnowszymi produkcjami. Wydarzenia były skierowane do dzieci od 3 - 12 roku życia. W ramach 

działań promujących Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych ANIMATOR w Kinie Muza 

oraz online zostały zorganizowane trzy seanse wybranych filmów zrealizowanych na warsztatach 

Animator Jutra w latach 2010-2019. Podczas Festiwalu Animator odbyły się dwa pokazy filmowe  

dla dzieci w kinie, zdublowane w Internecie oraz warsztaty filmu animowanego - Animator Jutra,  

które zorganizowane zostały w formule on-line. 

· 11. Festiwal Filmów Młodego Widza Wędrujące Ale Kino! W 2020 roku ze względu na niepewną 

sytuację związaną z Covid 19, odbyła się Pierwsza Niewędrująca Edycja Wędrującego Ale Kino! Przed 

ekranami w szkołach, na seansach online, zgromadzono wspaniałą widownię z Białowieży i Hajnówki, 

Czarnkowa, Zbąszynia, Gołdapi, Chełmka, Lipna, Rydułtów i Cieplewa. W programie znalazły się  

2 zestawy animacji dla najmłodszych i 3 pełnometrażowe filmy. Podczas onlineowego Wędrującego 

Ale Kino! odbyły się także warsztaty „Filmu pełnokomórkowego” -  tutoriale, w których reżyserka 

filmowa i teatralna Julia Szmyt razem z synami pokazała, jak za pomocą smartfona stworzyć film. 

· 23. Biennale Sztuki dla Dziecka. Spotkanie jako sztuka 

Biennale Sztuki dla Dziecka jest wydarzeniem interdyscyplinarnym, łączącym różne dziedziny i metody 

twórcze, inspirującym i wzbogacającym rynek sztuki, integrującym środowiska artystów  

i promotorów sztuki dla dziecka. 

· 31. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży 

 

Łącznie w działaniach Centrum w 2020 roku uczestniczyło blisko 62 0000 osób (w tym przeszło 58 000 

korzystających z oferty wydarzeń online). 

  

Dom Kultury Stokrotka 

· Zima z Kulturą 2020 – cykl imprez, spotkań i wycieczek dla dzieci i młodzieży w czasie ferii 

zimowych, 

· w czasie stanu epidemii Covid-19 Dom Kultury „Stokrotka”, utworzył profil Stokrotka On-line,  

na którym codziennie zamieszczał ciekawe i interesujące propozycje zajęć edukacyjnych, ruchowych, 

muzycznych zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. 

  

Razem w 2020 roku uczestników imprez w DK „Stokrotka” było: 8 586 osób (w tym 2 400 on-line). 

Marzec-grudzień – 2 400 użytkowników, 12 500 odsłon naszych artykułów, 4 370 odsłon  naszych 

filmików na YouTubie, a czas oglądania ponad 1 000 minut. 
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Wydawnictwo Miejskie Posnania 

Wydawnictwo Miejskie Posnania, realizowało m.in.: 

· publikacje wydawnictw specjalistycznych i periodycznych (IKS- 12 numerów z insertem Afisz -  

8 numerów, 4 numery kwartalnika Kronika Miasta Poznania; 12 miesięczników Senioralny Poznań; 

134 publikacje nieperiodyczne; 

· kontynuowało projekt Poznańskie Archiwum Historii Mówionej; projekt Pamiątki miejskie; projekt 

digitalizacyjny Cyryl; 

· prowadziło portale internetowe (m.in. Multimikser; Biuletyn.poznan.pl; oraz swoje profile na portalach 

społecznościowych; 

· kontynuowało projekty edukacyjne, prowadził m.in. cykle wykładów on-line; cykle wywiadów  

on-line; cykle wystaw on-line; cykle promocji książek on-line; 

· zorganizował konkursy VI edycja Konkursu 30/30 na najlepszą okładkę płytową oraz II edycja 

konkursu Ciąg dalszy nastąpi… dla twórców i kolektywów twórczych, które z powodu epidemii 

COVID-19 znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. 

Liczba użytkowników portalu Wydawnictwa w 2020 r. wyniosła 6,7 tys. osób, liczba odsłon to 53 tys.; 

rozwój kanału PAHM na You Tube – 235 stałych subskrybentów i od początku istnienia uzyskał już 

niemal 41 tys. Wyświetleń. 

  

Centrum Kultury „Zamek” 

W 2020 roku wydarzenia CK Zamek zgromadziły więcej niż 117 tysięcy uczestników. 

18 wystaw obejrzało prawie 53 000 osób. 

Widownię 64 koncertów stanowiło prawie 10 000 osób. 

W Zamku zaprezentowano w sumie 23 spektakle teatralne dla ponad 1692 publiczności. 

Odbyło się (także w formie online) 87 spotkań, wykładów i prelekcji, w których wzięło udział 9248 

osób. 

W ramach Rezydencji Artystycznych zorganizowano 91 wydarzeń, w których wzięło udział 970 osób, 

a w ramach współpracy międzysektorowej 35 działań. 

Kino Pałacowe zrealizowało 590 wydarzeń (w tym repertuarowe seanse filmowe, cykle filmowe, pokazy 

festiwalowe, poranki dla dzieci, spotkania, pokazy online), w których uczestniczyło 22 703 widzów  

(w tym 272 online). 

W 2020 roku wnętrza i okolice CK Zamek zwiedziło z przewodnikiem 8000 osób podczas 

indywidualnych zwiedzań. 

 

Wśród najważniejszych wydarzeń można wymienić: 

- organizacja i prezentacja wystawy Nieznany Impresjonizm: Manet, Pissarro i im współcześni wraz  

z bogatym programem edukacyjnym; 

- realizacja i zakończenie projektu Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego 

Zamku Cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa 

kulturowego - udostępnienie Zachodniego Skrzydła dla zwiedzających - 13 lipca br.; 

- realizacja Festiwalu Fabuły i Gali Poznańskiej Nagrody Literackiej w sieci na bardzo wysokim 

poziomie merytorycznym, organizacyjnym i formalnym; 

- realizacja cyklu filmowo-edukacyjnego Obrazy wrażliwe. Awaria znaczy działanie poruszającego 

ważne problemy społeczne; 

- realizacja wystawy Izabelli Gustowskiej - Bezwzględne cechy podobieństwa Izabelli Gustowskiej oraz 

projektu Doroty Nieznalskiej – Rassenhygiene będących podsumowaniem ich rezydencji artystycznych; 



142 
 

- realizacja różnorodnego programu z zakresu edukacji kulturowej w ramach działalności Centrum 

Praktyk Edukacyjnych oraz programów towarzyszących działalności programowej (m.in. program 

edukacji muzealnej przy wystawie „Nieznany Impresjonizm…”); 

- zespół działań związanych z udostępnianiem instytucji i jej programu osobom  

z niepełnosprawnościami, który zaowocował m.in przyznaniem dwóch nagród w konkursie „Poznań 

dostępny” – za cykl „Obrazy wrażliwe” oraz program „Teatr powszechny”; 

  

W ramach dotacji na edukację kulturalną CK Zamek wydatkował środki m.in. na działania w zakresie 

literatury (Poznańska Nagroda Literacka, Festiwal Fabuły), edukacji i działań interdyscyplinarnych 

(projekt "Ciąg dalszy nastąpi") (9.927.848,00 zł) oraz na realizacje projektów: "Centrum Praktyk 

Edukacyjnych", Poznański Program Edukacji Kulturowej", "Bardzo Młoda Kultura" (260.000,00 zł). 

  

Estrada Poznańska: 

- blisko 2400 osób skorzystało z oferty kulturalnej Sceny na Piętrze, w tym w ramach cyklów „Dzieciaki 

na Piętrze” oraz „Scena Muzyczna”; 

- W IV kwartale razem z pozostałymi miejskimi instytucjami kultury oraz Wydawnictwem Miejskim 

Posnania Estrada Poznańska rozpoczęła kampanię o nazwie Siła w Nas. Jej celem jest dodanie otuchy 

mieszkankom i mieszkańcom miasta oraz pokazanie siły miejskich instytucji kultury i ich obszernego 

programu, z którym wychodzą do odbiorców w czasie pandemii. W ramach działań przy inicjatywie,  

23 grudnia Estrada Poznańska postawiła na placu Wolności instalację z napisem Siła w nas; 

- ubiegłoroczne Lato z Estradą odbyło się w terminie od 27 lipca do 20 września pod hasłem „Kultura 

w klimacie”. Lato z Estradą, zawitało do następujących dzielnic Poznania: Osiedle Piątkowo, Osiedle 

Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Osiedle Strzeszyn, Osiedle Kiekrz, Osiedle Antoninek-Zieliniec-

Kobylepole, Osiedle Szczepankowo – Spławie – Krzesinki, Osiedle Fabianowo-Kotowo, Osiedle 

Świerczewo, Osiedle Górczyn; W ramach projektu zostało zorganizowanych 45 wydarzeń. Wszystkie 

wydarzenia obejrzało 3000 osób; 

- Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych „Animator” – w ubiegłym roku po raz pierwszy 

odbył się w formule hybrydowej – stacjonarnie w Kinie Muza oraz online. W ramach festiwalu oprócz 

pokazów konkursowych, miały miejsce pokazy dla dzieci, warsztaty, koncerty, spotkania autorskie, 

panele dyskusyjne z twórcami animacji. Formuła hybrydowa festiwalu objęła swoim zasięgiem widzów 

z całej Polski, a w jej ramach odbyło się̨ ponad 140 wydarzeń, w których wzięło udział około 6500 

osób; 

- Estrada Poznańska podjęła współpracę przy organizacji 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy (wraz z MTP i Sztabem Ławica); 

 - z uwagi na obostrzenia zastosowane w kinach, udział widzów w seansach drastycznie spadł.  

W związku z powyższym Kino Muza od maja 2020r. prowadzi działania kulturalne na platformie 

mojeekino.pl W IV kwartale 2020 seanse wirtualne na stronie Kina Muza platformy mojeekino.pl 

obejrzało ponad 1000 widzów, co plasuje wspomniane kino w stawce jednego z 3 najpopularniejszych 

w Polsce. 

- Kulturalny Stary Rynek odbywał się w terminie od 1 sierpnia i trwał aż do 20 września. W ramach 

projektu zostało zorganizowanych 48 wydarzeń, w których uczestniczyło 2500 osób. Ze względu  

na obostrzenia sanitarne wydarzenia odbyły się na Dziedzińcu Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej,  

na Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania oraz w Klubie Dragon. 

  

 

 

http://mojeekino.pl/
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Biblioteka Raczyńskich 

- Książka dla Seniora i Czytanie bez Barier - z pierwszego programu skorzystało w minionym roku 100 

osób, wypożyczając w tym czasie 2107 książek; z drugiego – 5 czytelników (77 wypożyczeń).  

W roku 2019 liczby te wynosiły odpowiednio: 87 i 3056 oraz 11 i 260. 

- w pierwszym kwartale ubiegłego roku dwie filie zostały otworzone na nowo po remontach. Filia 4 przy 

ul. Lodowej została uwolniona od barier architektonicznych, wyposażona w klimatyzację i nową 

instalację elektryczną. Otrzymała – w części – nowe meble, inne poddane zostały renowacji. Remont 

Filii 36 przy ul. Generała Maczka obejmował wymianę okien i drzwi wejściowych, odrestaurowanie 

parkietu, malowanie, wymianę oświetlenia. Placówka otrzymała nowe wyposażenie. W  2020 r. 

przeprowadzono również konieczny remont zalanej Filii 46 przy ul. Arciszewskiego; 

- zbiory Biblioteki zostały zasilone 62 070 jednostkami; 46 984 jednostki (książki, czasopisma, 

multimedia) pochodziły z zakupu, pozostałe 15 073 to dary (12 082 książki, 1 050 czasopism oprawnych 

w tomy, 1913 jednostek multimediów i 28 jednostek zbiorów specjalnych). Stan zbiorów na 31 grudnia 

to 1 900 901 jednostek: 1 463 259 książek, 77 081 czasopism oprawnych, 360 561 jednostek zbiorów 

specjalnych (w tym multimedia). 

- w ubiegłym roku ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich czynnie korzystało 59 259 czytelników, którzy 

odwiedzili nas 690 376 razy: 540 116 razy w Filiach i 141 260 razy w Bibliotece Głównej. Łącznie 

udostępniono 985 829 jednostek zbiorów: 952 828 jednostki na zewnątrz i 33 001 na miejscu. 

- wystawy w BR w 2020 r. m.in.: Kraszewski dla sprawy polskiej (Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego 

Kraszewskiego); Trójkąty miłosne u Sienkiewicza. Odsłona I: „Pan Wołodyjowski”  

(Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza), Józef Wilkoń. Lektury obowiązkowe oraz Leśne impresje. 

Wystawa ekslibrisów i grafik ze zbiorów Ryszarda Wagnera; 

- ogromnym zainteresowaniem cieszył się cykl Mól w sieci, dofinansowany z ministerialnego programu 

Partnerstwo dla książki,. W jego ramach odbyły się m.in. dwa spotkania online z Łukaszem 

Dąbrowskim, Jakubem Stankowskim i Konradem Niedziułką, autorami vloga i książki Urbex history 

(odpowiednio: 6 300 i 5 500 wyświetleń), czy z Rafałem Fronią, himalaistą i autorem książek (1 500 

wyświetleń). 

- seria Braczytanki to krótkie utwory literackie dla dzieci czytane przez pracowników Biblioteki 

Raczyńskich; w ubiegłym roku przygotowano 41 takich filmów, które łącznie zostały obejrzane 

23 046  razy; 

- projekt Muzea Biblioteki Raczyńskich online – szeroko zakrojoną działalność popularyzatorską  

w Internecie; na ich profilach w mediach społecznościowych regularnie pojawiały się materiały 

promujące zarówno poszczególne muzea, jak i czytelnictwo: wirtualne wystawy, oprowadzania 

kuratorskie, wykłady, prelekcje, rozmowy, klipy promocyjne, spotkania dla dzieci, spektakle, 

przedmaturalne lekcje powtórkowe 

z literatury i językoznawstwa; 

- W ramach dotacji na wspieranie działalności bibliotecznej wydatkowano środki na dotację 

podmiotową dla Biblioteki Raczyńskich, w tym m.in. na działania związane z gromadzeniem  

i opracowywaniem zbiorów, (zakupiono 46.984 zbiory), udostępnianiem zbiorów, promocją książki  

i czytelnictwa (zrealizowano 518 wydarzeń stacjonarnych i 210 wydarzeń on-line) (21.011.659,00 zł). 

  

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu 

- wystawy: Tatiana Czekalska i Leszek Golec: Cattering dla najdłużej przebywających gości; Ewa 

Harabasz Czerwień i fiolet; Boris Bucan, PLAKATY; Bieguny. Dialogi młodych: INNY – edycja 2.; 

Mariusz Kruk Współbrzmienie zdarzeń; Tymczas – letnia rezydencja Galerii Sandra; Antoni 



144 
 

Mikołajczyk Transmisje z rzeczywistości; Magiczne zaangażowanie; Justyna Górowska, Brzeginki, 

Hubert Czerepok Stan Zagrożenia oraz Nowa Kolekcja - łączna frekwencja na wystawach: 48391; 

- wystawa Nowa kolekcja pokazuje najnowsze nabytki, które możliwe były dzięki pozyskaniu grantu 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparcia Miasta Poznania. Większość 

prezentowanych prac młodych artystów zakupiono dzięki zainicjowanej przez 

poznańskich radnych akcji Poznań wspiera. 

- w ramach wydarzeń organizowanych przez Galerię wzięło udział łącznie 464 981 widzów online oraz 

870 uczestników w Galerii (m.in. w ramach cyklu Domowy Arsenał) 

- działalność w Pawilonie: łącznie 43552 widzów online oraz 1146 widzów w Pawilonie; 

- publikacje w 2020 r.: internetowy Magazyn RTV oraz Krzysztof Wodiczko, Rozmowy i teksty 

krytyczne, Mateusz Kula, Gorączka Antykwaryczna Praca zbiorowa Miejsca Codzienności  

we współpracy z firmą Vox oraz Archiwum Życia Codziennego. Galeria ON – 35 lat twórczego 

eksperymentu, we współpracy z Fundacją Katedry Intermediów. 

  

Poznański Chór Chłopięcy 

- najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w życiu instytucji w minionym roku była organizacja 

„Kolędowania w czasach zarazy”. XIII edycja Poznańskiego Kolędowania – Bożonarodzeniowego 

Festiwalu Muzycznego odbyła się w nowej formule. Koncerty zostały zarejestrowane zostały przez TVP 

Poznań, a następnie wyemitowane w Wigilię oraz w czasie Świąt. Dzięki temu Poznańskie 

Kolędowanie w czasach zarazy stało się projektem ogólnopolskim, a jednocześnie nadal bardzo bliskim 

poznaniankom. Był to program nie tylko kolędowy, ale przede wszystkim społeczny – artyści wystąpili 

dla osób, które zostały wykluczone przez pandemię. 

- „Chór w czasach zarazy” współtworzony przez głosy znane ze wszystkich dziedzin muzyki – od opery 

po muzykę popularną. W murach Muzeum Narodowego w Poznaniu spotkali się wybitni soliści, 

dyrygenci oraz śpiewacy różnych poznańskich formacji związanych z szeroko pojętą chóralistyką, aby 

w pełnowymiarowym koncercie podzielić się interesującym programem artystycznym, obejmującym 

dzieła wielkich mistrzów, od Bacha, aż po zespół Queen. Internetowa retransmisja koncertu odbyła się 

20 czerwca 2020 roku i miała 25000 wyświetleń przez użytkowników. Ponadto w ramach tego projektu 

w dniu 16 maja 2020 r odbył się również koncert w poznańskiej farze (wykonanie utworu „The peace 

meditation”)- koncert ten miał ponad 100 000 wyświetleń przez użytkowników. 

- ważnym wydarzeniem dla  Poznańskiego Chóru Chłopięcego okazało się wykonanie utworu „Powstań 

wietrze północy”. Wybitni artyści, mistrzowie w posługiwaniu się w najpiękniejszym ze wszystkich 

instrumentów – ludzkim głosem, spotkali się w poznańskim kościele farnym. Wyjątkowość tego 

wykonania oparta w znacznym stopniu na improwizacji, wynikała z wielkiej potrzeby spotkania 

i wspólnej kreacji, ekspresji wszystkich tych pokładów, które nagromadzone zostały w serach 

wykonawców w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Wykonanie tego utworu miało 70000 

wyświetleń przez użytkowników. 

- zakończenie 75 sezonu Poznańskiego Chóru Chłopięcego – realizacja nagrania utworu „Hallelujah” 

Leonarda Cohena w Auli UAM. W dniu, w którym miał się odbyć główny koncert jubileuszowy odbyło 

się nagranie, którego dokonano z kameralną grupą śpiewaków. Nagranie to miało 100 000 wyświetleń 

przez użytkowników. 
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POSTĘPOWANIA W SPRAWACH OBSADY STANOWISK DYREKTORÓW MIEJSKICH 

INSTYTUCJI KULTURY 

  

W roku 2020 Wydział Kultury rozstrzygnął konkurs na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum 

Niepodległości. Nowym dyrektorem na okres 02.03.2020 r. - 29.02.2024 r. został pan Przemysław 

Terlecki. Ponadto, Prezydent Miasta Poznania, po zasięgnięciu przewidzianych w ustawie  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zdecydował natomiast o ponownym podpisaniu 

umowy z dotychczasowymi dyrektorem Poznańskiego Chóru Chłopięcego p. Jackiem Sykulskim,  

na okres 5 sezonów artystycznych, od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2025 r 
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XVII. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska: 

1. W ramach programu Kawka Bis w 2020 roku udzielono 426 dotacji na likwidację źródeł niskiej emisji. 

W 577 lokalach zlikwidowano 799 źródeł. Dla rozliczonych umów dotacji wypłacono kwotę 

6 871 161,49 zł. Dzięki przeprowadzonym modernizacjom systemów ogrzewania związanych z trwałą 

likwidacją źródeł na paliwo stałe uzyskano efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji pyłów PM10 

o 22,7 t w skali roku oraz benzo-alfa-pirenu o 16,1 kg/rok.  

2. W ramach PBO 2020 zrealizowano zadanie pn. „Skończmy ze smogiem w Poznaniu – zlecenie badań 

dronem zewnętrznej firmie. Wydział przygotował materiały merytoryczne do przetargu, brał udział  

w komisji przetargowej w wyniku czego został wybrany Wykonawca usługi. Następnie prowadził 

bieżący nadzór nad realizacją zadania. Koszt zrealizowanego zadania to: 134 248,36 zł. 

Zadaniem specjalistów było wykonanie analizy spalin z palenisk domowych za pomocą 

bezzałogowego systemu latającego. Czujnik podpięty do drona pozwala wykryć w spalinach 

emitowanych z komina danej posesji szkodliwe związki chemiczne (formaldehyd, chlorowodór, lotne 

związki organiczne oraz pyły zawieszone –  PM 2,5 oraz PM 10, które z dużym prawdopodobieństwem 

wskazują na spalanie odpadów. Pomaga to w skuteczniejszym wykrywaniu przypadków łamania prawa 

i karaniu osób zatruwających środowisko. W akcji badania jakości powietrza przy użyciu dronów 

uczestniczyli strażnicy Eko-patrolu. Funkcjonariusze prowadzili kontrole posesji, które z uwagi  

na sposób ogrzewania mogą generować emisję szkodliwych substancji. Sprawdzali, jakiego rodzaju 

paliwa poznaniacy używają do ogrzewania mieszkań i domów - tzn. czy w piecach i kotłach nie 

dochodzi do spalania odpadów (styropianu, plastikowych butelek, odzieży, opon, lakierowanego 

drewna ze starych mebli itp.) oraz czy stosowany opał spełnia wymagania uchwały antysmogowej. 

Łącznie w powietrzu drony spędziły 125 godzin. Podczas realizacji zadania oblotami objęto obszar,  

na którym znajduje się łącznie ok. 15 000 budynków. W czasie prowadzonej  

od września do grudnia 2020 roku akcji wykonano 50 dni pomiarowych.  Obloty odbywały się głównie 

w godzinach późnopopołudniowych i wieczornych. Szczegółowe badania przeprowadzono w 486 

lokalizacjach, w wyniku których stwierdzono 35 przypadków spalania materiałów niedozwolonych. 

Winnych ukarano mandatami. 

Kontrole przy użyciu dronów odbywały się na terenie całego miasta, m. in. na obszarze: 

Naramowic/Umultowa, Krzyżownik-Smochowic, Ławicy, Łazarza, Kiekrza, Os. Kwiatowego, 

Junikowa, Świerczewa, Starołęki, Szczepankowa, Wildy, Jeżyc, os. Warszawskiego,  os. Główna, 

Starego Miasta. 

Sprawdzane były przede wszystkim rejony, gdzie znajdują się osiedla domków jednorodzinnych  

lub ogrody działkowe, ale również tereny ścisłego centrum. Obszary do badań wyznaczano  

na podstawie analizy zgłoszeń wpływających do Straży Miejskiej. Czas i lokalizacja badań były 

uzgadniane ze Strażą Miejską - obszary pomiarów typowano pod kątem największej liczby 

zgłaszanych interwencji. 

3. Przygotowano i przekazano do Zarządu Województwa Wielkopolskiego  sprawozdanie  

z realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P  

dla strefy aglomeracja poznańska. W sprawozdaniu przedstawiono przedsięwzięcia, plany, programy, 

akcje promocyjne i edukacyjne zrealizowane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki 
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organizacyjne w 2020 roku. Przedstawiono także wykaz wydanych  

w 2020 r. decyzji administracyjnych i zgłoszeń dotyczących ww. zagadnień. 

4. W I kwartale  2020 roku  Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska organizował cykliczne 

spotkania z mieszkańcami przy współpracy z Radami Osiedli, na których omawiane były kwestie 

możliwości pozyskania dotacji na zmianę sposobu ogrzewania w ramach programu Kawka Bis oraz 

zapisów uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie miasta Poznania. Spotkania odbyły się na 

Wildzie, Naramowicach, Szczepankowie, os. Główna, os. Kwiatowym oraz Głuszynie.  

5. W ramach zadania „Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji  

i budowli hydrotechnicznych” wykonano: 

 Aktualizacje potrzeb konserwacji na wybranych ciekach miasta Poznania  

pod kątem aktualnych parametrów technicznych wraz z kosztorysem inwestorskim. 

 Wykonano roboty konserwacyjne na podstawie dokumentacji na  wybranych ciekach na 

terenie Miasta o łącznej długości ok.  28,5  km. Zakres prac konserwacyjnych obejmował: 

usunięcie zatorów, namułów, oczyszczenie przepustów, skoszenie skarp, oczyszczenie 

cieków z zalegających śmieci.  

 Badanie jakości wody na Rowie Złotnickim - mając na względzie pełen monitoring jakości 

wód w jez. Strzeszyńskim i istniejącym kąpielisku corocznie prowadzone są badania jakości 

wody na Rowie Złotnickim, bezpośrednim dopływie do jez. Strzeszyńskiego. Ze względu 

na brak opadów wykonano trzy badania w trzech punktach tj.: na wylocie  

do J. Strzeszyńskiego, na Rowie Złotnickim za torami oraz na odpływie ze zbiornika ul. 

Borówkowa. 

 Konserwacja budowli hydrotechnicznych - corocznie  w ramach wykonywane jest 

konserwacja 8 budowli hydrotechnicznych polegające na wykoszeniu  

i wygrabieniu skarp przy budowlach, usunięciu glonów ze ścian i dna konstrukcji budowli, 

usunięciu namułów, zatorów z traw, gałęzi i zanieczyszczeń  

na zamknięciach. A także w celu ochrony przed lokalnymi podtopieniami zlecono regularne 

czyszczenie zamontowanych na zlecenie Wydziału 2 kraty na cieku Wierzbak  

(ul. Konatkowskiej, Zaleskiego). 

 Sprzątanie brzegów jezior - w ramach zadania wykonano 4-krotne sprzątanie brzegów jezior 

Kierskiego, Strzeszyńskiego oraz Rusałka w pasie 25 m. Zebrano 4,48 ton zmieszanych 

odpadów komunalnych. Interwencyjnie sprzątano odcinek jez. Rusałka o długości 200m 

przy wylocie do rzeki Bogdanki z jeziora. 

6. W ramach zadania Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki - Renowacja Stawu Sołackiego nr 1 

wykonano prace w Parku Sołackim. Realizacja renowacji i odmulania stawu nr 1 w Parku Sołackim 

została podzielona na dwa etapy realizacji wykonania robót. I etap zakończono w grudniu 2019 r. II 

(ostatni etap) zakończono w maju 2020 r. W obu etapach wydobyto łącznie 7500 m3 namułu (pod 

odsączeniu). Poza podstawowym zakresem prac   przeprowadzono również inne prace konserwacyjne  

i remontowe jak: 

 remont oraz wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianej poręczy oraz 

podestu platformy widokowej na brzegu  stawu  nr 1, 

 uzupełnienie ubytków oraz wymiana poszczególnych typów i elementów umocnień  

na brzegach i skarpach stawu jak narzuty kamienne, płotki faszynowe i palisady drewniane  

i faszynowe, 
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 remont oraz konserwacja  wskazanych elementów budowli piętrząco – upustowej, naprawa 

ubytków konstrukcji, wymiana szandorów etc.,   

 prace porządkowe w czaszy stawów  np. usuwanie zanieczyszczeń, śmieci, powalonych pni, 

części porostu trzcin,  etc., 

 prace wykończeniowe i porządkowe na brzegach stawów, renowacja zieleni trawników, 

nawierzchni ścieżek itd. uszkodzonych w trakcie robót prowadzonych w czaszy  

i na obrzeżach stawu  nr 1. 

7. W ramach zadania Rekultywacja, poprawa i stabilizacja jakości wód jeziora Strzeszyńskiego  

i Rusałka wykonano: 

 zabiegi mobilnej inaktywacji zw. fosforu w wodach jezior Rusałka i Strzeszyńskim:  

na każdym jeziorze po 25 zabiegów solą żelazową urządzeniem mobilnym, 

 dalszą eksploatację aeracji pulweryzacyjnej z napędem wietrznym i systemem inaktywacji 

fosforu w strefie naddennej na jez. Strzeszyńskim, założenie  

i eksploatację strefy inaktywacji fosforu na dopływach jezior (na Bogdance  

i Golęcince – na ich wlotach do Rusałki), 

 wykoszenie rdestnicy kędzierzawej – wykonano 3 koszenia i zebrano ok. 15 ton odpadów 

ulegających biodegradacji w jez. Rusałka 

8. Wykonano badanie wody i  osadu w jez. Strzeszyńskim. Celem badań było określenie czasowej 

zmienności jakości jego wód, z uwzględnieniem wpływu osadów dennych  

(tzw. zasilanie wewnętrzne) oraz zasilającego zbiornik Rowu Złotnickiego. Badania przeprowadzono 

4-krotnie: w kwietniu, czerwcu, sierpniu i listopadzie – próby wody pobrano na głęboczku jeziora 

(stanowisko nr 3) a osady denne na 5-ciu wyznaczonych stanowiskach badawczych zlokalizowanych 

wzdłuż osi poprzecznej akwenu. Ponieważ rok 2020 nie należał do obfitych w opady atmosferyczne, 

niewielkie było zasilanie w biogeny ze zlewni.  

9. Opłaty za utraconą retencję - w 2020 r. wysłano 76 kwartalnych informacji dotyczących opłat  

za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania  

na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale 

związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 

70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej  

na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Łączna wysokość 

naliczonych opłat 88.913 zł (dochód gminy 10% - 8.891, 30 zł). 

10. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - w 2020 r. przeprowadzono 34 przeglądy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie miasta Poznania. Celem przeglądów było skontrolowanie 

podmiotów w zakresie  wywiązywania się z obowiązków wywozu osadów ściekowych  

i eksploatowania  instalacji  zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach prowadzonych 

przeglądów  weryfikowany jest i aktualizowany spis eksploatowanych przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie miasta Poznania. 

W roku 2020 zostały zgłoszone 4 nowe przydomowe oczyszczalnie ścieków do eksploatacji.  

Na koniec 2020 roku na terenie Poznania funkcjonowały 223 instalacje.  

11. Wniosek do NFOŚiGW w sprawie uzyskania pożyczki (refundacji) Traszki Ratajskie – rozpoczęcie 

przygotowań do złożenia wniosku nastąpiło w 2020 r. - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska 

Urzędu Miasta Poznania w lutym br. złożył wniosek w wysokości  
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1 467 841  zł, w ramach programu priorytetowego nr 5.4„Międzydziedzinowe Adaptacja  

do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”. Pożyczka będzie przeznaczona 

na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku 

ekologicznego Traszki Ratajskie”. Pożyczka może być częściowo umorzona  

na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Planowane przedsięwzięcie polega na ujęciu 

wód deszczowych z powierzchni dachów budynków Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa 

Sportowego i zasilaniu nimi stawów tworzących użytek ekologiczny „Traszki Ratajskie”. Zasilanie 

istniejących stawów na terenie użytku ekologicznego „Traszki Ratajskie” jest zadaniem, które 

niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia retencji i zasilania wód gruntowych przy obecnie 

nasilających się warunkach suszy.  

Poniżej przedkładamy informacje dotyczące inwestycji: 

 Nazwa przedsięwzięcia: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego 

Traszki Ratajskie”. 

 Koszt: 1 467 841 zł brutto. 

 Okres realizacji: 1.07.2021 – 30.04.2022 r. 

 Efekt ekologiczny: Powierzchnia terenów na których poprawiono stosunki wodne – 0,28 ha. 

 Źródła finansowania: refundacja z NFOŚiGW. 

 

12. W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wydano w 2020 roku 131 decyzji 

zatwierdzających projekty i dokumentacje geologiczne dla potrzeb przede wszystkim rozpoznania 

warunków geologiczno-inżynierskich w celu posadowienia obiektów budowlanych, wykonania ujęć 

wód podziemnych, likwidacji studni, montażu otworów obserwacyjnych w celu monitoringu wód 

gruntowych. 

Udokumentowano lub zaprojektowano rozpoznanie  warunków geologiczno -inżynierskich  

dla potrzeb budowy i posadowienia takich inwestycji jak: 

 budynku teatru muzycznego w Poznaniu, ul. Św. Marcin/Skośna 

 dla zadania: "Dobudowa peronu na st. Poznań Główny wraz z przebudową przejścia 

podziemnego, połączenie z ul. Składową", 

 budynków Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu ul. Północna 9 

 parkingu podziemnego przy hali widowiskowo-sportowej Arena wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą przy ul. Wyspiańskiego w Poznaniu 

 wiaduktów drogowych, w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej. 

 

13. Wykonano przeglądy (monitoring) terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

wykonywane są co roku, przede wszystkim na terenach gdzie rozwój ruchów masowych ziemi może 

spowodować  bezpośrednie zagrożenie dla obiektów budowlanych (szczególnie mieszkalnych) 

infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej. Do oględzin wytypowano 8 obszarów 

obejmujących:  

 zbocze wzdłuż Parku Szelągowskiego, 

 teren skarp poniżej zabudowań mieszkaniowych (Wilczak) a ul. Nadbrzeże,  
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 teren skarpy ciągnącej się od strony północnej nad Jeziorem Czapnica,  

 teren wzdłuż ul. Starołęckiej na prawym brzegu rzeki Warty na długości od Głuszyna  

do ul. Hetmańskiej oraz teren Starej Mariny w rejonie ul. Starołeckiej, 

 teren byłego osuwiska w rejonie posesji ul. Starołęcka nr 96b-100,  

 teren wzdłuż Parku nad Wartą wraz z terenem skarp poniżej osiedli mieszkaniowych na odcinku 

od ul. Hetmańskiej do Mostu Królowej Jadwigi, 

 południowe zbocze Stawu Browarnego wraz z terenem byłego osuwiska,  

 teren skarp zabudowany w rejonie ul. Na Stoku. 

Łącznie przeprowadzono monitoring na odcinkach o sumarycznej długości ok. 15-17 km.  

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. 

14. W wyniku działań Wydziału usunięto ok. 2170 ton odpadów innych niż niebezpieczne  

(masy ziemne, odpady pobudowlane, opony). Odpady usunięto z nieruchomości położonych przy 

ul. Sianokosy, Palacza, Nowosolskiej, Słodyńskiej, Towarowej, Radojewo, Szarych Szeregów, 

Romana Maya, Gdyńskiej, Białoborskiej, Bożydara, Wąwozowej, Hodowlanej i Szklarniowej. 

15. W ramach prowadzonych postępowań przeprowadzono 9 analiz warunków pozwoleń 

zintegrowanych dla następujących zakładów: 

• Lisner Poznań Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 38/42 Poznań - instalacja do produkcji wyrobów 

rybnych 

• Kompania Piwowarska S.A., ul. Szwajcarska 11, Poznań - instalacja do produkcji piwa 

• Słodownia Soufflet Sp. z o.o., ul. Szwajcarska 13, Poznań - instalacja do produkcji słodu 

• Unilever Polska S.A., Oddział Żywności, Zakład Produkcyjny w Poznaniu, ul. Bałtycka 43, 

Poznań - instalacja do wytwarzania produktów spożywczych z surowców pochodzenia 

roślinnego i zwierzęcego (zupy AMINO, ketchupy i majonezy) 

• O-I Poland S.A., Zakład Produkcyjny Poznań (dawniej Huta Szkła), ul. Gorzysława 31/37 

Poznań - instalacja do produkcji szkła. 

W tym: 

- przeprowadzono 4 analizy warunków pozwoleń zintegrowanych na podstawie art. 215 ustawy 

Prawo ochrony środowiska dla ww. zakładów za wyjątkiem Huty Szkła. 

W wyniku przeprowadzonej analizy organ ustalił, że pozwolenia zintegrowane wydane  

dla Lisner Poznań Sp. z o.o., Kompania Piwowarska S.A, Słodownia Soufflet Sp. z o.o., oraz 

Unilever Polska S.A będą wymagały zmiany warunków do opublikowanych konkluzji BAT. 

Organ wezwał ww. zakłady do złożenia wniosku w sprawie zmiany pozwoleń zintegrowanych 

w terminie 1 roku od dnia otrzymania wezwania. 

- przeprowadzono 5 analiz warunków pozwoleń zintegrowanych ww. zakładów  

na podstawie art. 216 ustawy Prawo ochrony środowiska ( przeglądy co 5 lat). W ramach analizy 

warunków pozwoleń zintegrowanych, kontrolowane były parametry procesów produkcyjnych 

instalacji IPPC pod względem spełnienia i dotrzymania warunków ochrony środowiska  

w zakresie dopuszczalnych wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza oraz poboru wody, 

emisji ścieków i wytwarzanych odpadów. 
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W wyniku przeprowadzonej analizy organ ustalił, że pozwolenie zintegrowane wydane dla 

zakładu: 

• Lisner Poznań Sp. z o.o., 

• Kompania Piwowarska S.A, 

• Słodownia Soufflet Sp. z o.o. 

• O-I Poland S.A., Zakład Produkcyjny Poznań 

będzie wymagało zmiany. Organ wezwał ww. zakłady do złożenia wniosków  

w sprawie zmiany pozwoleń zintegrowanych w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wezwania. 

16. Wykonano badania środowiska gruntowo-wodnego na terenie nieruchomości przy ul. Romana 

Maya (stacja paliw), w celu wykazania potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 

ziemi. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono zanieczyszczenie substancjami 

ropopochodnymi. Wyniki przekazano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Poznaniu w celu dalszego wykorzystania i umieszczenia w rejestrze terenów zanieczyszczonych. 

Jednocześnie zaktualizowano wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 

ziemi dla miasta Poznania. Wykaz został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Poznaniu. 

17. Na podstawie danych pozyskanych od zarządców dróg, linii tramwajowych, linii kolejowych, 

lotnisk przygotowano sprawozdanie z realizacji zadań w 2019 r. zadań wynikających z Programu 

ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania. Dane zostały umieszczone na stronie 

internetowej https://www.poznan.pl/mim.wos/ 

18. W związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi wydano zgody  

na usunięcie 4 376 drzew oraz 7705 m2 krzewów, a także odmówiono zezwolenia na usunięcie 63 

drzew i 55,5 m2 krzewów. Liczba nasadzonych drzew i krzewów w ramach kompensacji 

(nasadzenia zastępcze) wyniosła 5 553 drzew i 13 573 m2. Do budżetu miasta wpłynęło 183 615 zł.  

19. W ramach programu „Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu” w 2020 roku udzielono dotacji na 

usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania.  

Dla rozliczonych umów dotacji wypłacono kwotę 61 407,30 zł. Dzięki przeprowadzonym 

działaniom inwestycyjnym i modernizacyjnym usunięto i unieszkodliwiono 64,615 Mg wyrobów 

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

przegród wewnętrznych. 

20. W ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii 

i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku przyjęto 9 sprawozdań 

złożonych przez organizacje pozarządowe. Kwota rozliczonych dotacji ze złożonych sprawozdań 

wynosiła 106 263,02 zł. Zakres tematyczny obejmował przede wszystkim organizację warsztatów 

związanych z kształtowaniem postaw przyjaznych środowisku.  

21. Zorganizowano, przeprowadzono i uczestniczono w spotkaniach Miejskiego Zespołu  

ds. Jakości Powietrza na terenie Poznania. Spotkania odbywały się w 10 lutego 2020 i 2 marca 2020 

r. 

22. Na bieżąco informowano lokalne media, Straż Miejską Miasta Poznania, Biuro Prasowe oraz 

placówki oświatowe i opiekuńcze, których organem założycielskim jest Miasto Poznań  

o przekroczeniach stężeń zanieczyszczeń w powietrzu na terenie Poznania. 

23. Przygotowano i koordynowano na terenie Poznania 13 edycję akcji Godzina dla Ziemi WWF, którą 

przeprowadzono 28.03.2020 pod hasłem „Nie tamujmy rzek, nich płyną”. 

https://www.poznan.pl/mim.wos/
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24. Przygotowano, wydrukowano i przekazano do WZiOU ulotkę informującą o możliwości 

dofinansowania w ramach programu Kawka Bis. 180 tys. ulotek było rozdystrybuowane wśród 

mieszkańców razem z informacją o należnym podatku od nieruchomości. 

25. Działania edukacyjne prowadzone przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska  

w 2020 roku: 

 Zrealizowano wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska ekoprognozy stężeń pyłów drobnych 

PM10 dla Poznania – opracowanie modułu i abonament danych, od 7.01.  

do 28.12.2020roku. Łączny koszt – 15.990,- zł 

 Przygotowano i wyemitowano ekoprognozy stężeń pyłów drobnych PM10 dla Poznania  

na antenie WTK w bloku prognozy pogody, w sezonie grzewczym, tj. od 13.01.  

do 31.03.2020 roku – 790 emisji oraz od 12.10. do 16.12.2020 roku – 660 emisji. Łączny koszt 

brutto – 30.996,- zł 

 Współpracowano z Doradztwem Mediowym w zakresie produkcji i emisji spotu edukacyjno-

informacyjnego oraz komunikatu specjalnego o długości emisji 60 sekund, a także wpisu 

śródtekstowego na stronie tuba.fm, dotyczących zasad przyznania, terminów i form składania 

wniosków w ramach miejskiego programu Kawka Bis, w dwóch terminach: 

a) od 17.02. do 22.02.2020 r. - informując o programie Kawka Bis w 2020 r., 96 emisj spotu  

20 sekundowego oraz 30 emisji komunikatu specjalnego 60 sekundowego,  

na antenie Rock Radia, Radia Pogoda i Radia Złote Przeboje. 

b) Od 3.12. do 11.12.2020 r. - informując o programie Kawka Bis w 2021 r., 150 emisj spotu 

20 sekundowego oraz 60 emisji komunikatu specjalnego 60 sekundowego,  

na antenie Rock Radia, Radia Pogoda i Radia Złote Przeboje. Łączny koszt brutto – 40.090,- 

zł 

 Współpracowano z Eurozet Sp. z o.o. w zakresie produkcji i emisji 30 sekundowego spotu 

edukacyjno-informacyjnego na antenie Meloradia Poznań, dotyczącego zasad przyznania, 

terminów i form składania wniosków w ramach miejskiego programu Kawka Bis w 2021 roku. 

195 emisji w terminie od 3.12. do 14.12.2020 r. Łączny koszt – 15.000 zł. 

 Współpracowano z Wielkopolską Telewizją Kablową Sp. z o.o. w zakresie przygotowania, 

produkcji i emisji: 

a) 4 odcinkowego programu pt. „Zielony Serwis Poznania” - emitowanego na antenie WTK 

(premiera + min 9 powtórek każdego odcinka). Program porusza problemy dot. ochrony 

środowiska i ochrony przyrody w Poznaniu, jest poradnikiem  

dla mieszkańców, jakie postawy i zachowania proekologiczne powinniśmy przyjmować. 

Łączny koszt brutto – 20.172,- zł. 

b) 2 odcinkowego programu pt. „Zielony Serwis Poznania – Kawka Bis” - emitowanego  

na antenie WTK (premiera + min 9 powtórek każdego odcinka). Program porusza problemy 

dot. ochrony powietrza w Poznaniu, jest poradnikiem dla mieszkańców, jakie postawy  

i zachowania proekologiczne powinniśmy przyjmować zwłaszcza kiedy jakość powierza jest 

zła lub bardzo zła. Łączny koszt brutto – 11.808,- zł. 

c) Spotu edukacyjno-informacyjnego 20 sekundowego dotyczącego zasad przyznania, 

terminów i form składania wniosków w ramach miejskiego programu Kawka Bis  
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w 2021 roku. 105 emisji w terminie od 5.12. do 14.12.2020 r. Łączny koszt brutto – 19.280,- 

zł. 

d) Wpisu śródtekstowego na epoznan.pl przekierowującego czytelników na stronę miejskiego 

programu Kawka Bis, w dwóch terminach: 

 od 7.12. do 11.12.2020 r. 

 14.12. do 18.12.2020 r. 

Łączny koszt brutto – 6.150,- zł 

 Wykonano bezpłatne dla poznaniaków, badania termowizyjnych domów w ramach programu 

„Trzymaj ciepło”, pokazujące mostki cieplne, którymi ucieka ciepło  

z domów/mieszkań, obciążając niepotrzebnie środowisko oraz portfele mieszkańców. W 2020 

roku – w 12 edycji wykonano badania termowizyjne 356 domów jednorodzinnych i 20 kamienic. 

Łączny koszt logistyki brutto – 19.680,- zł. 

 Wykonano multimedialną lekcję dot. problemów jakości powietrza w Poznaniu  

dla uczniów klas 4-6 pt. Zdrowa atmosfera – oddychaj swobodnie”. Lekcja trwa 45 min. Nagrana 

na DVD w 100 egz. Łączny koszt brutto – 23.001,- zł. 

 Współpracowano ze Strefą Reklamy w zakresie przygotowania plakatów, druku i ich ekspozycji 

na poznańskich tramwajach i autobusach MPK informujących o miejskim programie Kawka Bis 

-  zasad przyznania środków, terminów i form składania wniosków w 2021 roku. Termin 

ekspozycji – od 1.12. do 31.12.2020 r. Łączny koszt brutto – 64.944,- zł. 
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XVIII. Wydział Organizacyjny: 

 

1. Wybory Prezydenta RP  

W 2020 r. Miasto Poznań uczestniczyło w przeprowadzeniu wyborów na Prezydenta RP, 

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (ponowne głosowanie 12 lipca 2020 r.) 

 

 227 stałych obwodowych komisji wyborczych, 

 24 obwodów odrębnych, 

 132 lokale okw dostosowane do obsługi wyborców z niepełnosprawnością, 

 Liczba członków obwodowych komisji wyborczych: 

I tura wyborów: 1847; 

II tura wyborów: 1872; 

 ok. 3000 obwieszczeń o lokalach okw i kandydatach rozmieszczonych w Poznaniu, 

 28 000 wniosków o dopisanie się do spisu wyborców,  

 Liczba osób uprawnionych do głosowania: 

I tura wyborów: 411 990; 

II tura wyborów: 411 294; 

 Liczba wniosków o głosowanie korespondencyjne: 

I tura wyborów: 3361; 

II tura wyborów: 4013; 

 Liczba osób głosujących przez pełnomocnika: 

I tura wyborów: 115;   

II tura wyborów: 147;  

 Liczba osób głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanym przez 

inne gminy: 

I tura wyborów: 3190; 

II tura wyborów: 7971; 

 Ponad 230 osób zaangażowanych w obsługę wyborów z urzędu i mjo (+ 453 osób  

z obsługi gospodarczej i informatycznej w lokalach okw); 

 Liczba osób z niepełnosprawnością oraz seniorów, którym zapewniono bezpłatny transport  

do lokali wyborczych: 60 osób. 

Frekwencja wyniosła w Poznaniu: 

- I tura wyborów: 72,85% 

- II tura wyborów: 75,43% 

Obsługa organizacyjna wyborów, ze względu na stan epidemii wirusa Sars-Cov-2, w 2020 r. uległa 

dużemu skomplikowaniu. Po raz pierwszy obsługa szkoleń oraz przyjmowania dokumentacji  

i rozliczenia obwodowych komisji wyborczych była realizowana poza siedzibami Urzędu Miasta 

Poznania – w halach i salach konferencyjnych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wymagało  
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do dodatkowego zaangażowania pracowników i przemieszczenia infrastruktury, w tym  

m.in. informatycznej.  

Dodatkowe wyzwanie logistyczne i finansowe stanowiło także zaopatrzenie członków okw  

i osób obsługujących wybory w środki zabezpieczeniu osobistego (maski, rękawiczki, przyłbice) oraz 

środki czystości. Mimo dostarczenia części z nich przez Urząd Wojewódzki,  

na pracownikach urzędu i mjo spoczęło odpowiednie rozdysponowanie tych środków, adekwatne  

do liczby członków komisji wyborczych, liczby głosujących oraz warunków lokalowych w siedzibach 

okw. 

 

2. Wybory uzupełniające ławników 

Uchwałą Nr XXIV/446/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10 marca 2020 r. dokonano wyboru 

uzupełniającego ławników sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020 – 2023. Rada Miasta 

Poznania 10 marca 2020 r. w głosowaniu tajnym, wybrała 10 ławników do Sądu Okręgowego  

w Poznaniu wskazanych do orzekania z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy oraz 24 ławników 

do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu wskazanych do orzekania w sprawach  

z zakresu prawa pracy. 

W związku z przeprowadzonymi wyborami w Wydziale Organizacyjnym przygotowano akcję 

informacyjną oraz zamieszczono informację na portalu miejskim (www.poznan.pl/lawnicy). 

 

3. Opiniowanie regulaminów organizacyjnych biur i wydziałów UMP 

Jednym ze stałych zadań Wydziału Organizacyjnego jest udział w opiniowaniu regulaminów 

organizacyjnych. W ramach tego zadania pracownicy dbają o poprawność merytoryczną  

i formalną tych dokumentów, poprawność struktury organizacyjnej, zgodność z instrukcją 

opracowywania regulaminów oraz z zasadami redagowania aktów prawnych. Niezmiernie ważna jest 

także zgodność zapisów poszczególnych regulaminów z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu. 

Regulaminy organizacyjne biur i wydziałów jako dokumenty udostępniane mieszkańcom  

w ramach Biuletynu Informacji Publicznej powinny spełniać najwyższe standardy, być zgodne  

z obowiązującymi przepisami prawa oraz umożliwiać zainteresowanym uzyskanie rzetelnej  

i przejrzystej informacji na temat pracy Urzędu. 

 

4. Zmiany organizacyjne w UMP 

W Urzędzie dokonano również zmiany organizacyjnej w związku z likwidacją stanowiska Czwartego 

Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania zajmowanego przez p. Kierzak – Koperską. Dnia 13 lipca 2020 r. 

przez Prezydenta zostało podpisane zarządzenie nr 42/2020/K w sprawie określenia liczby Zastępców 

Prezydenta Miasta Poznania i wyznaczenia kolejności zastępowania przez nich Prezydenta  

oraz zastępowania Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika. Zgodnie z treścią ww. zarządzenia 

została określona liczba trzech zastępców Prezydenta Miasta Poznania, którzy pełnią fukcję Prezydenta 

w przypadku jego nieobecności spowodowanej niezdolnością do pracy trwającą do 30 dni, urlopem lub 

wyjazdem służbowym w następującej kolejności: 

http://www.poznan.pl/lawnicy
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1) Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Poznania do spraw rewitalizacji i rozwoju Miasta, 

funduszy europejskich, bezpieczeństwa publicznego, turystyki, oświaty  

i transportu oraz współpracy międzynarodowej – pan Mariusz Wiśniewski; 

2) Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Poznania do spraw pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, 

współpracy z organizacjami społecznymi oraz kultury, sportu i działalności gospodarczej –  

pan Jędrzej Solarski; 

3) Trzeci Zastępca Prezydenta Miasta Poznania do spraw polityki przestrzennej  

i gospodarowania nieruchomościami, gospodarki komunalnej i lokalowej oraz środowiska –  

pan Bartosz Guss 

 

W związku ze zmianą liczby zastępców Prezydenta zmienione zostało również zarządzenie  

w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania, powierzania określonych spraw Miasta 

Poznania Zastępcom, Prezydenta Miasta Poznania i Sekretarzowi Miasta Poznania oraz zakresu zadań 

Skarbnika Miasta Poznania. Zarządzeniem nr 506/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 lipca 

2020 r. zastępcą zostały dodatkowo przydzielone następujące wydziały do nadzorowania: 

1) Pan Mariusz Wiśniewski – Wydział Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej;  

2) Pan Jędrzej Solarski – Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa; 

3) Pan Bartosz Guss – Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska. 

  

Zarządzeniem nr 581/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniającym 

zarządzenie w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania, powierzania określonych 

spraw Miasta Poznania Zastępcom, Prezydenta Miasta Poznania i Sekretarzowi Miasta Poznania  

oraz zakresu zadań Skarbnika Miasta Poznania dokonano zmiany polegającej na przypisaniu nadzoru 

Ogrodu Zoologicznego Panu Jędrzejowi Solarskiemu.  

 

Warto nadmienić, iż z dniem 1 października 2020 r. weszło w życie zarządzenie nr 736/2020/P 

Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Skarbnika 

Miasta Poznania i określenia jego zakresu zadań. Do pełnienia funkcji Zastępcy Skarbnika Miasta 

Poznania został wyznaczony pan Piotr Husejko – Dyrektor Wydziału Budżetu i Kontrolingu Urzędu 

Miasta Poznania.  

 

Zarządzeniem nr 71/2020/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania powołano Wydział Prawny, którego Dyrektorem 

został pan Henryk Kuligowski oraz Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, którego Dyrektorem został 

pan Michał Łakomski. Regulacja obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.  

 

 

5. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD) w UMP  

Dnia 16 grudnia 2019 roku Prezydent Miasta Poznania podpisał zarządzenie nr 52/2019/K  

w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Poznania,  

w którym zostały wskazane wyjątki od tradycyjnego sposobu dokumenmtowania przebiegu załatwiania 

i rozstrzygania spraw w Urzędzie. Z dniem wejścia w życie zarządzenia  

tj. 11.02.2020 r. zaczął obowiązywać katalog następujących wyjątków: 
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Lp. 
Symbol 

klasyfikacyjny 
Hasło klasyfikacyjne 

Oznaczenie 

kategorii 

archiwalnej 

1 0140 Wdrażanie systemu zarządzania jakością A 

2 0146 Doskonalenie systemu zarządzania jakością BE5 

3 110 Posiedzenia kierownictwa urzędu A 

4 1333 
Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz 

programów 
BE5 

5 1431 Udostępnianie informacji publicznej BE5 

6 1632 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej A 

7 1637 

Doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie 

postępowania z dokumentacją oraz ustalanie 

terminów przejęcia dokumentacji 

BE5 

 

Od tego momentu korespondencja papierowa, która wpływa do Urzędu w ramach wspomnianych 

siedmiu klas, po zeskanowaniu w punkcie kancelaryjnym, zostaje wstrzymana na poziomie Kancelarii 

Urzędu i odłożona do tzw. składu chronologicznego. Pracownik merytoryczny pracuje tylko  

z odwzorowanym cyfrowo dokumentem (skanem). Sposób postępowania z dokumentacją spraw 

elektronicznych w systemie Mdok, organizację składów chronologicznych ustalono w Piśmie okólnym 

nr 1/2020 z 25.02.2020 r. Sekretarza Miasta Poznania. 

Wprowadzenie systemu EZD przynosi szereg korzyści zarówno dla funkcjonowania całego Urzędu, jak 

i w codziennej pracy każdego urzędnika. Najważniejszą korzyść w skali Urzędu stanowi wypracowanie 

umiejętności pracy w systemie EZD, co jest niezbędne do rozwoju e-Urzędu, a ten powoli staje się 

koniecznością. Kolejną zaletą jest stopniowe eliminowanie dokumentacji w postaci papierowej 

wewnątrz Urzędu, co wpływa na przyspieszenie obiegu korespondencji i ułatwienie dostępu do spraw. 

Wyeliminowanie tzw. podwójnego obiegu pism (w systemie i papierowo) zmniejsza w skali całego 

Urzędu ilość czynności kancelaryjno-biurowych związanych z drukowaniem dokumentów. A to z kolei 

wpływa na obniżenie kosztów pracy i korzyści środowiskowe – mniejsze zapotrzebowanie na papier, 

tonery do drukarek itd. 

Zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 77/2020/K z dnia 31.12.2020 r. rozszerzając listę 

wyjątków elektronicznych o kolejnych 10 klas z wykazu akt. 

 

6. Szkolenia pracowników  

Wydział Organizacyjny realizował następujące programy i projekty dotyczące rozwoju 

zawodowego: 

1. Program Wprowadzania Pracownika Urzędu. Realizowany dla wszystkich 

nowozatrudnionych pracowników, składał się z 8 zagadnień (łącznie 16 h). Ze względu na stan 

epidemiczny, pracownicy zapoznawali się z materiałami szkoleniowymi (poza modułem ABC 

pracownika Urzędu) we własnym zakresie. W programie uczestniczyło 220 osób. 
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2. Program Służba Przygotowawcza.   

W 2020 r. odbyło się 5 edycji pełnego cyklu szkoleniowego Programu. Łącznie  

do służby przygotowawczej przystąpiły 222 osoby, w tym 34 pracowników mjo (największy 

udział ZTM i PCŚ). 45 % pracowników UMP odbywających służbę stanowiły osoby zatrudnione 

na zastępstwo. 

Do egzaminu kończącego służbę przystąpiło 225 osób, 12 zdało egzamin w trybie poprawkowym 

(w 2019 r. tylko 4).  

 

3. Program doskonalenia kompetencji Audytorów Wewnętrznych SZJ zgodnego  

z normą ISO. 64 audytorów wewnętrznych oraz koordynatorów z UMP uczestniczyło  

w szkoleniach on-line z zakresu zasad przeprowadzania audytów zdalnych, zgodnych  

z normą PN-EN ISO 19011:2018-08.  

 

4. Program rozwijania kompetencji kierowniczych. 

Ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemicznym, szkolenia dla kadry 

kierowniczej zostały bardzo ograniczone. Kadra kierownicza miała możliwość wzięcia udziału 

w warsztatach z podstaw umiejętności kierowniczych oraz w obowiązkowych szkoleniach bhp. 

 

5. ORK realizował też szereg innych działań na rzecz rozwoju zawodowego, w tym między 

innymi: 

 dofinansowania do studiów otrzymało 41 pracowników (20 osób - studia podyplomowe,  

7 MBA/MPA).  

 zakończono cykl szkoleniowo-konsultingowy w zakresie zarządzania projektami  

w oparciu o metodykę tzw. zwinnego zarządzania. Kurs ukończyło 30 osób; 

 sesje Action Learning – w 6 sesjach wzięło udział ponad 40 pracowników; 

 Miesiąc Dialogu o Różnorodności - Nasza wrażliwość społeczna. Przeprowadzono m.in.  ankietę 

na temat zainteresowania wolontariatem pracowniczym, tydzień z ekonomią społeczną; 

 szkolenia o charakterze integracyjnym dla 3 wydziałów;  

 szkolenia w ramach współpracy z WOKiSS – udział 243 pracowników UMP i 344  

z mjo; 

 wykłady i warsztaty w ramach projektu „Prosty język” – wykłady zostały odsłuchane przez 

niemal 900 pracowników. 

Pracownicy uczestniczyli łącznie w ponad 2735 osobo-szkoleniach. 

  

Łącznie WOr zorganizował ponad 43 działania rozwojowe  - szkolenia, warsztaty,  

sesje AL., kursy językowe. 
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W 2020 r. Archiwum Zakładowe z Wydziału Organizacyjnego przejąło od Wydziału Informatyki 

prowadzenie szkoleń dla nowo zatrudnionych pracowników UMP w zakresie obsługi pism i spraw  

w systemie Mdok (10 grup szkoleniowych). 

Liczba pracowników UMP korzystających z innych rodzajów podnoszenia kwalifikacji: 

- szkolenia 1397 osób; 

- studnia 40 osób; 

- konferencje 32 osoby; 

- kursy 34 osoby 

 

7. Nieodpłatna pomoc prawna  

Dane statystyczne za 2020 r.: 

a) 17 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

b) 4 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

Z czego 11 punktów npp/npo prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonione  

w drodze otwartego konkursu ofert: 

 Fundacja Taurus 

 Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rodziny „Strefa Rodziny” 

c) Liczba osób, które skorzystały z pomocy w punktach npp/npo w 2020 r.: 6.617 osób 

d) Średni czas udzielania porady: 45 minut 

W 2020 r., mimo stanu epidemii i ograniczenia w dostępie bezpośrednim klientów do urzędu udzielenia 

pomocy prawnej i obywatelskiej działało bez większych zakłóceń. Od maja 2020 r. dyżury prawników 

są realizowane w formie zdalnej (telefon, mail, komunikatory internetowe), w wyjątkowych sytuacjach 

porada jest udzielna na miejscu lub z dojazdem do klienta. Mimo tych ograniczeń udało się utrzymać 

podobny poziom liczby obsłużonych klientów, co w 2019 r. Przeprowadzono także 3 pełne 

postępowania mediacyjne zakończone ugodą stron (przede wszystkim w obszarze prawa rodzinnego). 

Od połowy 2020 r., m.in. w wyniku inicjatywy Miasta Poznania, rozszerzono katalog podmiotów 

uprawnionych do korzystania z nieodpłatnych porad prawnych. W ramach wsparcia przedsiębiorców 

poszkodowanych w wyniku epidemii, z nieodpłatnych porad prawnych mogą także korzystać osoby 

prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ponadto w przypadku porad zdalnych podczas 

trwania epidemii nie jest wymagane składanie oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów 

pomocy. 

Z pomocy prawnej w Poznaniu korzystają przede wszystkim: 

 osoby samotne 

 osoby starsze, powyżej 65 roku życia,  

 pobierające emeryturę, 

 o wykształceniu średnim zawodowym, 

 dochodzie netto na osobę w gospodarstwie domowym w granicach  

1000-2000 zł 
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W przeważającej większości są to mieszkańcy Poznania. Możliwość skorzystania z punktów mają także 

osoby na stałe zamieszkałe poza miastem – w 2020 r. było to ok. 730 osób oraz cudzoziemcy – 76 osób. 

Organizacje pozarządowe zapewniają dla obcokrajowców tłumaczy, a dla osób  

z niepełnosprawnościami asystentów społecznych.  

6 osób skorzystało także z możliwości udzielenia porady w miejscu zamieszkania,  

która to usługa dostępna jest dla osób ze średnim lub wysokim stopniem niepełnosprawności. 

 

Obszary jakich dotyczy udzielana pomoc prawna to w przeważającej liczbie prawo cywilne,  

ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z dziedziczeniem oraz zobowiązaniami 

finansowymi. Od połowy 2020 r. widać także tendencję wzrostową w liczbie porad udzielanych  

w obszarze prawa pracy. 

W ramach zadania realizowane są także działania z obszaru edukacji prawnej. W 2020 r.  

z powodu epidemii wiekszośc z nich była realizowana w mediach elektronicznych. Przykładowe 

publikacje to: 

a) działania skierowane do rodzin: 

 webinarium Prawo rodzinne - 19 grudnia 2020 r. 

 informatory prawne w formie elektronicznej - Ojcostwo w Kodeksie rodzinnym  

i opiekuńczym, Prawo spadkowe 

 warsztaty prawne na temat prawa spadkowego  

 broszury: Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, Zniesienie współwłasności, 

Umowne ustroje majątkowe, Podział majątku wspólnego i koszty sądowe, 

 nagrania audio umieszczone w serwisach społecznościowych, w radio Afera  

i Emaus z zakresu: Ugoda zawarta u mediatora, Urlop macierzyński  

i rodzicielski 

 warsztaty prawne na temat prawa rodzinnego, zadłużenia i spadków, 

b) Działania skierowane do osób wykluczonych z powodów finansowych, zagrożonych 

eksmisją, zadłużeniem: 

 informatory prawne w formie elektronicznej - Rejestr dłużników i upadłość 

konsumencka, Prawo konsumenckie, Eksmisja z mieszkania 

 nagranie audio umieszczone w serwisie YouTube oraz SoundCloud z zakresu Upadłości 

konsumenckiej 

 webinarium - Najem lokalu mieszkalnego 

 nagrania audio  umieszczone w serwisie YouTube oraz SoundCloud - Prawo lokalowe  

c) Inne obszary 

-  warsztaty prawne na temat podziału nieruchomości rolnej w celu sprzedaży -  
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Łączne koszty funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Mieście w 2020 r. to 1.312.080 zł,  

z czego 702.240 zł przekazane zostało w formie dotacji organizacjom pozarządowym. Środki  

na funkcjonowanie systemu przekazywane są Miastu przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. 

 

8. Audyt wewnętrzny w UMP 

W 2020 r. zrealizowano łącznie 14 zadań audytowych, z czego: 

a) 10 zadań audytowych zapewniających: 

1) Retencja danych w BiP; 

2) Realizacja zadania „Gospodarka wodna i ochrona wód” - Rekultywacja, poprawa 

i stabilizacja jakości wód jezior: Strzeszyńskiego i Rusałka - zabiegi mobilnej inaktywacji 

nieorganicznych związków fosforu w wodach jezior; 

3) Przeprowadzanie akcji deratyzacyjnej na terenie miasta; 

4) Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów (SKP); 

5) Przechowywanie oraz usuwanie pojazdów z drogi; 

6) Terminowość wydawanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

7) Terminowość wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę; 

8) Bezpieczeństwo informacji; 

9) Terminowość i rzetelność sprawozdań finansowo-budżetowych składanych przez MJO  

i ich wpływ na sprawozdanie zbiorcze Miasta; 

10) Realizacja listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub 

umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania; 

 

b) 4 czynności doradczych: 

1) Wystawianie administracyjnych tytułów wykonawczych oraz wszczęcie egzekucji 

pieniężnej w postępowaniu administracyjnym oraz w związku z planowanym przyjęciem 

uchwały krajobrazowej; 

2) Sprawowanie przez BSL nadzoru merytorycznego w zakresie realizowanych zadań  

oraz jakości świadczonych usług przez MPGM S.A., PTBS sp. z o.o. i  ZKZL sp. z o.o; 

3) Zasady funkcjonowania Poradni Zakładowej UMP; 

4) Zarządzanie majątkiem przez POSiR. 

 

9. Koordyncaja systemu zarządzania  

1) We wrześniu 2020 r. we współpracy z Wydziałem Informatyki wdrożono nowy moduł  

do zarządzania ryzykiem dla Miasta Poznania o nazwie Smarter, który zastąpił dotychczasowy 

system MJUP. Wprowadzono w nim m.in. nowy słownik w zakresie obszarów ryzyka oraz 

zmieniony mechanizm obliczania ryzyk. Obecnie rozwój narzędzia Smarter kontynuowany jest 

przez Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa w zakresie nowych funkcjonalności  

dla Inspektorów Ochrony Danych UMP i miejskich jednostek organizacyjnych. 

2) W dniach 6-9 października 2020 r. w wybranych wydziałach UMP i miejskich jednostkach 

organizacyjnych został przeprowadzony audyt nadzoru II systemu zarządzania zgodnego  

z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015. Audyt przeprowadziło Polskie 

Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z Warszawy, które potwierdziło zgodność systemu 

zarządzania z ww. normami.   
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3) W okresie 19.10-20.11.2020 roku przeprowadzano również audyty systemu zarządzania, które 

prowadzane były przez audytorów systemu zarządzania, będących pracownikami wydziałów 

UMP i mjo. Podczas audytów badano pracę zdalną, e-usługi oraz funkcjonowanie systemu 

zarządzania środowiskowego. 

4) Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (w UMP uregulowane zarządzeniem PMP 

Nr 768/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31.10.2018 r. ws. zapewnienia 

funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Poznaniu) pracownicy Urzędu oraz miejskich 

jednostek organizacyjnych w styczniu 2021 r. brali udział w badaniu samooceny kontroli 

zarządczej za rok 2020. Zebrano łącznie 6 959 ankiet, w tym 1 238 zostało wypełnionych przez 

kadrę kierowniczą, natomiast 5 721 przez pracowników.  

 

 

10. Obsługa ubezpieczeniowa Miasta w 2020 r.  

A. Ubezpieczenia majątkowe  

Rok 2020 był kontynuacją programu konsolidacji ubezpieczeń miejskich jednostek organizacyjnych 

zgodnie z umową na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej zawartej w 2019 

roku.  

Składki za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe w 2020 roku przedstawiały się następująco: 

1) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Poznań i miejskich jednostek 

organizacyjnych oraz wybranych spółek miejskich - 4 593 231,97 zł  

2) Ubezpieczenia komunikacyjne Miasta Poznań oraz wybranych spółek miejskich - 524 648,00 zł 

3) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wybranych instytucji kultury Miasta Poznań 

- 227 234,00 zł 

W oparciu na ujednolicone programy ubezpieczeniowe likwidacje szkód miejskich jednostek 

organizacyjnych Miasta Poznania oraz instytucji kultury odbywały się w trzech zakładach ubezpieczeń:  

- w zakresie ubezpieczeń majątkowych TUiR Warta SA oraz Uniqa TU SA 

- w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych Compensa TU SA 

 

W 2020 r. miejskie jednostki organizacyjne wspólnie z brokerem obsłużyły ok. 955 szkód. 

Ubezpieczyciele wypłacili odszkodowania na sumę łączną 2 545 478,89 zł, z czego 561 344,61 zł to 

kwota odszkodowań i zadośćuczynień wypłacona osobom trzecim z ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, a 1 978 433,14 zł  wypłacono miejskim jednostkom organizacyjnym z tytułu szkód na mieniu 

i pojazdach. 
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Z kolei podział wypłat odszkodowań na poszczególne ryzyka jest nastepujący : 

 389 szkód zgłoszono z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

 285 ubezpieczenia mienia 

 256 sprzętu elektronicznego 

 256 sprzętu elektronicznego 

 2 z ubezpieczenia maszyn budowlanych jednostek miejskich 

 

W zakresie szkód instytucji kultury, Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowania w wysokości  

204 073,47zł i były to odszkodowania wyłącznie na rzecz ubezpieczonych. Brak było wypłat  

z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
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Łączna suma wypłat wyniosła zatem w 2020 roku  2 749 552,36 zł, z czego na rzecz osób 

trzecich przypadła kwota 561 344,61 zł a na rzecz ubezpieczonych jednostek  

2 182 506,61zł.   

 

Największe wypłaty: 

- 242 310, 50 zł w zakresie uszkodzonego mienia – z tytułu 5 zgłoszonych szkód (uszkodzenie 

schodów ruchomych ) dla Zarzadu Transportu Miejskiego  

- 115 356,11 zł z tytułu uszkodzenia równiarki drogowej Miasta należącej do Zakładu Robót 

Drogowych,  

- W związku z odwołaniem wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta Poznania w marcu 2020 

roku, dzięki staraniom brokera Miasta - Nord Partner Sp. z o.o. udało się uzyskać dla Instytucji 

Kultury od ubezpieczyciela Uniqa TU SA środki w wysokości 30 000 zł.  

Obserwując bieżącą sytuację na rynku ubezpieczeniowym, można stwierdzić, że dzięki przyjętej 

strategii ubezpieczeniowej i zawartego programu konsolidacji ubezpieczeń mjo, udało się zahamować 

wzrost kosztów ubezpieczeń miejskich, mimo iż ceny polis zarówno mienia jak i odpowiedzialności 

cywilnej wykazują na rynku ubezpieczeniowym tendencję wzrostową. Z kolei wystąpienie pandemii 

wirusa SARS –CoV-2, zaczęło wpływać na ograniczenie oferowanego okresu ubezpieczenia przez 

Towarzystwa Ubezpieczeń m. in. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla szkód powstałych  

w związku z przeniesieniem  

chorób zakaźnych oraz w ubezpieczeniu mienia dla obiektów wyłączonych z eksploatacji,  

w których nie będzie prowadzona działalność w ciągu 30 dni. W dłuższym horyzoncie czasowym 

wystąpienie pandemii wirusa SARS-CoV-2 może także spowodować dalszy proces łączenia/ 

konsolidacji ubezpieczycieli lub wycofania z terenu RP lub Europy Środkowo-Wschodniej kolejnych 

Towarzystw Ubezpieczeniowych, co w konsekwencji może wpływać na zmniejszenie konkurencji a tym 

samym wzrost składek za ubezpieczenie. Po analizie przebiegu aktualnych umów ubezpieczenia Miasta 

Poznań oraz uregulowań dotyczących prawa opcji a także mając na uwadze obecną sytuację na rynku 

ubezpieczeń podjęto decyzję, że w 2020 roku  Miasto Poznań skorzysta z prawa opcji B przewidzianego 

w SIWZ i przedłużeniu  aktualnych  umów ubezpieczeniowych   o kolejne 12 miesięcy tj. od 1 stycznia 

2021r. do 31 grudnia 2021r. Skorzystanie z opcji B gwarantuje bowiem  kontynuację dotychczasowych  

programów ubezpieczeń określonych w SIWZ w ramach opisu przedmiotu zamówienia oraz zachowanie 

stawek/składek ubezpieczeniowych określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  

 

B. Ubezpieczenia pracowników – dobrowolne program ubezpieczeniowe 

 Urząd Miasta Poznania, jako sygnatariusz Karty Różnorodności wychodzi naprzeciw odmienności 

potrzeb wśród osób zatrudnionych. W 2020 r. ramach negocjacji z zakładami ubezpieczeń dokonano 

aktualizacji programu grupowego dobrowolnego ubezpieczenia. Głównym celem negocjacji była nie 

tylko weryfikacja aktualnej oferty na rynku ubezpieczeń grupowych, ale także uwzględnienie 

zindywidualizowanych potrzeb różnych grup pracowniczek i pracowników. Ostatecznie wybrane 

warunki, zaoferowane przez Ergo Hestia, są spójnym programem ubezpieczeniowym, stanowiącym 

korzystny kompromis pomiędzy standardowymi warunkami zakładu ubezpieczeń a faktycznymi 

potrzebami ubezpieczonych.  
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 Pracownicy urzędu mogą wybrać spośród aż dwunastu wariantów ubezpieczenia, w miejsce 

dotychczasowych pięciu, co szansę na wybór odpowiadający sytuacji życiowej,  

bez konieczności opłaty za świadczenia związane na przykład z dziećmi czy współmałżonkiem. Dla  

osób o takich potrzebach ubezpieczyciel przygotował 2 warianty z różnych półek cenowych.  

 W 4 wariantach wprowadzono dodatkowe zdarzenie ubezpieczeniowe, tj. czasową (powyżej 30 dni) 

niezdolność do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku.  

W jego ramach ubezpieczony może pokryć dowolne koszty związane z zachorowaniem  

czy wypadkiem, np. zrobienie zakupów, koszty transportu czy sprzątania itp. Takie ubezpieczenie 

pokrywa także w części różnicę w świadczeniach wypłacanych przez ZUS,  

a wcześniejszym wynagrodzeniem. Jest to szczególnie istotne dla osób samotnych, które  

w przypadku dłuższej choroby często muszą liczyć na pomoc życzliwych sąsiadów, nie mogąc 

samodzielnie wykonać codziennych czynności. Ubezpieczeni mogą dokonać także zmiany wybranego 

wariantu, jeśli w trakcie trwania polisy zmieni się ich sytuacja życiowa (na droższy wariant dowolną 

liczbę razy, na tańszy raz w roku).  

 Z programu mogą korzystać także osoby, które zakończą pracę w Urzędzie, przechodząc  

na emeryturę oraz partnerki i partnerzy życiowi pracowników urzędu (nie jest przy tym istotne czy 

związek jest sformalizowany). 

 Wartym podkreślenia jest, że w ostatecznym wyborze programu grupowego dobrowolnego 

ubezpieczenia na życie, decydujący głos oddano pracownikom. Zespół, który dokonywał oceny ofert  

zakładów ubezpieczeń, składał się w 1/3 z przedstawicieli pracodawcy, a w 2/3 z osób wskazanych przez 

samych pracowników, w tym przedstawiciela związków zawodowych. Każdy z kandydatów na członka 

zespołu przedstawił listę min. 10 popierających go osób z grona pracowniczego. Pracodawca nie miał 

wpływu na ten wybór, określił jedynie liczbę członków zespołu.  

Podsumowując dotychczasowe funkcjonowanie nowego program ubezpieczeń, można stwierdzić,  

że cieszy się on większym zainteresowaniem pracowników. W dotychczasowym, do września 2020 r., 

uczestniczyło średniomiesięcznie 1.100 osób (+/- 300 osób towarzyszących).  Obecnie, wg. danych  

na połowę stycznia 2021 r., do programu grupowego ubezpieczenia przystąpiło 1354 pracowników  

oraz 320 osób towarzyszących. Z tego samego programu ubezpieczeń mogą korzystać także pracownicy 

innych miejskich jednostek organizacyjnych 

 

11. COVID – 19 

W związku z wybuchem epidemii w Urzędzie Miasta Poznania wprowadzono szereg regulacji mających 

na celu bezpieczeństwo pracowników. W czasie pandemii umożliwiona została praca zdalna w celu 

zminimalizowania liczby pracowników w budynkach UMP. Dodatkowo, aby zminimalizować duże 

natężenie ruchu przy wejściu do budynku oraz dostosowania przyjazdu komunikacją miejską, istnieje 

możliwość ruchomego czasu pracy. Tzn. pracownik może zadeklarować chęć rozpoczęcia pracy  

w godzinach między 6.30 a 9.00 oraz odpowiednio jej zakończenie w godzinach 14.30 – 17.00, przy  

zachowaniu dziennego wymiaru czasu pracy. 

Ponadto obowiązuje zarządzenie Prezydenta w sprawie realizacji przez Urząd Miasta Poznania 

ograniczeń, nakazów i zakazów określonych rozporządzeniem Rady Ministrów w związku  

z wystąpieniem epidemii. W UMP zostały wprowadzone następujące zasady m.in. obowiązek noszenia 

maseczek, zachowywanie dystansu na stanowiskach pracy, stosowanie osłon izolacyjnych w pokojach 
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(pleksi). Każdy pracowników został również wyposażony w płyn dezynfekujący oraz maseczki jedno – 

i wielorazowe.  

Warto nadmienić, iż wprowadzono również zasady postępowania z dokumentacją wpływającą  

do Urzędu, obsługą klienta Urzędu oraz stosownych środków ochrony w Urzędzie Miasta Poznania.  

Powołany został również Zespół ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS - 

CoV – 2 na terenie miasta Poznania, który wydaje rekomendacje dot. zasad bezpieczeństwa. 
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XIX. Wydział Oświaty: 

 

1. Polityka Oświatowa Miasta Poznania 

 

Polityka Oświatowa Miasta Poznania - Początkiem działań było powołanie przez Prezydenta Miasta 

Poznania Zarządzeniem nr 643/2019/P z dnia 6 sierpnia 2019 r. Zespołu sterującego pracami nad 

polityką oświatową miasta Poznania, w skład którego weszło 29 przedstawicieli różnorodnych 

środowisk, związanych z procesem edukacji. Zespół koordynuje działania związane z powstaniem 

polityki oświatowej. W trakcie prac Zespołów zostały ustalone następujące priorytety dla Polityki 

Oświatowej Miasta Poznania: Edukacja klimatyczna; Równość w edukacji; Edukacja bliższa potrzebom 

rynku pracy; Edukacja zapewniająca bezpieczeństwo uczniom; Podwyższenie kompetencji nauczycieli 

i dyrektorów szkół; Wsparcie instytucjonalne dla innowacji; Działania na rzecz intensyfikacji 

współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami. Wybuch pandemii wprowadził duże zmiany  

w dotychczasowym funkcjonowaniu Zespołu – jednak prace nad Polityką nie zwalniały – 

przeprowadzono wiele konsultacji i działań badawczych. Realizacja badań obejmowała; rekrutację 

uczestników według założonej struktury demograficznej i liczności, dobór odpowiednich pytań 

badawczych do specyfiki grup, przygotowanie scenariuszy dyskusji moderowanej dla każdej grupy na 

podstawie listy pytań badawczych, realizacja badań na podstawie scenariuszy oraz przygotowanie 

wniosków, rekomendacji i raportów z badań, w szczególności udzielenie odpowiedzi na postawione 

pytania badawcze.  

 

2. Remonty i inwestycje 

Remonty i modernizacje - Prace remontowo–modernizacyjne obejmowały między innymi: remonty 

sanitariatów, remontów bloków sportowych, naprawy dachów, remonty sal dydaktycznych oraz ciągów 

komunikacyjnych, naprawy instalacji elektrycznych i oświetlenia oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych 

i centralnego ogrzewania. W ramach prac remontowych realizowane były również prace wynikające  

z nakazów instytucji kontrolujących między innymi: Sanepidu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego, Inspekcji Pracy. W 2020 roku na remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych 

zaplanowano środki finansowe w kwocie 14 200 000 zł. Zaplanowano między innymi następujące 

zadania remontowe: 

• remont i przebudowa pomieszczeń szkolnych na szatnie w VII Liceum Ogólnokształcącym  

przy ul. Żeromskiego, 

• remont pomieszczeń wraz z instalacjami w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Widnej, 

• remont dachu oraz pomieszczeń w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Krakowskiej, 

• remont pomieszczeń w IX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Warzywnej, 

• remont dachu oraz pomieszczeń w X Liceum Ogólnokształcącym na Osiedlu Rzeczypospolitej, 

• remont elewacji w XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kutrzeby, 

• remont schodów wejściowych z wykonaniem podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami  

oraz remont pomieszczeń w XVII Liceum Ogólnokształcącym na Osiedlu Czecha, 

• remont dachu oraz pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym Św. Marii Magdaleny  

przy ul. Garbary, 

• remont sanitariatów w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Potockiej, 

• remont pomieszczeń oraz sanitariatów w XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Drzymały, 

• remont sanitariatów w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego na Osiedlu Tysiąclecia, 
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• remont auli szkolnej w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 przy u. Rybaki, 

• remont pomieszczeń oraz instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych przy  

ul. Marszałkowskiej, 

• remont pomieszczeń wraz z wymianą instalacji w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Floriana, 

• remont pomieszczeń warsztatowych w Zespole Szkół Mechanicznych przy ul. Świerkowej, 

• remont pomieszczeń szkolnych oraz instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych  

przy ul. Podkomorskiej, 

• remont pomieszczeń szkolnych oraz instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Handlowych przy  

ul. Śniadeckich, 

• remont pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych przy ul. Szamotulskiej, 

• remont pomieszczeń szkolnych w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia  

przy ul. Solnej, 

• remont pomieszczeń oraz sanitariatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przy  

ul. Żniwnej, 

• remont pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 31 w Szkole Podstawowej nr 82 przy  

ul. Krakowskiej. 

 

Modernizacja obiektów - Na 2020 rok zaplanowano między innymi następujące zadania 

modernizacyjne:  

 

• modernizacja pomieszczeń oraz wykonanie odwodnienia terenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 2 przy ul. Łozowej,  

• modernizacja pomieszczeń w XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Ściegiennego,  

• modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 przy ul. Dąbrowskiego,  

• modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. Pogodnej,  

• modernizacja dachu i wymiana instalacji wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 28  

przy ul. Chojnickiej,  

• modernizacja pomieszczeń oraz remont kominów budynku Szkoły Podstawowej nr 71  

przy ul. Przybyszewskiego,  

• wykonanie miasteczka ruchu drogowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 33  

przy ul. Wyspiańskiego.  

 

Program termomodernizacji - W 2020 roku zaplanowano modernizację kotłowni wraz z wymianą 

pieców gazowych w Przedszkolu nr 69 przy ul. Chopina. 

 

Modernizacja placów gier i zabaw - W roku 2020 zaplanowano modernizację placów gier i zabaw  

w następujących placówkach: Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 13, Przedszkole nr 16, Przedszkole  

nr 45, Przedszkole nr 58, Przedszkole nr 68, Przedszkole nr 98, Przedszkole nr 100, Przedszkole nr 112, 

Przedszkole nr 114, Przedszkole nr 124, Przedszkole nr 158, Przedszkole nr 171, Przedszkole  

nr 182.Ponadto place gier i zabaw zostaną zmodernizowane w Szkole Podstawowej nr 25 przy  

ul. Prądzyńskiego oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 na Osiedlu Czecha. Łącznie 

przeznaczono na ten cel w 2020 roku 1 034 138 zł. 
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Inne zadania remontowe i modernizacyjne ze środków rad osiedli - W roku 2020 zaplanowano 

realizację między innymi następujących zadań ze środków Rad Osiedli:  

 

• Prace remontowe w szkole i na terenie wokół Szkoły Podstawowej nr 59;  

• Prace remontowe w Szkole i na terenie wokół Szkoły Podstawowej nr 63;  

• Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 6;  

• Modernizacja monitoringu oraz położenie kostki brukowej wokół budynku w Szkole Podstawowej 

nr 45;  

• Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi;  

• Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 60;  

• Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 82. 

 

Poznański budżet obywatelski - W 2020 roku w 22 placówkach oświatowych zaplanowane  

były zadania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (ogółem koszt 4 596 597 zł):  

 

• „Modernizacja terenów zielonych Winogradzkich przedszkoli” w Przedszkolu nr 116  

os. Pod Lipami, Przedszkolu nr 127 os. Pod Lipami, Przedszkolu nr 129 os. Przyjaźni, Przedszkolu 

nr 131 os. Przyjaźni, Przedszkolu nr 140 os. Przyjaźni, 

  

• „Nowoczesna Szkoła - ZSnr.7 Zwycięstwa - Społeczna Dwójka Wichrowe” – dokończenie realizacji 

sali wielofunkcyjnej w Zespole Szkół nr 7 os. Zwycięstwa, 

• „Podolany SP62: malowanie klas c.d.” – Szkoła Podstawowa nr 62 ul. Druskienicka,  

• „Edukacja, sensoryka, sport - Miasteczko Oświatowe” – modernizacja ogrodów przedszkolnych  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 os. B. Chrobrego, Przedszkolu nr 35 os. B. Chrobrego, 

Przedszkolu nr 148 os. B. Chrobrego, Przedszkolu nr 163 os. B. Chrobrego,  

• „Remont sali gimnastycznej ZS nr 2” – Zespół Szkół nr 2 ul. Hangarowa, 

• „Boisko dla Wildy” przy Szkole Podstawowej nr 5 ul. Traugutta, 

• „Przestrzeń pełna uśmiechu” – rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 58 ul. Ławica o nowe 

pomieszczenia dla uczniów, 

• „Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna” – zakup oczyszczaczy powietrza, 

defibrylatorów AED, stworzenie przestrzeni integracji, naturalnych stref zabawy w Przedszkolu  

nr 7 ul. Mikołowska, Przedszkolu nr 8 ul. Bosa, Przedszkolu nr 36 ul. Perzycka, Szkole Podstawowej 

nr 78 ul. Żonkilowa. Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w dwóch lokalizacjach:  

ul. Żonkilowa (przy Szkole Podstawowej nr 78) i ul. Perzycka (przy P36),  

• „Szkoła jak z Finlandii” – remont pomieszczeń oraz wymiana instalacji wewnętrznych w Szkole 

Podstawowej nr 77 ul. Dmowskiego,  

• „Plac zabaw dla szkoły integracyjnej” – Szkoła Podstawowa nr 68 os. Jana III Sobieskiego,  

• „Os. Lecha. Remont szkoły SP51” – Szkoła Podstawowa nr 51 os. Lecha,  
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• „Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna” – nowoczesne strefy odpoczynku 

mieszkańców z ławkami solarnymi, wifi, lampami hybrydowymi, samoobsługowymi stacjami 

naprawy rowerów w Szkole Podstawowej nr 78 ul. Żonkilowa. 

 

Inwestycje w trakcie realizacji: 

 

• Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5-oddziałowego przedszkola  

całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021: 7 613 489 zł,  

 

• Budowa szkoły na Strzeszynie  

całkowity koszt inwestycji w latach 2019-2024: 35 500 000 zł, 

 

• Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami  

na potrzeby Biblioteki Raczyńskich  

całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2022: 17 500 000 zł,  

 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika  

całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2022: 4 806 328 zł, 

  

• Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego – etap II  

całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2020: 7 080 000 zł, 

 

• Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021: 4 570 000 zł, 

 

• Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji Zespołu Szkół nr 5  

całkowity koszt inwestycji w latach 2019-2021: 2 630 000 zł, 

  

• Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5  

całkowity koszt inwestycji w latach 2017-2020: 5 782 000 zł, 

  

• Szkoła Podstawowa nr 59 – budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem  

całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2022 : 5 200 000 zł, 

 

• Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68  

całkowity koszt inwestycji w latach 2015-2021: 8 344 000 zł, 

  

• Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1  

całkowity koszt inwestycji w latach 2016-2020: 10 409 115 zł, 

 



171 
 

• Modernizacja dachu Zespołu Szkół Zawodowych nr 6  

całkowity koszt inwestycji w latach 2020-2021: 1 500 000 zł, 

  

• Modernizacja budynku Poznańskiej Szkoły Chóralnej  

całkowity koszt inwestycji w latach 2020-2021: 3 000 000 zł, 

 

• Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych  

całkowity koszt inwestycji w latach 2020-2021: 1 235 000 zł.  

 

Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - realizowany w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Łączne nakłady finansowe w latach  

2016-2021: 28 987 037 zł. 

  

Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 - realizowana w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Łączne nakłady finansowe w latach  

2018-2021: 7 844 726 zł. 

 

3. Inicjatywy i akcje 

Zespół doradczy ds. oświaty przy Prezydencie Miasta Poznania - Zespół działający przy Prezydencie 

funkcjonuje od kilku lat. W jego skład wchodzi kilkunastu dyrektorów, którzy reprezentują różne typy 

szkół i placówek oświatowych (wybranych demokratycznie przez wszystkich dyrektorów). Czasy 

pandemii wymusiły znalezienie rozwiązań, które w pełni zadowoliłyby rodziców, uczniów i nauczycieli. 

Dynamicznie rozwijająca się sytuacja wymagała podejmowania szybkich i skutecznych decyzji w tak 

niepewnych czasach. To właśnie Zespół ds. oświaty był łącznikiem pomiędzy dyrektorami poznańskich 

szkół i placówek oświatowych a włodarzami miasta, definiując problemy z jakimi boryka się środowisko 

poznańskiej oświaty. Dzięki takiemu modelowi współpracy każdorazowe działania były konsultowane 

i wdrażane zgodnie z potrzebami dyrektorów placówek. Decyzję o uruchomieniu placówek poprzedziło 

kilkutygodniowe przygotowanie, poparte szczegółowymi konsultacjami z przedstawicielami Zespołu 

doradczego. Wspólnie z Wydziałem Oświaty Zespół przygotował szczegółowe wytyczne dotyczące 

nauki w czasie pandemii. Były to m. in. Dokumenty wewnętrzne, instrukcje postepowania.  

We wszystkich miejskich placówkach wprowadzone zostały specjalne, uwzględniające ryzyko 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, szczegółowe procedury organizacji pracy, opieki nad 

dziećmi i zasady dotyczące funkcjonowania placówek. Dla rodziców najmłodszych dzieci 

przygotowano poradnik, gdzie można było znaleźć szczegółowe informacje dotyczące powrotu dzieci 

do przedszkoli. 

Otwarty Konkurs Ofert 2020 - Zarządzeniem Nr 216/2020/P z dnia 10 marca 2020 roku Prezydent 

Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 

w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych przez 

podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży - Jak co roku, Wydział Oświaty przeznaczył znaczne kwoty 

na zajęcia dodatkowe, jakie odbywały się w naszych szkołach od września 2019 r. do czerwca 2020 r. 

Celem tych zajęć jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz wsparcie dla dzieci szczególnie 

uzdolnionych. Środki wydatkowane na ten cel, to: 810 tys. zł, z czego 300 tys. przeznaczono na zajęcia 

językowe i przedmiotowe, 200 tys. zł na zajęcia o charakterze antydyskryminacyjnym oraz 180 tys. zł 
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na zajęcia sportowe i na Centra Koszykówki, a także Ogólnodostępne Strefy Rekreacji Dziecięcej - 130 

tys. zł. 

#KreaTYwni - Targi Edukacyjne - Ponad 200 wystawców, w tym m.in. szkoły podstawowe, 

ponadpodstawowe, policealne, wyższe oraz organizacje pozwalające rozwijać pasje młodych ludzi 

zaprezentowały swoje oferty podczas XXIV edycji Targów Edukacyjnych. Wydarzenie odbyło się  

w weekend, 6-8 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pod hasłem #KreaTYwni. 

Wydział Oświaty zaprezentował młodym ludziom porady doradców zawodowych, którzy udzielali 

odpowiedzi uczniom na wszelkie pytania dotyczące możliwości wyboru ścieżki kształcenia i kariery  

a także przeprowadzali testy kompetencji, ustalając tym samym predyspozycje młodych ludzi  

do wybranych zawodów. Udzielano porad rodzicom w zakresie szkół ponadpodstawowych 

funkcjonujących na terenie miasta Poznania i ich specyfiki oraz dotychczasowych osiągnięć. 

Nagrody Miasta Poznania 2020 - Miasto przeznaczyło w 2020 roku prawie 230 tysięcy złotych na to, 

by docenić i uhonorować naszych najzdolniejszych i najbardziej pracowitych uczniów. Nagrody 

otrzymali najwybitniejsi uczniowie i uczennice poznańskich szkół podstawowych (klas IV-VIII) i szkół 

ponadpodstawowych oraz odpowiednich klas szkół artystycznych, i sportowych, którzy wykazali się  

w roku szkolnym 2019/2020 szczególnymi osiągnięciami uzyskanymi poza szkołą w trzech kategoriach: 

naukowej, sportowej i artystycznej. 

W skład kapituły weszli: 

1) Dorota Bonk-Hammermeister; 

2) Marta Mazurek; 

3) Tomasz Stachowiak; 

4) Paweł Matuszak; 

5) Bartłomiej Ignaszewski; 

6) Wojciech Chudy; 

7) Hanna Janowicz; 

8) Eliza Malarecka. 

W 2020 roku do konkursu zgłosiło się prawie 400 uczniów z poznańskich szkół we wszystkich trzech 

kategoriach. Łącznie przyznano 239 nagród: w kategorii za osiągnięcia naukowe 82, za osiągnięcia 

sportowe 124, a w kategorii za osiągnięcia artystyczne 33. Niestety ze względu na panującą pandemię 

nie było uroczystej Gali, a dyplomy zostaną przekazane do szkół. 

Każdy komputer się przyda - Władze Poznania podejmowały wiele działań w celu pozyskania 

środków finansowych z budżetu państwa oraz z własnych rezerw, aby nauczanie zdalne mogło objąć 

możliwie wszystkich uczniów oraz nauczycieli. Niestety skala potrzeb, jaka została ujawniona w trakcie 

organizacji zdalnego nauczania przekroczyła zarówno możliwości budżetu samorządu jak i nie została 

w wystarczający sposób sfinansowana przez budżet państwa. Dlatego w związku z trudną sytuacją szkół 

Miasta Poznania dotyczącą sprawnej organizacji zdalnego nauczania, a szczególnie ze względu  

na niewystarczające wyposażenie zarówno uczniów, jak i nauczycieli w sprzęt informatyczny Poznański 

Wydział Oświaty wspólnie z Biurem Obsługi Inwestorów UMP zorganizował akcję zachęcającą firmy 

i osoby prywatne do nieodpłatnego przekazywania wyposażenia informatycznego szkołom. Akcja nosiła 
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nazwę „Każdy komputer się przyda”. Potencjalni ofiarodawcy zgłaszali do Wydziału Oświaty lub Biura 

Inwestorów chęć przekazania sprzętu. Następnie urzędnicy kontaktowali się z konkretną placówką, 

która wcześniej zgłosiła niedobór takiego urządzenia. Ostatecznie firmy i osoby prywatne finalizowały 

sprawę darowizny sprzętu z daną szkołą. Przekazywaniem komputerów dla uczniów lub nauczycieli 

zajmowała się konkretna placówka. Akcja rozpoczęła się na początku kwietnia i już od pierwszych dni 

cieszyła się zainteresowaniem osób prywatnych i firm, chcących przekazać sprzęt komputerowy. 

Łącznie zgłosiło się 23 podmioty i osoby prywatne oferujące sprzęt informatyczny. Oferty dotyczyły 

przekazania 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. 

Festyn bezpieczeństwa w ruchu drogowym - dnia 23 stycznia 2020 r. na Torze Poznań odbył się 

„Festyn bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Był on skierowany do uczniów klas III ze szkół 

podstawowych znajdujących się na terenie dzielnicy Grunwald. Wydarzeniu zgromadziło ponad 250 

uczniów. Festyn zorganizowany został przez: Automobilklub Wielkopolska, Word Poznań, Szkołę 

Aspirantów PSP w Poznaniu, Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu, Straż Miejską Miasta 

Poznania, Polski Związek Motorowy, MPK Poznań, Wydział Ruchu Drogowego KWP, Wydział 

Prewencji KWP oraz Wydział Oświaty. Każdy z organizatorów przygotował własną część atrakcji:  

• Żandarmeria Wojskowa - Symulator jazdy 3D, możliwość wirtualnej przejażdżki po Torze Poznań 

oraz Quad;  

• Policja - Radiowozy i Quad, stoiska z gadżetami oraz aparat Piórkowskiego, na którym można 

przetestować swój czas reakcji;  

• Straż Pożarna - Wóz Straży Pożarnej wraz z wyposażeniem, które zostało zaprezentowane podczas 

pokazu;  

• Straż Miejska - Prezentacja i stanowisko z grami dotyczące ekologii, oraz stoisko z gadżetami;  

• Automobilklub Wielkopolska - Stanowisko ratowników drogowych z fantomami dotyczące 

udzielania pierwszej pomocy oraz pokaz driftingu;  

• MPK - Udostępnienie autobusów przegubowych. 

 

Szacun dla zawodowów - Kampania "Szacun dla zawodowców" to akcja, która ma na celu 

rozpropagowanie w poznańskim regionie szkolnictwa zawodowego. Realizowana od 2015 roku zachęca 

uczniów do aktywnego włączenia się w nasze działania. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzrost 

szacunku dla profesjonalistów z wykształceniem zawodowym i technicznym wśród uczniów 

poznańskich szkół - dziś nikogo już nie dziwi ani nie bawi uczeń, który decyduje się na edukację  

w szkole zawodowej. Wręcz przeciwnie - Poznaniacy dobrze wiedzą, że ten właśnie wybór gwarantuje 

w przyszłości pracę, a wcale nie zamyka dalszej ścieżki edukacyjnej. Poznańskie szkoły branżowe  

i technika już od wielu lat należą do najlepszych w Polsce. Potwierdzenie tego stwierdzenia znajdziemy 

w rankingu Perspektywy, który co roku bada poziom nauczania w liceach i technikach, i na podstawie 

zebranych danych tworzy zestawienie najlepszych szkół. Na stronie zawodowcy.poznan.pl znajduje się 

wiele przydatnych informacji, z których mogą skorzystać zarówno uczniowie jak i rodzice. W strefie 

ucznia znajduje się aktualna oferta poznańskich szkół, wykaz szkół zawodowych prowadzonych przez 

Miasto Poznań oraz lista popularnych zawodów. W strefie rodzica dostępne są artykuły, które pomogą 

rodzicom wspierać dziecko podczas wybierania ścieżki zawodowej. Ponadto na stronie znajduje się 

zakładka z aktualnościami oraz galeria. W aktualnościach znajdują się artykuły na temat 

najważniejszych wydarzeń odbywających się w Poznaniu związanych z tematyką kształcenia 
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zawodowego oraz artykuły promujące akcje i wydarzenia organizowane przez szkoły. Pod koniec 2020 

roku rozpoczęły się przygotowania do kampanii promocyjnej dotyczącej rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych w roku szkolny 2021/2022. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - W roku szkolnym 2019/2020 

złożono 165 wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 137 wnioski 

w roku 2019 i 28 wniosków w roku 2020. Wydano 147 decyzji przyznających dofinansowanie, 5 decyzji 

o odmowie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz 1 wniosek 

pozostawiono bez rozpatrzenia. Wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 824 558,46 zł, z czego  

w 2019 roku w kwocie 636 508,65 zł oraz w 2020 roku w kwocie 188 049,81 zł. 

4. Koronawirus  

Najważniejsze działania podjęte przez Wydział Oświaty dotyczące organizacji pracy poznańskich 

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych podczas pandemii w roku 2020: 

 Sytuacja pandemiczna skłoniła Miasto Poznań do rekomendowania zawieszenia zajęć w szkołach  

i placówkach oświatowych od 11 marca do 24 marca 2020 r. Poznań był pierwszym miastem  

w Polsce, które podjęło taką decyzję (ogólnokrajowe zawieszenie zajęć wprowadzono od 12 marca 

2020 r. Od 25 marca 2020 r.). Cała Polska przeszła w tryb nauczania zdalnego, a uczniowie do końca 

roku szkolnego 2019/2020 nie wrócili do szkół. 

 W przypadku praktyk zawodowych uczniów technikum i szkoły policealnej, mogli oni je 

zrealizować do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach (semestrach) programowo wyższych. 

 Od 25 maja maturzyści mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach z nauczycielami na terenie 

szkoły, a uczniowie klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia oraz klas III 

techników kształcących się w zawodzie, wymagającym uzyskania umiejętności kierowania 

pojazdem silnikowym, od 1 czerwca mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach praktycznych  

z nauki kierowania pojazdem. 

 Nastąpiła zmiana terminów oraz formuł matur i egzaminów uczniów klas VIII w II semestrze roku 

szkolnego 2019/2020. Egzaminy maturalne trwały od 8 do 29 czerwca 2020 r. i były przeprowadzane 

tylko w formie pisemnej. Termin dodatkowy matur został wyznaczony na 8-17 lipca 2020 r. 

Ogłoszenie wyników odbyło się 11 sierpnia 2020 r. 

 Prezydent Poznania, po konsultacjach z Zespołem Doradczym ds. Oświaty, zdecydował o otwarciu 

przedszkoli – od 25 maja (w całej Polsce, przedszkola mogły zostać otwarte od 6 maja 2020 r.). 

 Nauczanie w nowym roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęło się w trybie stacjonarnym  

z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 Krótko po rozpoczęciu nauki w trybie stacjonarnym nastąpił powrót do nauczania zdanego  

lub hybrydowego. Pierwsze zawieszenie zajęć w roku szkolnym 2020/2021 w poznańskich szkołach 

podstawowych miało miejsce 25 września 2020 r. W październiku zawieszonych całkowicie  

lub częściowo było łącznie 80 szkół podstawowych. 

 Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych wprowadzono w całym kraju od 24 października. Do końca 2020 r. uczniowie 

nie wrócili do szkół. W listopadzie wprowadzono jednak możliwość prowadzenia praktycznej nauki 

zawodu w miejscu jej prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 

10 godzin tygodniowo. 

 Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej rozpoczęli naukę zdalną od 9 listopada 2020 r. i nie wrócili 

do nauki stacjonarnej do końca roku. 
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Wsparcie udzielone przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym przez Miasto Poznań  

w czasie pandemii: 

 Przekazanie dodatkowych środków z budżetu.  

 Pozyskanie środków z budżetu państwa i funduszy europejskich na zakup sprzętu komputerowego. 

 Zorganizowanie akcji „każdy komputer się przyda”.  

 Dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi umożliwiających 

prowadzenie nauki zdalnej. 

 Przekazanie środków do dezynfekcji i zakup przyłbic ochronnych dla wszystkich pracowników 

pedagogicznych i niepedagogicznych. 

 Opracowanie procedury realizacji edukacji zdalnej oraz zasad komunikowania się miasta  

z dyrektorami szkół. 

 Przygotowanie materiałów informacyjnych dla rodziców. 

 Zorganizowanie procesu rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa. 

 Współpracę z sanepidem. 
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XX. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej: 

 

1. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA  

Projekt „ON BOARD_Connecting Cities Trough Education” 

W dniach 16, 19 i 26 listopada 2020 r. odbyło się piąte międzynarodowe spotkanie unijnego projektu 

„ON Board_Connecting cities through Education” (łączenie miast przez edukację). Celem spotkania 

była wymiana wiedzy między członkami i członkiniami Sieci Edukacyjnej Jeżyce a partnerami projektu 

– przedstawicielami miast Viladecans z Hiszpanii, Nantes z Francji, Halmstad ze Szwecji, Albergaria  

z Portugalii, Tallina z Estonii. Spotkanie odbyło się w formie online i dotyczyło dobrych praktyk 

angażowania uczniów i rodziców w działania proedukacyjne. Poznań zaprezentował podczas spotkania 

dobre praktyki aktywizowania uczniów do zabierania głosu w sprawach lokalnej edukacji oraz 

budowaniu ich mocnej pozycji poprzez możliwość inicjowania i realizowania projektów szkolnych. 

Były to: Młodzieżowa Rada Jeżyków, Fundusz Samorządów Uczniowskich i Młodzieżowa Rada Miasta 

Poznania. Drugą grupą angażującą się w lokalną edukację byli rodzice i rodziny uczniów, tu głos zabrały 

szkolne Rad Rodziców oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych. 

Założenia projektu dot. wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju współpracy lokalnych społeczności 

i budowania powiązań między nimi, na rzecz ulepszania i unowocześniania procesów edukacyjnych, 

pozwoliły zbudować Sieć Edukacyjną Jeżyce. Jeden z głównych celów projektu to wdrażanie dobrych 

praktyk i innowacyjnych rozwiązań na lokalnym gruncie w zakresie angażowania członków i członkiń 

lokalnych społeczności w podejmowanie wspólnych działań na rzecz nowoczesnego podejścia do 

nauczania, włączania się w procesy proedukacyjne i kształtowanie postaw obywatelskich. 

Współpraca z miastami partnerskimi: 

BRNO 

 Udział w targach turystycznych Regiontour w Brnie 

W dniach 16-19 stycznia 2020 r. przedstawiciele Miasta Poznania wzięli udział w targach 

turystycznych Regiontour w Brnie. Delegacja Poznania jest zapraszana co roku do udziału w tym 

wydarzeniu. Jest to okazja do promocji atrakcji turystycznych Poznania wśród mieszkańców Brna  

i okolic, a także potencjalnych turystów z innych stron Czech oraz z innych krajów.  

 Wizyta dziennikarek z Brna 

W dniach 12-14 lutego 2020 r. w Poznaniu gościły dwie dziennikarki z Brna, które po wizycie  

w naszym mieście napisały artykuł do miejskiego magazynu Metropolitan. Artykuł ukazał się  

na początku marca. Miasto Brno raz w miesiącu publikuje artykuł o swoim mieście partnerskim.  

 Udział Brna w Targach Tour Salon w Poznaniu 

W dniach 14-16 lutego 2020 r. w Poznaniu gościli przedstawiciele miast partnerskich: czeskiego 

Brna, ukraińskiego Charkowa i gruzińskiego Kutaisi, którzy wzięli udział  

w Targach Tour Salon. Głównym celem wizyty była możliwość zaprezentowania walorów swoich 

miast oraz nawiązanie kontaktów z organizacjami turystycznymi. 

 Dni Kultury Czeskiej w Poznaniu 

W dniach 12-14 października 2020 r. obchodzono Dni Kultury Czeskiej w Poznaniu. Głównym 

organizatorem była Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu oraz Biblioteka Jiri Mahena w Brnie. 
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Jednym z elementów Dni była wystawa „Rok 1989- Aksamitna Rewolucja i to, co ją poprzedziło”  

z Brna, wykład dr Urszuli Kowalskiej-Nadolnej o różnorodności Czech oraz spektakl „Wojna  

na trzecim piętrze” Pavla Kohouta, który zaprezentowany został przez Teatr Asz na terenie Domu 

Tramwajarza. 

CHARKÓW 

 Udział Charkowa w Targach Tour Salon w Poznaniu 

W dniach 14-16 lutego 2020 r. w Poznaniu gościli przedstawiciele miast partnerskich: czeskiego 

Brna, ukraińskiego Charkowa i gruzińskiego Kutaisi, którzy wzięli udział  

w Targach Tour Salon. Głównym celem wizyty była możliwość zaprezentowania walorów swoich 

miast oraz nawiązanie kontaktów z organizacjami turystycznymi. 

 Wizyta gości z Charkowa 

26 lutego 2020 r.  w Poznaniu gościły dwie przedstawicielki biura organizującego imprezy biegowe 

(przede wszystkim maraton) w Charkowie. W trakcie wizyty  zorganizowano spotkanie  

z dyrektorem oraz pracownikami Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, które posiadają 

ogromne doświadczenie w organizacji maratonu. Główne tematy poruszone w trakcie wizyty  

to m.in. formy kontaktu z biegaczami zainteresowanymi udziałem w danej imprezie, kontakty  

z partnerami i sponsorami, funkcjonowanie strony internetowej oraz techniczne rozwiązania służące 

lepszej organizacji przebiegu samej imprezy. Dodatkowo goście zwiedzili tereny 

Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie corocznie znajduje się meta maratonu wraz ze strefą 

przeznaczoną dla biegaczy kończących swój udział oraz towarzyszący maratonowi Poznań Sport 

Expo – wydarzenie dla miłośników sportów biegowych i wszystkich tych, którzy lubią aktywnie 

formy spędzania czasu. 

GYŐR 

 750-lecie Győr 

W 2021 r. węgierskie miasto partnerskie Poznania – Győr będzie obchodziło 750-lecie istnienia.  

Z tej okazji burmistrzowie miast partnerskich przesłali do Győr teksty przemówień, które zostaną 

wykorzystane podczas czerwcowych obchodów w 2021. Gratulacje i życzenia zostały również 

przekazane przez Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka. 

KUTAISI 

 Udział Kutaisi w Targach Tour Salon w Poznaniu 

W dniach 14-16 lutego 2020 r. w Poznaniu gościli przedstawiciele miast partnerskich: czeskiego 

Brna, ukraińskiego Charkowa i gruzińskiego Kutaisi, którzy wzięli udział  

w Targach Tour Salon. Głównym celem wizyty była możliwość zaprezentowania walorów swoich 

miast oraz nawiązanie kontaktów z organizacjami turystycznymi. 

 Konferencja dot. pandemii COVID-19’ 

23 lipca 2020 r. przedstawiciele Miasta Poznania wzięli udział w konferencji online organizowanej 

przez Kutaisi. Tematem spotkania był „COVID-19’’- dobre praktyki miast partnerskich". Spotkanie 

miało na celu wymianę doświadczeń, ale także podtrzymywanie  

i zacieśnianie współpracy z miastami partnerskimi. Mówcami na konfgrencji  

byli przedstawiciele i przedstawicielki miast partnerskich Kutaisi: Valka (Łotwa), Kowno (Litwa), 
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Ungheni (Mołdawia), Tartu (Estonia), Jassy (Rumunia), Dniepr, Sumy i Charków (Ukraina)  

oraz gospodarz spotkania miasto Kutaisi. Poznań podczas wystąpienia przedstawił aktualną sytuację 

pandemiczną miasta oraz zaprezentował dobre praktyki w zakresie wspierania mieszkańców  

w okresie pandemii. 

RAANANA 

 Projekt młodzieżowy 

Miasto Poznań otrzymało z Raanana zaproszenie do udziału w projekcie "The UpNext counter 

COVID-19 challenge 2020" dla młodzieży w wieku 15-17 lat, którego celem jest stworzenie 

cyfrowych rozwiązań dla jednego z wyzwań związanych z Covid-19. Do udziału zgłosiły się  

3 poznańskie szkoły: Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu, 38. Dwujęzyczne Liceum 

Ogólnokształcące w Poznaniu i III Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. 

SHENZHEN 

 Maseczki ochronne dla UMP od miasta Shenzhen oraz konferencja w sprawie COVID-19  

Miasto partnerskie Shenzhen przekazało na rzecz UMP 20 tys. maseczek ochronnych. Przesyłka 

dotarła do Urzędu 27 kwietnia 2020 r. Wymierna pomoc była efektem rozmów przedstawicieli obu 

miast. Wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z walką z koronawirusem nastąpiła  

m.in. podczas wideokonferencji zorganizowanej przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej 26 marca, w której udział wzięli przedstawiciele samorządu i lekarze z Shenzhen, 

Prezydent Jacek Jaśkowiak, Dyrektor RMWM Iwona Matuszczak-Szulc, personel medyczny 

Szpitala Zakaźnego im. J. Strusia w Poznaniu oraz dr Cezary Mazurek z PCSS.  

Współpraca pozapartnerska: 

BERLIN  

 Otwarcie „ulicznej biblioteki” BiblioboXX 

9 stycznia 2020 r. została oficjalnie otwarta „uliczna biblioteka” tzw. BiblioboXX.  

W uroczystości uczestniczyli Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak oraz Gerry Woop, Sekretarz 

Stanu Landu Berlin ds. Kultury i Europy. Budka stanęła przy ul. Za Bramką pomiędzy budynkami 

Urzędu Miasta Poznania i  Poznańskiego Centrum Świadczeń. To wynik współpracy między 

Poznaniem a Berlinem, realizowanej przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej, w ramach inicjatywy  „Partnerstwo Odry”. W regale znaleźć można wiele 

książek niemieckojęzycznych, publikacji niemieckich autorów, a także pozycje o Niemczech. 

Połowa regału przeznaczona jest na polskojęzyczną literaturę. Wewnątrz BiblioboXXa można także 

odsłuchać polskich i niemieckich tekstów czytanych m.in. przez Stefana Möllera oraz Dorotę 

Danielewicz. Na dachu budki zamontowany jest panel fotowoltaiczny, dzięki któremu budka jest 

samowystarczalna pod względem energetycznym. 19 lutego BibilioboXX stał się miejscem spotkań 

z literaturą i językiem niemieckim. Uczniowie Zespołu Szkół Handlowych wraz z nauczycielką 

spotkali się przy BiblioboXXie, aby ćwiczyć recytację i naukę wiersza „Lokomotywa” Julina 

Tuwima oraz jej tłumaczenie na język niemiecki autorstwa Jamesa Krüssa. Poznańskim uczniom  

i szkołom zawodowym pomysł nadania budce telefonicznej drugiego życia spodobał się też na tyle, 

że w dniu 28 lutego odbyły się już pierwsze warsztaty z twórcami BiblioboXXu i uczniami Zespołu 

Szkół Łączności w zakresie fotowoltaiki, którą to zasilany jest regał książkowy, aby móc odsłuchać 

w nim utworów niemiecko-polskich oraz oświetlić wnętrze budki w wybranych godzinach.  
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25 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicielek Wydziału Rozwoju Miasta  

i Współpracy Międzynarodowej, twórców idei BibliboXXa z Berlina, Dyrektora Zespołu Szkół 

Łączności oraz Przedstawicieli szkoły OSZ TIEM z Berlina. Rozmowy miały na celu ustalenie 

możliwych obszarów współpracy poznańskiej i berlińskich szkół zawodowych, takich jak wspólna 

budowa nowej ulicznej biblioteki, wirtualne zwiedzanie szkół oraz wirtualne zajęcia praktyczne  

z zakresu fotowoltaiki i elektryki. 

 „Berlin w Poznaniu - poezja z ulicznej biblioteki” 

28 lutego 2020 r. w Baraku Kultury odbyło się spotkanie „Berlin w Poznaniu – poezja  

z ulicznej biblioteki”. Inspiracją do jego zorganizowania stała się między innymi otwarta  

9 stycznia tego roku uliczna biblioteka BiblioboXX na ul. Za Bramką. Głównym bohaterem 

programu była twórczość Ericha Kaestnera –  niemieckiego pisarza, satyryka oraz krytyka 

teatralnego, a przede wszystkim autora książek dla dzieci. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele 

Miasta Berlin – współtwórcy idei BiblioboXX oraz berlińscy artyści.  

W spotkaniu udział wzięli również nauczyciele – przedstawiciele poznańskiego oddziału Polskiego 

Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego wraz z uczennicami, laureatkami konkursów 

recytatorskich języka niemieckiego, które przedstawiły wybrane utwory. Literacką ucztę zwieńczyło 

przekazanie książek o tematyce muzycznej w języku niemieckim przez przedstawicieli Miasta Berlin 

na rzecz Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza.  

BRANDEBURGIA 

 Wizyta przedstawicieli Brandenburgii 

6 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

Brandenburgii. Landtag Brandenburgii reprezentowali: Heiner Klemp – przedstawiciel Landtagu  

i Rzecznik ds. polityki gospodarczej, komunalnej i europolityki, Sahra Damus – Rzeczniczka  

ds. integracji, równości, kobiet, nauki i kultury Landtagu Brandenburgii oraz Darius Müller – 

Pełnomocnik ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia  

na Wielkopolskę, Dyrektor Zamku Trebnitz. Poznań reprezentował Prezydent Miasta Poznania 

Jacek Jaśkowiak, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Iwona 

Matuszczak-Szulc oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty Wiesław Banaś.  

Początek wizyty w Urzędzie Miasta Poznania zorganizowano przy Bilblioboxie przy  

ul. Za Bramką. Goście z Niemiec przekazali na ręce Prezydenta Miasta Poznania niemieckie książki, 

które trafiły do Biblioboxa, skąd mieszkańcy Poznania mogą je wypożyczać. Druga część spotkania, 

połączona z koncertem uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza  

w Poznaniu, odbyła się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Podsumowano dotychczasową 

czteroletnią współpracę i zacieśnienie relacji z landem Brandenburgii. Omówiono m.in. działania 

polsko-niemieckie w obszarze administracji, kultury, edukacji, społeczeństwa obywatelskiego, 

ekologii, różnorodności oraz współpracę w czasie pandemii.  

Pozostałe działania:  

Udział w ceremonii otwarcia European Green Capital 2020 

10 stycznia 2020 r. Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Iwona 

Matuszczak-Szulc reprezentowała Poznań w uroczystościach rozpoczynających rok Lizbony jako 

Europejskiej Zielonej Stolicy 2020. Zaproszenie na uroczystości, które skierowali  

do Poznania organizatorzy konkursu i mer Lizbony, było wynikiem zakwalifikowania się Miasta 
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Poznania do I etapu konkursu „European Green Capital 2022”. Pobyt w Lizbonie pozwolił  

na nawiązanie kontaktów z miastami kandydującymi i stolicami EGC oraz zapoznanie się z dobrymi 

praktykami organizowania roku EGC. 

Wymiana dobrych praktyk z miastami zagranicznymi w obliczu walki z COVID-19  

W ramach współpracy międzynarodowej trwała regularna wymiana informacji z miastami 

zagranicznymi na temat dobrych praktyk w obliczu COVID-19. Od początku pandemii  

w Polsce (od marca 2020 r.) swoim doświadczeniem dzieliły się nie tylko miasta partnerskie, ale także 

miasta zagraniczne utrzymujące z Poznaniem relacje pozapartnerskie (np. Berlin, Tallin). Obszary, 

których dotyczyła wymiana wiedzy, to funkcjonowanie placówek oświatowych, instytucji kulturalnych 

oraz punktów usługowych i gastronomicznych, obostrzenia oraz ich łagodzenie dot. korzystania  

z przestrzeni publicznych i obowiązku noszenia maseczek, funkcjonowanie transportu publicznego  

i innych form przemieszczania się oraz inne skuteczne działania miast w zakresie walki z COVID-19. 

Małe granty Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania 

na współpracę z miastami partnerskimi Poznania:  

W 2020 r. poznańskie organizacje pozarządowe złożyły 12 ofert na realizację zadań publicznych 

finansowanych z budżetu Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. Ostatecznie,  

ze względu na sytuację epidemiologiczną i przepisy ograniczające kontakty międzynarodowe, 

zrealizowane zostały 3 przedsięwzięcia: „Poznań- Brno direct link 3 edycja” (wykonanie częściowe), 

„Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Poznania wraz z partnerskim klubem sportowym w Niemczech  

z Hanoweru i Oberhausen” oraz „Scena Czeska- udział w Dniach Kultury Czeskiej w Poznaniu i Dniach 

Kultury Polskiej w Brnie”. 

 

2. KONTAKTY INSTYTUCJONALNE, UDZIAŁ MIASTA W KRAJOWYCH I 

ZAGRANICZNYCH ORGANIZACJACH SAMORZĄDOWYCH, FUNDACJACH I 

STOWARZYSZENIACH 

W 2020 r. Miasto współpracowało m.in. z następującymi instytucjami: Związkiem Miast Polskich, Unią 

Metropolii Polskich, Fundacją Poznań Ille-et-Vilaine, EUROCITIES, Klubem Strasburskim, 

Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Województwa 

Wielkopolskiego, Stowarzyszeniem Wielkopolski Ośrodek Kształcenia  

i Studiów Samorządowych oraz Konwentem Starostów Wielkopolskich. W ramach działań 

utrzymywano stały kontakt w wymienionymi organizacjami, uczestniczono w posiedzeniach, 

spotkaniach, naradach i konferencjach, wspólnie pracując także nad przygotowaniem dokumentów, 

stanowisk czy opinii.  

Najbardziej intensywna współpraca prowadzona była w ramach Metropolii Poznań oraz Unii 

Metropolii Polskich.  

 Prezydent Jacek Jaśkowiak jest Prezesem Stowarzyszenia Metropolia Poznań,  

a priorytetowymi obszarami współpracy w 2020 r., poza realizacją Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych, były działania na rzecz zwalczania pandemii COVID-19,  

a także przygotowania do wdrożenia Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSiP).  

 „Kocham, więc zakładam” to hasło kampanii, którą prowadziła Metropolia Poznań, przekonując  

do noszenia maseczek i powszechnego stosowania zasady DDM (Dystans Dezynfekcja Maseczka). 
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Metropolia pomaga radzić sobie także z innym efektem ubocznym pandemii realizując projekt 

„Odważ się na zdrowie” skierowany do osób z nadwagą i otyłością. 

 Samorządy tworzące Metropolię Poznań zaoferowały mieszkańcom profesjonalną pomoc 

psychologiczno-terapeutyczną. Pod numerem 61 22 11 112 konsultanci czekali na kontakt ze strony 

osób dotkniętych przemocą domową w czasie pandemii.  

 Dzięki decyzji Rady Metropolii o dodatkowym wkładzie własnym samorządów, stowarzyszenie 

uzyska blisko 10 mln zł dla szpitali na sprzęt medyczny (aparaty RTG, USG i EKG, łóżka szpitalne 

i materace, wózki do przewożenia chorych, dźwig szpitalny obszaru COVID, kardiomonitory  

czy defibrylator). Za ponad 3 mln zł zakupiono środki ochrony osobistej i do dezynfekcji, które 

trafiły przede wszystkim dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu 

i Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.  

 W 2020 r. Rada Metropolii obradowała 4 razy (w tym dwa razy online), podejmując10 uchwał, 

natomiast Zarząd spotkał się 5 razy (w tym jeden raz online), podejmując 12 uchwał. 

 Prezydent Poznania jest także członkiem Zarządu Unii Metropolii Polskich – fundacji zrzeszającej 

12 czołowych polskich miast. Przedstawiciele miast zasiadają w problemowych komisjach  

i zespołach wypracowując rekomendacje działań dla Zarządu i Rady Unii. Rekomendacje 

przekładają się na stanowiska przedkładane następnie rządowi – bezpośrednio ministerstwom  

lub za pośrednictwem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W 2020 r. 

zintensyfikowano prace w ramach komisjii zespołów. Przedstawiciele władz miast tworzących Unię 

Metropolii Polskich z większą niż do tej pory częstotliwością spotykali się, w formule 

wideokonferencji (których odbyło się w 2020 r. 57). Odbyły się 3 posiedzenia Rady (jedno zdalne  

i dwa stacjonarne). Podkreślić należy aktywność Unii Metropolii Polskich w procesie legislacyjnym, 

działaniach związanych z zarządzaniem miastami w sytuacji pandemicznej, organizacji pracy 

urzędów miast, działań związanych ze stabilnością finansów w samorządach, czy organizacji 

systemu oświaty. Zajmowano się także zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska i klimatu,  

w tym gospodarki odpadami, a także bezpieczeństwa, spraw społecznych, zdrowia, kultury,  

czy gospodarki mieszkaniowej. 

W ramach sieci międzynarodowych, najważniejsza i najbardziej wielodziedzinowa  współpraca odbywa 

się w ramach stowarzyszenia EUROCITIES. W imieniu Prezydenta, Pełnomocniczka Prezydenta  

ds. kontaktów instytucjonalnych reprezentowała Miasto na Walnym Dorocznym Zebraniu 

EUROCITIES (online) i towarzyszącej mu konferencji pn.: „Reinventing cities – beyond the urban 

crises”. W 2020 r. działała specjalna platforma wymiany doświadczeń miast w zakresie zwalczania 

pandemii. Poznań został także zaproszony do dzielenia się własnymi doświadczeniami z zakresu działań 

adresowanych do mieszkańców. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się akcje kierowane do osób 

starszych. Brał także udział w badaniach i spotkaniach dotyczących dzieci i młodzieży oraz polityk 

metropolitalnych. 

W 2020 r. odbyło się spotkanie online przedstawicieli Klubu Strasbourskiego poświęcone wymianie 

doświadczeń w dobie pandemii. Prezydenta reprezentowała Pełnomocniczka  

ds. kontaktów instytucjonalnych, Anna Aleksandrzak.  
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Polsko-niemiecka inicjatywa „Partnerstwo Odra” i Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej 

Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej: 

W 2020 r. Miasto Poznań współpracowało z uczestnikami polsko-niemieckiej inicjatywy „Partnerstwo 

Odra” realizując wspólne projekty skierowane do społeczności lokalnej. Inicjatywa ta służy pogłębieniu 

powiązań politycznych, gospodarczych i infrastrukturalnych między regionami po obu stronach Odry  

i Nysy Łużyckiej. Głównym jej celem jest współpraca w zakresie gospodarki, turystyki, transportu, 

infrastruktury oraz nauki i badań naukowych. W ramach współpracy Poznania z Berlinem otwarto 

bibliotekę uliczną BiblioBoxx oraz zorganizowano wydarzenia kulturalne w ramach cyklu „Berlin  

w Poznaniu”. Prezydent Miasta Poznania uczestniczył w Polsko-Niemieckim Okrągłym Stole  

w Berlinie, a Poznań odwiedzili przedstawiciele Landtagu Brandenburgii. Tematem wizyty było 

podsumowanie dotychczasowej współpracy i zacieśnienie relacji. W trakcie spotkania rozmawiano  

o działaniach polsko-niemieckich w obszarze administracji, kultury, edukacji i społeczeństwa 

obywatelskiego oraz ekologii, różnorodności i pielęgnowaniu relacji w czasie pandemii.   

Jako uczestnik inicjatywy Partnerstwo Odra, Miasto Poznań uczestniczy w pracach Komitetu  

ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej  

ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W 2020 r. skoncentrowano się tematach dotyczących 

funkcjonowania polskich i niemieckich regionów i miast w sytuacji pandemii coronawirusa  

oraz wpływu pandemii na polsko – niemiecki stosunki międzyregionalne. 

 

3. WDROŻENIE STRATEGII ROZWOJU MIASTA POZNANIA 2020+ 

IV Forum Rozwoju Miast 

W dniach 4-5 listopada 2020 r. odbyła się IV edycja Forum Rozwoju Miast, pierwszy  

raz w formie zdalnej. Na Forum zarejestrowało się prawie 700 uczestników. W ramach konferencji 

odbyły się debaty i prelekcje z udziałem polskich i zagranicznych gości, m.in. z Wielkiej Brytanii, 

Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Estonii czy Finlandii. 

Pierwszy dzień Forum dotyczył bezpieczeństwa w przestrzeniach miejskich. Prelegenci rozmawiali  

o tym, jak zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu i jaką rolę w tym procesie mogą 

mieć mieszkańcy.  

Tematem drugiego dnia były „Kompetencje XXI wieku”. Uczestnicy mówili o nowych umiejętnościach, 

niezbędnych w szybko zmieniającym się świecie, a także o tym jaki jest związek tych umiejętności  

z tworzeniem przyjaznych i bezpiecznych miast dla ludzi. Więcej informacji i zdjęć nt. forum znajduje 

się na stronie: www.forumrozwojumiast.poznan.pl  

Kampania promocyjna zachęcająca mieszkańców do rozliczania podatków w Poznaniu 

Miasto Poznań jak co roku, prowadziło działania promocyjne zachęcające do rozliczania podatków  

w mieście. Prowadzona była szeroka kampania w przestrzeni miejskiej, w której na najliczniej 

odwiedzanych przystankach komunikacji miejskiej oraz citylightach pojawiły się plakaty promocyjne, 

a w tramwajach i autobusach był wyświetlany krótki film informacyjny zachęcający do rozliczenia 

podatku w Poznaniu. W kampanię włączono również poznańskich pracodawców poprzez akcję 

„Świadoma firma, świadomy wybór”. Pracodawcy (GlaxoSmithKline, FranklinTempleton, OLX, Pro 

Design, Solar, Weranda) przekazali przygotowane przez UMP materiały informacyjne swoim 

pracownikom. 

http://www.forumrozwojumiast.poznan.pl/
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Działania w przestrzeni publicznej uzupełniała stała akcja promująca rozliczanie podatków  

w Poznaniu prowadzona w Internecie. Podstawowym jej elementem jest strona internetowa 

www.glanc.poznan.pl. Na stronie można m.in. zobaczyć jak krok po kroku zmienić miejsce rozliczenia 

podatku PIT. Znajdują się tam również dokładne informacje, na co Miasto przeznacza pieniądze z PIT-

ów. Uzupełnieniem strony internetowej była kampania prowadzona w lokalnych mediach internetowych 

(jakdojade., OLX, Onet, w oraz koszyk remarketingowy MTP), w których były wyświetlane banery 

promocyjne.  

Prace Zespołu Think Tank 

Kontynuowano prace Zespołu Think Tank, który jako element struktury wdrażania Strategii 2020+,  

jest z założenia niezależnym komitetem doradczym o charakterze non profit, funkcjonującym przy 

Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, zajmującym się badaniami i analizami 

dotyczącymi spraw publicznych. Do celów działalności Think Tanku należą: wzmacnianie debaty 

publicznej w mieście i tworzenie dla niej nowych form,  poszukiwanie sposobów rozwiązania 

problemów społecznych, konsulting oraz dostarczanie liderom samorządowym syntetycznej wiedzy, 

przydatnej przy podejmowaniu decyzji. Do prac w ramach Zespołu zaproszeni zostali specjaliści 

reprezentujący różne dziedziny i aspekty życia w mieście - naukowcy, przedsiębiorcy i aktywiści - osoby 

mogące wnieść duży wkład w rozwój miasta. W skład Zespołu wchodzi 18 osób.  

W 2020 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Think Tank, na których dyskutowano takie zagadnienia, 

jak: „Dyskusja o koronawirusie”, „Założenia opracowania Polityki Mobilności”, „Jak miasta mogą się 

przygotować do Pandemii?”, czy „Plany inwestycyjne Międzynarodowych Targów Poznańskich”. 

Integrowanie procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania finansowego  

Realizując funkcję Sekretariatu Komitetu Sterującego Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej organizował posiedzenia Komitetu, odpowiedzialnego za integrację procesu 

zarządzania strategicznego z wieloletnim planowaniem budżetowym. W 2020 r. odbyły się  

22 posiedzenia Komitetu Sterującego. Ustalono nowy harmonogram prac opracowania projektu budżetu 

miasta na 2021 rok, w zakresie wydatków majątkowych oraz WPF na kolejne lata.  

W I półroczu 2020 r. prace KS koncentrowały się przede wszystkim na prezentowaniu  

i opiniowaniu Dokumentów Inicjujących Projekty oraz na przeglądzie zadań budżetowych  

w kontekście budowy scenariuszy oszczędności budżetu. 

W II półroczu 2020 r. posiedzenia KS związane były w głównej mierze z pracami nad projektem budżetu 

miasta na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata. Wśród dyskutowanych 

zagadnień nadrzędne miejsce zajmowały problemy związane z zakresem planowanych przedsięwzięć, 

możliwościami zbilansowania wkładu do projektów planowanych do dofinansowania w okresie 

programowania UE 2021-2027, a także ryzyka, które wiążą się z uwarunkowaniami zewnętrznymi, 

mogącymi mieć wpływ na terminowość i sprawność realizacji inwestycji wieloletnich.  

Monitoring Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

31 maja 2020 r. Radzie Miasta Poznania przekazano Raport o stanie miasta Poznania za 2019 rok, który 

został poddany debacie i głosowaniu nad przyjęciem votum zaufania dla Prezydenta na sesji 

absolutoryjnej. Częścią składową raportu były sprawozdania z wdrażania w 2019 r. Strategii Rozwoju 

Miasta Poznania 2020+ (raport z monitoringu) oraz programów i polityk sektorowych realizowanych  

w mieście. 

 

http://www.glanc.poznan.pl/
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Analiza przedwdrożeniowa dla „Aplikacji Poznaniaka” 

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej 9 marca 2020 r. wyłonił  

w postępowaniu wykonawcę analizy przedwdrożeniowej na potrzeby realizacji miejskiego systemy pod 

roboczą nazwą „Aplikacja Poznaniaka”. W ramach prowadzonej analizy wykonana została m.in. 

diagnoza środowiska biznesowego, środowiska UMP i wskazanych jednostek wraz  

z wykorzystywanymi rozwiązaniami IT. Zgodnie z postanowieniami umowy oraz przyjętym 

harmonogramem 22 czerwca 2020 r. prace związane ze wstępną analizą zostały zakończone.  

7 kwietnia 2020 r. powołany został Zespół zadaniowy ds. przygotowania i wdrożenia rozwiązania 

biznesowo-informatycznego o nazwie „Aplikacja Poznaniaka” składający się  

z przedstawicieli miejskich Wydziałów oraz Jednostek i koordynowany przez WRMiWM.  

20 maja 2020 r. zorganizowano posiedzenie Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast Związku Miast 

Polskich, na którym omówiono zagadnienia dot. kart/aplikacji miejskich. Swoim doświadczeniem 

podzielili się przedstawiciele Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gdańska i Łodzi. 

Kolejnym krokiem, mającym na celu pogłębienie wiedzy w zakresie potrzeb i preferencji przyszłych 

użytkowników aplikacji, było przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych na próbie 1.500 osób.  

8 października 2020 r. przeprowadzono warsztaty mające na celu przygotowanie strategii oraz zakresu 

wprowadzania kolejnych funkcjonalności do aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb miasta 

oraz wygody przyszłych użytkowników.  

Cała dotychczas zebrana wiedza, dokumenty oraz doświadczenie pozwoliły na przygotowanie 

postepowania w formule przewidzianej ustawą Prawo Zamówień Publicznych na wstępne konsultacje 

rynkowe, które umożliwią dookreślenie aspektów ekonomicznych, technicznych  

i zawodowych potencjalnych partnerów Miasta przy realizacji usługi wykreowania  

i prowadzenia systemu dla mieszkańców, zachęcającego ich do płacenia podatków w Poznaniu. 

Jednocześnie realizowano przedsięwzięcie związane z budową elektronicznego systemu zarządzania 

tożsamością mieszkańców Poznania (POZ-ID) oraz weryfikacji podatników  

z najwyższymi standardami w zakresie ochrony danych osobowych. System POZ-ID umożliwi  

w Aplikacji Poznaniaka obsługę benefitów dla mieszkańców Poznania.  

Realizacja Poznańskiego Panelu Obywatelskiego 

30 września 2020 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  

pn. „Organizacja i przeprowadzenie Poznańskiego Panelu Obywatelskiego", który został rozstrzygnięty 

10 listopada 2020 r. Dotację otrzymało Stowarzyszenie Inicjatywa z Natury Rzeczy. 

Panel obywatelski to forma demokratycznego współdecydowania o rozwoju miasta, państwa, a także 

społeczności międzynarodowej, na przykład Unii Europejskiej. Bierze w nim udział losowo wyłoniona 

grupa mieszkanek i mieszkańców, z uwzględnieniem takich kryteriów demograficznych, jak płeć, wiek, 

poziom wykształcenia czy miejsce zamieszkania. Rolą panelu obywatelskiego jest dogłębne 

przeanalizowanie danego tematu, omówienie różnych rozwiązań, wysłuchanie argumentów za i przeciw, 

a następnie podjęcie przemyślanych decyzji – przyjęcie rekomendacji do wdrożenia. Po raz pierwszy  

w historii Poznania mieszkańcy będą mogą współdecydować o ważnych dla miasta kwestiach w ramach 

panelu obywatelskiego. Jego tematyka skoncentruje się wokół zagadnień dotyczących ochrony klimatu  

oraz przystosowania do zachodzących w nim zmian.  
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W 2020 r. zorganizowano serię spotkań edukacyjno – informacyjnych z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych i urzędu miasta dotyczących przebiegu i tematyki panelu. Podjęto prace nad 

przygotowaniem Regulaminu Panelu i Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania  

w sprawie powołania Zespołu Monitorującego. Uruchomiono stronę internetową dot. PPO  

na miejskim wortalu www.poznan.pl/panelobywatelski oraz profil na Facebooku. Rozmieszczone 

zostały także plakaty informacyjne dot. PBO w przestrzeni miasta. 

 

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym 

11 lutego 2020 r. Rada Miasta Poznania przyjęła Uchwałę Nr XXII/414/VIII/2020 w sprawie przyjęcia 

przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Karta  

to wyraz zaangażowania Miasta Poznania w propagowanie równości kobiet  

i mężczyzn w życiu lokalnym. Jest kompleksowym narzędziem, które pomoże realizować zasadę 

równości płci. Postawienia Karty wiążą Miasto tylko w  momencie, gdy leżą w jego kompetencjach 

prawnych. Przyjęcie Karty zobowiązuje Miasto do wypracowania w ciągu maksymalnie dwóch lat 

Równościowego Planu Działania, a następnie do wdrożenie go w życie. W Planie zawarte będą cele   

i priorytety Miasta Poznania oraz środki finansowe i działania, jakie Miasto musi podjąć, aby te cele 

zostały zrealizowane. Plan będzie również określał czas i zakres jego wdrożenia. 

5 marca 2020 r. Wojewoda Wielkopolski wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia 

nieważności ww. uchwały. 16 marca 2020 r. Wojewoda Wielkopolski  

w rozstrzygnięciu nadzorczym orzekł  nieważność uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa.  

5 czerwca 2020 r. Miasto Poznań – Rada Miasta Poznania, złożyło skargę  

na rozstrzygnięcie, wnosząc o jego uchylenie z powodu niezgodności z prawem. 27 sierpnia 2020 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę. 23 października 2020 r. Miasto Poznań – 

Rada Miasta Poznania, złożyło skargę kasacyjną od wyroku. 

 

4. ANALIZOWANIE TRENDÓW ROZWOJOWYCH ORAZ FORMUŁOWANIE 

CELÓW I PRIORYTETÓW ROZWOJU MIASTA I METROPOLII POZNAŃ 

Opiniowanie projektów dokumentów strategicznych  

W 2020 r. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej uczestniczył  

w konsultacjach projektów dokumentów strategicznych i kierunkowych, zarówno krajowych, jak  

i miejskich, w tym m.in.: 

 opracowano uwagi i propozycje zmian do Założeń aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2030, 

 opiniowano projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na 

zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw, 

 opracowano informacje niezbędne do opracowania dokumentacji przedprojektowej  

dla projektu pn.: „Wstępne Studium Wykonalności Poznańskiego Węzła Kolejowego”, 

 opracowano uwagi do aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Poznania, 

http://www.poznan.pl/panelobywatelski
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 opracowano uwagi do projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju ekomobilności  

do 2035 dla Miasta Poznania”. 

 

5. KOORDYNOWANIE UCZESTNICTWA MIASTA W KRAJOWYCH I 

ZAGRANICZNYCH RANKINGACH I KONKURSACH 

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej koordynował udział Miasta  

w prestiżowych konkursach i rankingach, min. Rankingu Perły Samorządu, Rankingu Zdrowia Polski, 

Rankingu Forbes, czy Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2020, w których Poznań zajmował 

czołowe miejsca. W Rankingu Perły Samorządu 2020 Poznań otrzymał wyróżnienie w kategorii "Lider 

Dobrych Praktyk" za dwa projekty: konferencję pozitive technologies  

oraz projekt UE "ZaGRAjmy w Wielkopolsce". 

Poznań znalazł się także wśród nagrodzonych w konkursie „Miasto z Klimatem - Lider  

w kategorii”, organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Stolicę Wielkopolski 

doceniono za postępy w zakresie zrównoważonej mobilności, w szczególności za postęp  

w tworzeniu floty autobusów elektrycznych. 

Ponadto koordynowano udział Miasta Poznania w kilkudziesięciu badaniach ankietowych 

realizowanych przez podmioty zewnętrzne, dot. różnych zakresów tematycznych w ramach 

funkcjonowania jst. 

 

6. KOORDYNOWANIE PROCESU OCENY WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ 

MIASTA 

W 2020 r. agencja Fitch Ratings dwukrotnie, 6 marca i 4 września, potwierdziła wysoką ocenę 

wiarygodności kredytowej Miasta Poznania na poziomie A- z prognozą stabilną.   

Jest to najwyższa możliwa do uzyskania przez polski samorząd ocena ratingowa tej agencji, równa 

ocenie wiarygodności kredytowej kraju. Oznacza ona, że Miasto posiada bardzo wysoką zdolność  

do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Niezmieniona ocena wiarygodności 

kredytowej odzwierciedla stałą opinię agencji Fitch Ratings o mocnych wynikach operacyjnych Miasta, 

umiarkowanym zadłużeniu bezpośrednim oraz dobrze rozwiniętej, bogatej i zdywersyfikowanej 

gospodarce Poznania z PKB na mieszkańca dwukrotnie wyższym od średniej krajowej oraz jedną  

z najniższych wśród polskich miast stóp bezrobocia. 

W 2020 r. rating Miasta Poznania został także potwierdzony przez agencję ratingową Moody’s Investors 

Service, która opublikowała komunikat o utrzymaniu wysokiej oceny wiarygodności kredytowej 

Poznania 27 lutego (ocena A3 z prognozą stabilną). Także ta agencja wskazuje  

na dobre wyniki operacyjne, umiarkowane zadłużenia budżetu Miasta oraz silną i zróżnicowaną 

gospodarkę lokalną. 

7. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM AKADEMICKIM I NAUKOWYM 

Wykłady otwarte wybitnych naukowców 

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 
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w formule online. Goście wygłosili wykłady otwarte z obszaru medycyny, architektury i sztucznej 

inteligencji. 

Konkurs ‘Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską"  

i "Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". 

Rozstrzygnięto XVI edycję Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" 

i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". W edycji 2019/2020 na Konkurs 

wpłynęło 118 prac dyplomowych, w tym 52 rozprawy doktorskie i 66 prac magisterskich. Decyzją 

Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano  

3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000 zł oraz 8 honorowych wyróżnień, zaś w kategorii prac 

magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000 zł oraz 12 honorowych wyróżnień.  

W listopadzie 2020 r. zakończono przyjmowanie wniosków w XVII edycji konkursu „Nagroda 

Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i „Nagroda Prezydenta Miasta 

Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". W konkursie spłynęły 122 wnioski – 70 prac 

magisterskich i 52 prace doktorskie.  

Stypendia dla studentów – laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych podejmujących studia 

w Poznaniu 

W miesiącach styczeń – czerwiec 2020 r. kontynuowano wypłaty stypendiów dla Stypendystów z edycji 

2019/2020.  

W kwietniu 2020 r. rozpoczęto XIII edycję programu stypendialnego. Na konkurs wpłynęło  

40 aplikacji, z czego 36 kandydatur spełniło wymogi formalne. Zgodnie z rekomendacją Rady 

Akademickiego i Naukowego Poznania, od października 2020 r. do czerwca 2021 r. comiesięczne 

stypendium w wysokości 1.250 zł otrzymało 26 osób. 

26 października 2020 r. zorganizowano symboliczne wręczenie stypendiów, które z uwagi  

na pandemię Covid-19 odbyło się w formie zdalnej. Spotkanie odbyło się z udziałem Zastępcy 

Prezydenta Mariusza Wiśniewskiego oraz członków Rady Akademickiego i Naukowego Poznania. 

Nagroda Naukowa Miasta Poznania, stypendia dla młodych badaczy 

W 2020 r. do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej spłynęło  

15 wniosków o przyznanie Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz 70 wniosków  

o przyznanie stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. Decyzją 

Kapituły przyznano jedną Nagrodę Naukową w wysokości 60.000 zł, której Laureatem został dr hab. 

inż. Łukasz Piątkowski, za wybitny dorobek naukowy i osiągnięcia na światowym poziomie  

w dziedzinie fizyki. Podczas posiedzenia Kapituły wyłoniono także  12 laureatów stypendium dla 

młodych badaczy, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Wysokość stypendium wyniosła 5.000 zł.  

Stypendia 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 
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i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, studenci otrzymają wsparcie finansowe. 

Wypłat stypendiów dokonywać będą uczelnie, które otrzymają środki od samorządów w formie dotacji. 

Ustalono, że Miasto Poznań przeznaczyna ten cel ponad 190 tys. zł, Starostwo Powiatowe 108 tys. zł,  

a Urząd Marszałkowski 200 tys. zł. Ze wsparcia skorzysta łącznie ponad 50 osób. 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).  

Działania, w których promowany jest „Akademicki Poznań” 

 Akcja „Poznań przyciąga” 

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 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 i wypełnić test preferencji zawodowych. 

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

potencjalnym i obecnym studentom poznańskich uczelni. 

 Projekt „Ambasador Akademickiego Poznania” 

W ramach projektu „Ambasador Akademickiego Poznania”, w 2020 r.  Ambasadorzy włączeni 

zostali w promocję Poznania poprzez udział w Targach Edukacyjnych  

w Poznaniu. 21 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie świąteczne Ambasadorów Akademickiego 

Poznania (Stypendystów Miasta Poznania z lat 2008-2020), z udziałem Zastępcy Prezydenta 

Mariusza Wiśniewskiego. Z uwagi na pandemię COVID-19 spotkanie zorganizowano w formie 

zdalnej. 

 Akademicki Poznań na targach edukacyjnych krajowych 

W dniach 6-8 marca 2020 r. Miasto Poznań wzięło udział w XXIV Targach Edukacyjnych  

na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Na ok. 500 metrach kwadratowych można było 

zwiedzić stoiska i zapoznać się z ofertą akademicką Miasta Poznania oraz poznańskich uczelni 

publicznych. Przedstawiciele Miasta zachęcali do podjęcia studiów w Poznaniu oraz informowali  
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o ofercie akademickiej Miasta. W promocję zaangażowali  

się Ambasadorzy Akademickiego Poznania. Poznańskie Targi Edukacyjne to największe tego typu 

wydarzenie w kraju. Reklama „Poznań Przyciąga” wyświetlana była również  

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

„Perspektywy”. 

• Studenckie śniadania  

Współpracowano 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. 

• Prowadzenie stron internetowych i profili w mediach społecznościowych  

Na bieżąco redagowano strony internetowe dla obecnych i potencjalnych studentów: 

www.poznan.pl/studia i  profil „Poznań Przyciąga” na Fb (w wersji polskiej)  

oraz www.studyin.poznan.pl i profil „Study in Poznan” na Fb (w wersji angielskiej). 

Projekt „Study in Poznań” 

 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, 

 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. 

 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 
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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.  

 

8. DZIAŁANIA NA RZECZ MŁODZIEŻY 

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. Przyznano środki dla 27 szkół,  

na realizację 33 pomysłów. 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. 

Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji i integracji młodzieży  

W 2020 r. kontynuowano system wspierania organizacji pozarządowych w formie dotacji 

przyznawanych przez Urząd Miasta Poznania (tzw. „małe granty”) w obszarze publicznym: 

„Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”, obejmującym 

projekty mające na celu integracje i aktywizację 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”. 

Współpraca z  Młodzieżową Radą Miasta Poznania 

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.  
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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”. 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 współpracowała na bieżąco z Pełnomocniczką Prezydenta ds. młodzieży i współpracy 

akademickiej. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej sprawował na bieżąco obsługę 

techniczną i administracyjną Młodzieżowej Rady. 

 

9. OPRACOWANIA I PUBLIKACJE 

Portal BaDaM www.badam.poznan.pl   

Prowadzono serwis z Bazą Danych Miasta Poznania. W 2020 r. odwiedziło go ponad 19 tys. 

użytkowników, wśród których dominowali odbiorcy w wieku 25-34 lat (34%). Najczęściej odwiedzaną 

stroną był Raport o stanie miasta Poznania za 2019 r. Oprócz mieszkańców Poznania, najczęstszymi 

czytelnikami serwisu byli mieszkańcy Warszawy i Wrocławia. Informacje na portalu zamieszczone  

są w podziale na 5 zakładek:  

 01_Raport roczny: Raport o stanie miasta Poznania za 2019 rok – zgodnie z zapisami ustawy 

jego wydanie jest dla każdej gminy obligatoryjne. W Raporcie uwzględniono rozszerzony zakres 

Raportu zgodnie z Ustawą. Dokument opisuje stan rozwoju Poznania w różnych obszarach 

funkcjonowania m.in. gospodarki, innowacji i inteligentnego miasta, rynku pracy, 

demografii, transportu, edukacji, środowiska, warunków życia, partycypacji publicznej, 

zarządzania miastem i finansów; wdrażania strategii rozwoju miasta, programów i polityk 

branżowych. 

 02_Tematy: w każdym miesiącu prezentowano nowe dane dotyczące wybranego zagadnienia – 

tematu przewodniego. Prezentowane w 2020 roku tematy to: sport, zieleń, turystyka, mieszkania, 

bezpieczeństwo, transport, rynek pracy, ruch naturalny. Konkretne wskaźniki przedstawiane  

są na przestrzeni lat lub w porównaniu do innych miast, dzięki czemu są one nie tylko czystymi 

danymi, ale informacjami, które dają pole do interpretacji. Prezentowane dane ujmowane są  

w nowoczesnej i atrakcyjnej wizualnie formie infografik i wykresów. 

 03_Biuletyn: prezentowano dane dotyczące w ujęciu miesięcznym i dotyczą one  

m.in. demografii, zawieranych małżeństw, opieki nad zwierzętami w schronisku, bezrobocia, 

wynagrodzeń, ruchu rowerowego, działalności jednostek kultury i innych zagadnień 

dotyczących miasta.  

 04_Publikacje: zamieszczano raporty przedstawiające różne dziedziny życia Poznania  

i aglomeracji poznańskiej. Publikacje zamieszczone w 2020 roku to m.in. Raport 100-lecie 

istnienia poznańskich uczelni w 2019 r., 30-lecie samorządu Miasta Poznania w 2019 r.  

oraz Vademecum planistyczne 2019. 

http://www.badam.poznan.pl/
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 05_Mapy: zakładka, w której można przeglądać plany Poznania, plany zagospodarowania 

przestrzennego oraz mapy prezentujące dane tematyczne związane z różnymi aspektami 

funkcjonowania i rozwoju miasta (m.in. mieszkańcy wg wieku, hałas, przyroda, rewitalizacja  

i ochrona zabytków, mieszkalnictwo, transport, bezpieczeństwo). Mapy te udostępniane są  

w miejskim Systemie Informacji Przestrzennej SIP. Poprzez zakładkę można także obejrzeć 

model 3D Poznania (Trójwymiarowy Model Miasta z wizualizacją obiektów miejskich, 

ukształtowania terenu, roślinności i innych zjawisk przestrzennych) oraz panoramę Centrum 

Kultury Zamek, z lotu ptaka oraz od wewnątrz. 

Portal www.glanc.poznan.pl  

Prowadzono stronę internetową www.glanc.poznan.pl będącą częścią kampanii dotyczącej promocji 

płacenia podatków w Poznaniu. Jest to informator, który pomaga mieszkańcom Poznania zadbać  

o własne sprawy formalne. Na stronie można m.in. zobaczyć jak krok  

po kroku zmienić adres zameldowania oraz miejsce rozliczenia podatku PIT. Znajdują się tam również 

dokładne informacje, na co Miasto przeznacza pieniądze z PIT-ów. Nowe procedury uwzględnione  

na stornie to: „Nasz asystent, Twoja niezależność”, „Wyprawka dla gzubka”, Karta Seniora – 

„Poznańska Złota Karta”, Identyfikator Mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania, Program szczepienia 

przeciwko grypie sezonowej dla seniorów oraz Program szczepienia przeciw HPV dziewcząt i chłopców 

w wieku 13 lat. 

„Informacje sygnalne” 

Opracowano i dystrybuowano drogą elektroniczną 9 „Informacji sygnalnych”, które obejmowały tematy 

z zakresu demografii, gospodarki, rynku pracy, szkolnictwa wyższego, a także cudzoziemców i pozycji 

Poznania w rankingach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glanc.poznan.pl/
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XXI. Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych: 

1. Współudział w przeprowadzeniu wyborów, to jedno z ważniejszych zadań jakie  

ma do zrealizowania Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych. Nasze 

działania skupiają się na prowadzeniu rejestru wyborców i przygotowywaniu spisów wyborców, 

tak aby każdy mieszkaniec naszego miasta mógł oddać swój głos podczas wyborów.  

Ubiegłoroczne wybory Prezydenta RP były wyjątkowe pod względem liczby wyborców, którzy 

chcieli dopisać się zarówno do spisu wyborców, jak również pobrać zaświadczenie 

potwierdzające prawo do głosowania. W porównaniu do poprzednich wyborów do Parlamentu, 

w wyborach 2020r. liczba zrealizowanych wniosków była kilkukrotnie większa. Tak duże 

zainteresowanie wyborców wymusiło na nas działania niestandardowe, które do tej pory nie były 

wykorzystywane.  

Jednym z tych działań było uruchomienie możliwości realizacji spraw wyborczych  

w Poznańskim Centrum Świadczeń na ul. Małachowskiego 10, a ponadto oddelegowanie  

do realizacji tych spraw pracowników PCŚ.  Na ul. Małachowskiego można było złożyć 

wnioski o: 

 dopisania do spisu,  

 dopisanie do rejestru,  

 głosowanie korespondencyjne, 

 uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania.  

Lokalizacja ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród wyborców.  

W sumie obsłużono tam ponad 10.000 osób w ciągu kilku tygodni.  

Ogólnie przed wyborami: 

 dopisano do spisu wyborców 35.000 osób, 

 dopisano do obwodów zamkniętych 5.000 osób, 

 wydano 13.000 zaświadczeń o prawie do głosowania, 

 dopisano do rejestru wyborców 1.400 osób. 

 przyjęto zawiadomień o głosowaniu korespondencyjnym ponad 4.000, 

 przyjęto zawiadomień z konsulatów 8.000.  

W ramach przygotowań do wyborów Prezydenta RP wyznaczonych na dzień 10 maja 2020r. 

(które się nie odbyły) zrealizowano poniższe sprawy: 

 dopisanie do spisu wyborców: 5.212 

 wpisanie do rejestru wyborców na wniosek: 662 

 wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania: 61 

 wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania:  7 

Urząd Miasta Poznania, jako jedyne miasto w Polsce, uruchomił całkowicie automatyczną usługę 

dopisania się do spisu wyborców poprzez złożenie wniosku elektronicznego. Wyborca składał 

wniosek elektroniczny, który była automatycznie weryfikowany przez system, czy można daną 

osobę dopisać do spisu. Po pozytywnej weryfikacji osoba była dopisywana do spisu  

oraz otrzymywała automatycznie stosowną informację mailem. Jednocześnie, również 

automatycznie, wysyłana była informacja do gminy macierzystej o dopisaniu wyborcy do spisu 

w Poznaniu calem jego skreślenia z tamtejszego spisu. Jeśli weryfikacja wyborcy  

była negatywna, osoba otrzymywała informację o niedopisaniu do spisu wraz z przyczyną 

odmowy dopisania.  
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Usługa ta uruchomiona po raz pierwszy, pozwoliła na bezproblemową obsługę wniosków 

elektronicznych przez jedynie 5 osób. Przed wyborami do Parlamentu obsługą wniosków 

elektronicznych zajmowało się, w ostatnim tygodniu przed wyborami, ok. 120 osób. 

Niewątpliwy sukces tego rozwiązania zauważony został przez ówczesne Ministerstwo 

Cyfryzacji, gdyż przedstawiciele naszego wydziału w osobie dyrektora i kierownika Oddziału 

Ewidencji Ludności zaproszeni zostali do prac zespołu ds. budowy Centralnego Rejestru 

Wyborców powołanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. 

2. W dniu 1 stycznia 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym, która 

nałożyła na organy rejestrujące pojazdy obowiązek karania właścicieli pojazdów  

za niedokonanie zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu oraz jego rejestracji. Kara ustalana ma być 

w wysokości od 200 do 1.000 zł. a o wysokości kary decyduje organ, kierując się kryteriami 

zawartymi w przepisach. Zapowiedź wprowadzenia kar spowodowała,  

że osoby, które zwlekały wiele miesięcy lub nawet lat z wykonaniem ciążących na nich 

obowiązków postanowiły zrealizować je w ostatnich dniach 2019 roku i na początku 2020. 

Spowodowało to duże kolejki i konieczność wydłużenia czasu pracy aby zrealizować wnioski.  

3. Od 1 stycznia 2020 r. organy rejestrujące pojazdy wydają nowy rodzaj tablic rejestracyjnych. 

Mają one kolor zielony z czarnymi literami i cyframi. Nowe tablice wydawane są dla pojazdów 

elektrycznych i wodorowych.  

4. Od 13 stycznia 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło nowy rejestr centralny  

o nazwie Rejestr Danych Kontaktowych. W rejestrze tym gromadzone są dane obywateli, którzy 

wyrażą zgodę na kontaktowanie się urzędów (w prowadzonych sprawach) z wykorzystaniem 

telefonu lub poczty elektronicznej. Dane wprowadzane są przy wydawaniu dowodów osobistych 

oraz dokonywaniu meldunków. Obywatel może w każdej chwili zmienić lub usunąć dane  

z rejestru. Może tego dokonać w urzędzie lub samodzielnie elektronicznie.  

5. Od dnia 27 kwietnia 2020 r. w całym Wydziale obsługiwane są tylko osoby umówione wcześniej 

na wizytę. Umówić można się poprzez PoznańKontakt, stronę internetową, punkty informacji  

w Urzędzie na Libelta i Gronowej oraz za pomocą QR kodów dostępnych w Urzędzie.  Obsługa 

osób umówionych pozwala panować nad kolejką i zapewnić odpowiednią powierzchnię dla osób 

oczekujących na wizytę. 

6. Liczba zarejestrowanych w Poznaniu pojazdów 

Wyszczególnienie 
Stan na  

31.12.2019  r. 

Stan na  

31.12.2020 r. 

Liczba zarejestrowanych pojazdów łącznie  516.607 527.463 

Liczba aut osobowych 405.254 415.382 

Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców 819* 852** 

Liczba samochodów ciężarowych 64.462 64.701 

Liczba motocykli 17.576 18.582 

Liczba motorowerów 7.353 7.540 

Liczba zarejestrowanych w Poznaniu praw jazdy  350.342  

Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych 105.333 90.654 

Łączna liczba ośrodków szkolenia kierowców (w nawiasie liczba 

nowych ośrodków – jeśli dotyczy) 
60 58 

Liczba stacji kontroli pojazdów funkcjonujących na terenie Poznania 54 53 

* przyjęto, że w 2019 r. w Poznaniu mieszkało 495.343 osoby (liczba osób zameldowanych na stałe i czasowo) 

** przyjęto, że w 2020 r. w Poznaniu mieszkało 488.085 osób (liczba osób zameldowanych na stałe i czasowo) 
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XXII. Wydział Sportu: 

 

1.  Najważniejsze osiągnięcia, efekty, nagrody, wyróżnienia uzyskane przez Wydział w 2020 r. 

 

Organizacja w Poznaniu Mistrzostw Europy w wioślarstwie - największej międzynarodowej 

imprezy seniorskiej w wioślarstwie, która odbyła się w 2020 roku. Wydział Sportu wraz  

z Fundacją Wielkopolskie Wioślarstwo oraz Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich podjął się 

organizacji trudnej logistycznie imprezy w ścisłym rygorze sanitarnym. Wydarzenie to zostało bardzo 

dobrze odebrane przez uczestników imprezy oraz międzynarodowe federacje 

POSiR:  

 Przyznanie organizacji 97. PZLA Mistrzostw Polski w r. 2021.  

 Certyfikat IAAF dla zmodernizowanej bieżni stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie.  

 Certyfikat FIFA Quality Pro dla sztucznej murawy boiska rozgrzewkowego Golęcin. 

 

2. Baza obiektów sportowo-rekreacyjnych wg stanu na 31.12.2020 r., w tym zmiany w ciągu roku 

(wykaz nowo otwartych i zamkniętych obiektów).  

 

Obiekty sportowo-rekreacyjne: 

 stadiony – 14 (Nowy stadion na Golęcinie (boisko ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią 

lekkoatletyczna) 

(Nowy stadion na Morasku - boisko ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią lekkoatletyczna) 

 boiska i place treningowe – 505  

 hale i sale – 195 

 pływalnie kryte -  14  

 kąpieliska i pływalnie odkryte - 6 

 lodowiska - 4 

 kręgielnie – 8 

 tory łucznicze / strzelnice - 7 

 przystanie wodne - 12 

 hipodrom - 1 

 tor samochodowy - 1 

 tor regatowy - 1 

 letni tor saneczkowy - 1 

 stok narciarski – 1 

 korty tenisowe – 140 

 pole golfowe - 1 

 korty do squasha – 29 

 ściany wspinaczkowe – 3 

 kolejka górska „Adrenaline” – 1  

 siłownie zewnętrzne – 67 

 parki linowe – 4 

 skateparki – 4 (Nowy skatepark Rampa Malty, nowy skatepark na os. Tysiąclecia) 



196 
 

 

W 2020 zostało zaplanowanych i zrealizowanych wiele inwestycji dotyczących rozbudowy bazy 

sportowej Miasta Poznań. Najważniejsze z nich to:  

 

 Budowa pływalni krytej na osiedlu Zwycięstwa – w 2020 roku wydatkowano 19 mln zł.  

Łączny koszt inwestycji to 26 mln zł 

 

 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin (m.in. budowa boiska piłkarskiego 

z bieżnią lekkoatletyczną i oświetleniem, wymiana nawierzchni stadionu lekkoatletycznego) – 

13 mln zł  

 

 Modernizacja Toru Regatowego Malta (m.in. modernizacja wieży sędziowskiej  

i budynku multimedialnego, montaż nowych pomostów startowych dla wioślarzy) 

- 4 mln zł 

 

 

3. Działania w ramach upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2020 r. (ze szczególnym 

uwzględnieniem Młodzieżowych Centrów Sportu) oraz liczba osób, do których te działania zostały 

skierowane (w podziale na dzieci i młodzież oraz dorosłych). 

 

a) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych 

Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu 

 

Priorytetowym zadaniem miasta realizowanym przez Wydział Sportu jest wspieranie organizacji 

stałych zajęć sportowych ukierunkowanych na określoną dyscyplinę sportową „Szkolenie 

młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym 

przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach 

objętych Systemem Sportu Młodzieżowego”, tzw. Młodzieżowych Centrów Sportu.  

Do Młodzieżowego Centrum Sportu uczęszcza młodzież posiadająca licencje sportowe.  

W 2020 roku w Poznaniu utworzono 106 MSC, szkolenie odbywało się w 36 dyscyplinach 

sportowych w 63 klubach sportowych.  

b) Realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez 

prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Poznania” w 

ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym m.in.: Nauka pływania 

dla dzieci szkół podstawowych miasta Poznania, Bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 

dzieci i młodzieży miasta Poznania, Poznańskie igrzyska młodzieży szkolnej czy Organizacja 

sportowej rywalizacji dla studentów poznańskich uczelni wyższych  

Zadanie o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży miasta Poznania realizowane przez 

Wydział Sportu adresowane jest do szerokiej populacji dzieci  

i młodzieży zagrożonych zjawiskami patologii społecznej. W jego ramach realizowane  

są następujące projekty: nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych miasta Poznania, zajęcia 

sportowo-rekreacyjne, Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej czy organizacja sportowej 

rywalizacji dla studentów poznańskich uczelni wyższych. Zadanie jest zgodne  
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z uchwałą w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Poznaniu na 2020 rok. Liczba beneficjentów przekroczyła 18.000 dzieci  

i młodzieży. Celem dofinansowywanych zajęć była przede wszystkim profilaktyka uniwersalna 

tworząca warunki, które mają na celu sprzyjać prawidłowemu wychowaniu  

i rozwojowi. Adresowana jest do całych grup bez względu na stopień indywidualnego ryzyka 

występowania problemów alkoholowych. Zadaniem tego typu działań jest przede wszystkim 

tworzenie nawyków prozdrowotnych, motywowanie do zachowań wspierających zdrowie  

i tworzenie warunków do zdrowej aktywności. Ich celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz 

opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Istotne jest tutaj 

wskazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych. 

Zajęcia mają charakter otwarty, a dzieci i młodzież ma możliwość uczęszczania regularnie, o stałych 

godzinach, na ukierunkowane ćwiczenia z kilkudziesięciu dyscyplin. 

Dzieci i młodzież brały także udział w wielu turniejach oraz zawodach wewnętrznych  

i zewnętrznych prezentując swoje umiejętności sportowe. W trakcie trwania zadania organizowane 

są także obozy sportowe jak również np. pogadanki na temat zagrożeń wynikających ze spożywania 

alkoholu czy zajęcia z psychologiem. W ramach zadania podpisano 76 umów. W czasie zamknięcia 

szkół oraz obiektów sportowych związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19 (szczególnie  

w okresie marzec-czerwiec) większość zajęć została zawieszona, część prowadzona była w formie 

on-line. 

 

 

Największe projekty: 

Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych miasta Poznania - Projekt ten ma na celu 

nauczenie podstawowych umiejętności pływania, doskonalenie umiejętności u osób mających 

wcześniejsze doświadczenia w zakresie pływania, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa  

na akwenach wodnych oraz zapobieganie uzależnieniom poprzez kształtowanie charakterów 

młodych ludzi i wyrabianie odpowiednich nawyków życiowych oraz zainteresowanie aktywnością 

sportową. Program skierowany jest do uczniów klas II i III szkół podstawowych miasta Poznania. 

Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu (jeden raz w tygodniu dla każdej grupy) przez cały rok 

szkolny.  

W każdym roku szkolnym w nauce pływania bierze udział kilka tysięcy dzieci z kilkudziesięciu 

szkół podstawowych miasta Poznania. Zajęcia odbywają się na wszystkich dostępnych poznańskich 

basenach. Punktem kulminacyjnym każdej z edycji nauki pływania są zawody pływackie dla kilkuset 

najlepszych reprezentantów szkół, odbywające się na Termach Maltańskich.  

W okresie styczeń – czerwiec 2020 miały odbywać się zajęcia dla ponad 4.800 uczniów W wyniku 

pandemii COVID-19 zajęcia w szkołach oraz na basenie zostały przerwane  

w połowie marca 2020. Nie było również możliwości przeprowadzenia zawodów pływackich.  

We wrześniu rozpoczęła się nowa edycja projektu na rok szkolny 2020/2021.  

W programie brało udział blisko 50 szkół oraz ok. 2,8 tysięcy uczniów, jednak w miarę 

wprowadzanych restrykcji rządowych liczba szkół i uczestników zmniejszała się  

z miesiąca na miesiąc. Wydziału Sportu dofinansowywał koszty wynajmu basenów  

w wysokości 100%. 

 Bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży miasta Poznania -  

 Projekt ten to zintegrowany ciąg działań mający na celu rozwiązywanie problemów dzieci  

i młodzieży miasta Poznania poprzez zapobieganie wykluczeniu, przemocy czy  patologiom 

społecznym. Udział w zajęciach jest bezpłatny i dostępny dla każdego  chętnego. Również sale 
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sportowe oraz boiska przyszkolne udostępnione są bezpłatnie.  Wszyscy Animatorzy zobowiązani  

są do udziału ze swymi podopiecznymi w zawodach  sportowych organizowanych przez 

stowarzyszenie oraz w imprezach rekreacyjno –  sportowych organizowanych przez rady osiedlowe. 

Program bezpłatnych zajęć swym  zasięgiem obejmuje grupę ok. 1200 dzieci z poznańskich szkół. 

Systematyczne zajęcia  prowadzone były od stycznia w około 20 punktach ( głównie szkołach 

podstawowych).  

Z  powodu pandemii koronawirusa zajęcia zostały w marcu zawieszone. 

W rozpoczętej 14 września kolejnej edycji zajęć wzięły udział 24 szkoły. W ramach ponad 1500 

godzin treningowych każdy z animatorów sportu prowadził zajęcia w grupie od 15 do 25 młodych 

adeptów sportu. Tym samym ok. 800 młodych poznaniaków zostało objętych Programem i miało 

możliwość uczestniczenia w zorganizowanej i co bardzo ważne bezpłatnej formie aktywności 

ruchowej w godzinach popołudniowych. Związane z epidemią koronawirusa kolejne zamknięcie 

szkół pod koniec października zmusiło część Animatorów do zawieszenie zajęć. 

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach dyscyplin nieobjętych Systemem Sportu 

Młodzieżowego (dla stowarzyszeń biorących udział w rywalizacji na poziomie krajowym) - Zadanie 

dotyczyło organizacji stałych, systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach 

dyscyplin nieobjętych Systemem Sportu Młodzieżowego.  

W ramach zadania wymagany był udział w rywalizacji na poziomie krajowym.  

W ramach zadania „Realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę  

z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci  

i młodzieży miasta Poznania w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych”  rocznie realizowanych jest ok. 70 projektów. Organizacje, które zawarły umowy 

realizują program integracji psychoprofilaktyki z aktywnością sportową poprzez popularyzację 

kultury fizycznej i ruchu nie tylko wśród dzieci i młodzieży mających styczność z osobami 

uzależnionymi od alkoholu. Zajęcia mają charakter otwarty, a dzieci i młodzież ma możliwość 

uczęszczania regularnie, o stałych godzinach, na ukierunkowane ćwiczenia z kilkudziesięciu 

dyscyplin. Dzieci i młodzież biorą udział w wielu turniejach oraz zawodach wewnętrznych  

i zewnętrznych prezentując swoje umiejętności sportowe. W trakcie trwania zadania organizowane 

są także obozy sportowe oraz pogadanki z pedagogiem na temat zagrożeń wynikających  

ze spożywania alkoholu.  

W zajęciach bierze udział kilka tysięcy dzieci i młodzieży. 

Poznańskie igrzyska młodzieży szkolnej - Zadanie realizowane przez „Poznański” 

Szkolny Związek Sportowy od 2001 roku. Udział  w zawodach wzięło 39 poznańskich szkół 

podstawowych oraz 28 szkół ponadpodstawowych. We wszystkich zawodach 

sportowych organizowanych w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

uczestniczyło ok. 6 500 dziewcząt i chłopców. Popularyzacja dyscyplin sportowych ujętych  

w kalendarzu Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej - prowadzone od lat 

rozgrywki na trwałe wpisały się w program działań na rzecz sportu szkolnego, o czym świadczy ilość 

zgłoszonych drużyn szkolnych, a tym samym ilość uczestniczących w zawodach. Dzieci i młodzież 

rywalizowali w dyscyplinach takich jak: lekkoatletyka, indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe, 

pływanie, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, halowa piłka nożna, tenis stołowy, 

unihokej, siatkówka plażowa, badminton, szachy, warcaby, aerobik na każdym poziomie z podziałem 

na dziewczęta i chłopców. 
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c) „Realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez 

prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Poznania”  

w ramach przeciwdziałania narkomanii. 

 

Realizacja programu integracji psychoprofilaktyki z aktywnością sportową poprzez organizację 

pozalekcyjnych zajęć sportowych miała na celu zmniejszenie ryzyka rozpoczęcia oraz 

zainteresowania używaniem substancji psychoaktywnych. Prowadzenie działań profilaktycznych 

adresowanych do młodzieży szkolnej stanowi tutaj priorytet  

a poprzez wspieranie oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu nastąpić ma zmniejszenie 

zainteresowania środkami psychoaktywnymi oraz dopalaczami.  

Zakładana była realizacja dwóch celów: 

 promocja zdrowego stylu życia, 

 opóźnienie wieku inicjacji zachowań ryzykownych, do który zalicza się 

 m.in. używanie środków. 

Zadanie jest zgodne z uchwałą w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

w Poznaniu na lata 2018-2020 i dotyczyło organizacji bezpłatnych zajęć powszechnej nauki jazdy  

na łyżwach, nartach i snowboardzie, obejmujących jak największą liczbę dzieci i młodzieży z terenu 

miasta Poznania. Podpisano 3 umowy, a w zadaniach uczestniczyło ponad 1.000 beneficjentów.  

W czasie zamknięcia szkół oraz obiektów sportowych związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-

19 (szczególnie w okresie marzec-czerwiec)  zajęcia zostały zawieszone. 

d) Trener Osiedlowy, Trener Senioralny i Trener Przedszkolaka - darmowe zajęcia ruchowe dla 

mieszkańców Poznania (w ramach PBO) 

 

Ideą przedsięwzięcia była organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i animacji czasu wolnego  

dla Poznaniaków.  Lockdown ogłoszony na terenie całego kraju w połowie marca ze względu  

na pandemie COVID-19 uniemożliwił, prowadzenie zajęć stacjonarnych dla wszystkich grup. 

Zajęcia w sposób bezpieczny, atrakcyjny ale przede wszystkim sportowy organizowały czas kilku 

tysiącom mieszkańców Poznania w rożnym wieku.  Na początku kwietnia rozpoczęto zajęcia  

w trybie online zarówno dla seniorów jak również dla dzieci i młodzieży. Transmisje prowadzone 

były za pomocą strony facebookowej programów (częściowo były one również retransmitowany  

na antenie WTK) oraz w technice ZOOM. W okresie od czerwca do listopada zajęcia dla dzieci  

i młodzieży prowadzone były bezpośrednio w ostrym reżimie sanitarnym  

z wykorzystaniem dezynfektorów i ograniczonym kontaktem. Komponent Trenera Senioralnego, 

zajęcia bezpośrednie rozpoczął również w połowie czerwca a trwały one do połowy grudnia.  Zajęcia 

prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów, instruktorów oraz studentów AWF. Dla nieco 

starszych zajęcia odbywały się na 20 boiskach oraz salach gimnastycznych, na terenie całego miasta.  

Od września do połowy grudnia zrealizowany został i dał dobre rezultaty komponent O-Ty Fit. 

Wszystko zrealizowano bez kosztów dla beneficjentów w oparciu między innymi o miejską bazę 

sportową. 

W czasie zamknięcia szkół oraz obiektów sportowych związanych z rozprzestrzenianiem się 

COVID-19 (szczególnie w okresie marzec-czerwiec) zajęcia zostały zawieszone, część prowadzona 

była w formie on-line. Nie zostały zorganizowane dwie imprezy sportowe: spartakiada dla dzieci  

i młodzieży oraz spartakiada dla seniorów. 

Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniem – ok. 3.025. 

Liczba dorosłych objętych działaniem – ok. 4.220. 
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e) Nasz Sportowy Fyrtel – darmowe zajęcia dla mieszkańców (Fabianowo-Kotowo, Górczyn, 

Junikowo, Kwiatowe, Ławica) (w ramach PBO) 

 

Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, seniorów i całych rodzin z terenu 

Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica. Poprzez wspólne zajęcia nastąpiła 

integracja lokalnych społeczności, podniesiono ich poziom sprawności, a co za tym idzie szanse na 

zachowanie zdrowia i utrzymanie jakości życia w perspektywie czasu. Poprzez wspólne zajęcia 

nastąpiła integracja lokalnych społeczności, podniesiono ich poziom sprawności, a co za tym idzie 

szanse na zachowanie zdrowia i utrzymanie jakości życia w perspektywie czasu. W ramach 

programu w 23 lokalizacjach odbywały się zajęcia takie jak: zajęcia na siłowniach zewnętrznych, 

amatorskie treningi biegowe, kształtowanie sylwetki, zdrowy kręgosłup, zumba gold, pilates, zumba 

dorośli, streching & Relaks, nordic walking, gimnastyka korekcyjna dla dzieci – „Trzymaj się 

prosto”, gimnastyka ogólnorozwojowa dla dzieci, gimnastyka zdrowotna z elementami pilates, 

streching z elementami jogi, body shape, otwarte strefy rekreacji, zajęcia na ściance wspinaczkowej 

czy Poznańska Liga Osiedlowa w piłce nożnej. Udało się zorganizować Turniej piłki nożnej. 

Łącznie przeprowadzono kilkaset godzin bezpłatnych zajęć z instruktorami,  

z wykorzystaniem infrastruktury i obiektów sportowych na wspomnianym terenie.  

W czasie zamknięcia szkół oraz obiektów sportowych związanych z rozprzestrzenianiem się 

COVID-19 (szczególnie w okresie marzec-czerwiec) większość zajęć została zawieszona, część 

prowadzona była w formie on-line. Nie udało się przeprowadzić festynów czy większości turniejów. 

Liczba dzieci, młodzieży i dorosłych objętych działaniem: 1.300 

f) Nasz Sportowy Fyrtel – darmowe zajęcia dla mieszkańców (Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-

Garaszewo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki) (w ramach 

PBO) 

Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, seniorów i całych rodzin z terenu 

Głuszyny, Krzesin-Pokrzywna-Garaszewa, Starołęki-Minikowa-Marlewa, Szczepankowa-Spławia  

i Krzesinek. Poprzez wspólne zajęcia nastąpiła integracja lokalnych społeczności, podniesiono ich 

poziom sprawności, a co za tym idzie szanse na zachowanie zdrowia i utrzymanie jakości życia  

w perspektywie czasu. W ramach programu w 18 lokalizacjach odbywały się zajęcia takie jak: 

zajęcia na siłowniach zewnętrznych, amatorskie treningi biegowe, kształtowanie sylwetki, zdrowy 

kręgosłup, zumba gold, pilates, zumba dorośli, streching & relaks, nordic walking, gimnastyka 

korekcyjna dla dzieci – „Trzymaj się prosto”, gimnastyka ogólnorozwojowa  

dla dzieci, gimnastyka zdrowotna z elementami pilates, streching z elementami jogi, body shape, 

otwarte strefy rekreacji, zajęcia na ściance wspinaczkowej. 

Łącznie przeprowadzono kilkaset godzin bezpłatnych zajęć z instruktorami, z wykorzystaniem 

infrastruktury i obiektów sportowych na wspomnianym terenie. W czasie zamknięcia szkół oraz 

obiektów sportowych związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19 (szczególnie w okresie 

marzec-czerwiec) większość zajęć została zawieszona, część prowadzona była w formie on-line.  

Nie udało się przeprowadzić festynów czy turniejów. 

Liczba dzieci, młodzieży i dorosłych objętych działaniem – ok. 1.200. 
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g) Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie! (w ramach PBO) 

Projekt Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie! to w pełni darmowe całoroczne  

i kompleksowe zajęcia sportowe dla mieszkańców osiedli: Jana III Sobieskiego, Marysieńki  

i Piątkowa. Zajęcia odbywały się głównie na ogólnodostępnych siłowniach zewnętrznych. 

Odbiorcami projektu są dzieci oraz młodzież, osoby dorosłe oraz  seniorzy w wieku powyżej 55 roku 

życia. Głównym założeniem, a zarazem celem projektu "Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!" jest 

pokazanie mieszkańcom naszego miasta jak łatwo, a zarazem skutecznie można dbać o swój 

organizm i zdrowie. 

Przeprowadzonych zostało około 1000 godzin bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży, 

a także dorosłych oraz seniorów. Ponadto w ramach realizacji projektu odbyło się 10 warsztatów  

z dietetykiem oraz 12 warsztatów z psychologiem. W czasie zamknięcia szkół oraz obiektów 

sportowych związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19 (szczególnie w okresie marzec-

czerwiec) większość zajęć została zawieszona, część prowadzona była w formie on-line. Z uwagi  

na wprowadzony reżim sanitarny udało się zorganizować  kursu specjalistycznej pierwszej pomocy 

przedmedycznej skierowany dla dorosłych oraz seniorów. 

Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniem – ok. 300. 

Liczba dorosłych objętych działaniem – ok. 300. 

 

h) Aktywne Naramowice - sport to zdrowie! (w ramach PBO) 

Projekt Aktywne Naramowice - sport to zdrowie! to w pełni darmowe całoroczne  

i kompleksowe zajęcia sportowe dla mieszkańców Moraska-Radojewa, Naramowic  

i Umultowa. Zajęcia odbywały się głównie na ogólnodostępnych siłowniach zewnętrznych. 

Odbiorcami projektu są dzieci oraz młodzież, osoby dorosłe oraz  seniorzy w wieku powyżej 55 roku 

życia. Głównym założeniem, a zarazem celem projektu "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!" 

jest pokazanie mieszkańcom naszego miasta jak łatwo, a zarazem skutecznie można dbać o swój 

organizm i zdrowie. Przeprowadzonych zostało ponad 780 godzin bezpłatnych zajęć sportowych  

dla dzieci, młodzieży, a także dorosłych oraz seniorów. Ponadto w ramach realizacji projektu odbyło 

się 10 warsztatów z dietetykiem oraz 9 warsztatów z psychologiem. W czasie zamknięcia szkół  

oraz obiektów sportowych związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19 (szczególnie w okresie 

marzec-czerwiec) większość zajęć została zawieszona, część prowadzona była w formie on-line.  

Z uwagi na wprowadzony reżim sanitarny udało się zorganizować  kursu specjalistycznej pierwszej 

pomocy przedmedycznej skierowany dla dorosłych oraz seniorów. 

 Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniem – ok. 250 

 Liczba dorosłych objętych działaniem – ok. 265. 

i) Bezpieczny student – bezpieczny poznaniak (w ramach PBO) 

 

Projekt „Bezpieczny student – bezpieczny poznaniak”  to w pełni darmowa, całoroczna organizacja 

bezpłatnej nauki podstawowych elementów judo i samoobrony dla studentów, dzieci, młodzieży, 

osób starszych i niepełnosprawnych z osiedli: Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, 

Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki. Utworzono 11 grup liczących 

łącznie 275 osób, dla których zajęcia odbyły się 2 razy w tygodniu i trwały 1 godzinę.  Zajęcia trwały 

do dnia 15 marca, kiedy zawieszono zajęcia z uwagi na COVID-19. Zajęcia kontynuowane były on-



202 
 

line. Trenerzy prowadzili treningi publikowane za pomocą kanału YouTuba, Na matę powrócono  

18 maja 2020.  Udało się również zorganizować spotkanie z Mistrzem Olimpijskim Fabio Basile. 

W czasie zamknięcia obiektów sportowych związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19 

(szczególnie w okresie marzec-czerwiec) większość zajęć została zawieszona, część prowadzona 

była w formie on-line. Nie udało się przeprowadzić zawodów sportowych. 

Liczba dzieci, młodzieży i dorosłych objętych działaniem – 275. 

 

j) stałe zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych 

 

Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania wspiera rozwój sportu osób  

z niepełnosprawnością poprzez dofinansowanie stałych – całorocznych zajęć szkoleniowych  

w różnych dyscyplinach sportowych. Warunkiem otrzymania dotacji ze środków publicznych jest 

udział we współzawodnictwie sportowym a ostatecznym celem prowadzenia szkolenia powinno być 

uczestnictwo w paraolimpiadach, olimpiadach głuchych i olimpiadach specjalnych. Działania  

te przynoszą wymierne sukcesy o czym świadczą osiągnięcia zawodników na arenach 

międzynarodowych. 

W roku 2020 dofinansowanie w łącznej wysokości 345 000,-zł na organizację zajęć sportowych 

otrzymało 10 podmiotów. Jeden oferent mimo przyznania dotacji w wysokości 5 000 zł odstąpił  

od podpisania umowy. 

Łączna ilość zawodników trenujących w poznańskich klubach w 2020 – 564 osoby. 

 

k) imprezy sportowe o zasięgu lokalnym i krajowym 

 

W 2020 r. Miasto Poznań podpisało umowy z 33 podmiotami na organizację imprez sportowych  

o zasięgu lokalnym i krajowym. Do największych imprez zorganizowanych  

w 2020 roku należy zaliczyć: 

 

 Imprezy sportowe KU AZS UAM Poznań (24.01 – 31.12.2020), organizator – Klub 

Uczelniany AZS Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kwota dofinansowania: 

35 000,00 zł. 

 Okręgowe Regaty Kajakowe w roku 2020 (15.06 – 24.10.2020), organizator – Wielkopolski 

Związek Kajakowy. Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł. 

 Imprezy sportowe o zasięgu krajowym i lokalnym na terenie miasta Poznania (24.01 – 

31.12), organizator – Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Kwota 

dofinansowania: 49 000,00 zł. 

 Poznańskie Czwartki Kolarskie (9.03 – 5.10.2020), organizator – Wielkopolskie 

Towarzystwo Cyklistów. Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł. 

 Turniej Mikołajkowy Reiss Cup (5.11 – 21.12.2020), organizator – Fundacja Piotra Reissa. 

Kwota dofinansowania: 1 000,00 zł. 

 19. Otwarty Maraton Kajakowy „Warta Challenge 2020” (1.02 – 30.06.2020), organizator – 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA. Kwota 

dofinansowania: 2 000,00 zł. 

 Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki – imprezy pływackie (4.06 – 22.11.2020), 

organizator – Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki. Kwota dofinansowania: 

24 000,00 zł. 
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 Turnieje patriotyczne, młodzieżowe i rozgrywki futsalu dla kibiców (24.01 – 31.12.2020), 

organizator – Stowarzyszenie Wiara Lecha). Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł. 

 

Nie doszło do podpisania umów z kilkunastoma podmiotami, ze względu na panującą sytuację  

w kraju nie odbyły się m.in. Czterdziesty drugi turniej mini-kosza „Dzień Dziecka 2020”, IV Puchar 

Polski we florecie kobiet i III we florecie mężczyzn 42 Memoriał Fechmistrza Jana Pieczyńskiego 

czy 10. Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca. 

 

l) imprezy sportowe o zasięgu międzynarodowym 

W 2020 roku Miasto Poznań podpisało 10 umów z 10 stowarzyszeniami  

na dofinansowanie szeregu imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym organizowanych  

w Poznaniu. Do największych imprez zorganizowanych w 2020 roku należy zaliczyć: 

 „Mistrzostwa Europy w Wioślarstwie” – zawody zorganizowane przez Fundację 

Wielkopolskie Wioślarstwo na Torze Regatowym Malta w dniach  

9-11 października w ścisłym reżimie sanitarnym; W imprezie uczestniczyło  

ok. 600 zawodników z 31 narodowych federacji. (wysokość przyznanej dotacji: 300.000 zł) 

 „Plaża Wolności 2020” – 22-23 sierpnia, 5-6 września - organizowany przez Klub Sportowy 

„MOCni Razem” turniej piłki siatkowej plażowej odbywający się po raz pierwszy  

na terenach Jeziora Rusałka (wysokość przyznanej dotacji: 58.000 zł) 

 „Halowy Puchar Europy w hokeju na trawie” – 14-16 lutego – organizowany przez WKS 

Grunwald Poznań prestiżowy europejski turniej sezonu zimowego  

dla hokeistów na trawie. W turnieju rozgrywany na hali City Zen brały udział drużyny z: 

Austrii, Belgii, Białorusi, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Szwecji i Polski. (wysokość przyznanej 

dotacji: 100.00 zł) 

 „Europejski Festiwal Szermierki” – 24-25 października – zorganizowany przez  

KS Warta Poznań w hali UAM przy ul. Zagajnikowej turniej zgromadził  

ponad 350 uczestników. (wysokość przyznanej dotacji: 16.000 zł) 

 „Poznańska Gala Rugby” – 28 listopada – zorganizowane przez KS Posnania Poznań 

wydarzenie mające na celu popularyzację rugby w Polsce; wydarzenie odbyło się  

bez kibiców w reżimie sanitarnym w Centrum Sportowym Plek. Podczas Gali doszło  

m.in. do pojedynku wicemistrzyń Polski, zespołu Black Roses Posnania z drużyną 

Barbarians złożoną z czołowych zawodniczek Europy Środkowo-Wschodniej (wysokość 

przyznanej dotacji: 10.000 zł).  

Należy nadmienić, że nie doszło do podpisania umów z kilkunastoma podmiotami  

w związku z panującymi w kraju warunkami. Z powodu pandemii nie odbyły się cykliczne 

wydarzenia takie jak: Poznań Open, Cavaliada, Międzynarodowe Zawody Konne na Woli czy Super 

League Triathlon. 

 

m) udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych 

 

Zadanie to skierowane jest do sportowców w kategorii seniora, którzy uczestniczą w rozgrywkach 

sportowych o Mistrzostwo Polski na poziomie dwóch najwyższych klas rozgrywkowych. W trakcie 

organizowanych meczów w Poznaniu oraz podczas wyjazdów do innych miast, kluby miały 
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obowiązek podawania do wiadomości publicznej informacji, że udział w rozgrywkach jest 

wspierany finansowo przez Miasto Poznań.  

W sezonie 2020/2021 realizowanych jest 17 umów z kilkunastoma klubami sportowymi. W zadaniu 

tym brali udział sportowcy w następujących dyscyplinach: koszykówka kobiet, piłka ręczna kobiet 

i mężczyzn, siatkówka kobiet, piłka wodna mężczyzn, rugby kobiet  

i mężczyzn, hokej na trawie kobiet i mężczyzn, hokej na lodzie kobiet, futsal kobiet, futbol 

amerykański. 

Dodatkowo finansowany jest udział zespołu żużlowego PSŻ Poznań w 2 lidze żużlowej.  

Największe dofinansowanie: 

- Enea AZS Poznań (Ekstraklasa koszykówki kobiet) – 700.000 zł 

- Enea Energetyk Poznań (I liga siatkówki kobiet) – 455.000 zł 

- WKS Grunwald (I liga p. ręcznej mężczyzn) – 370.000 zł  

- PSŻ Poznań (2. Liga żużlowa) – 350.000 zł 

 

Dofinansowanie w formie małych grantów uzyskał również zespół koszykarski mężczyzn SKK 

Basket Junior Poznań występujący na poziomie 2 ligi.  

 

n) Działania w obszarze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży zrealizowane w 2020 

r. (realizowane zadania i liczba osób, do których skierowano działania). 

 

- imprezy krajoznawcze po Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania  

 

W ramach realizacji zadania „Imprezy krajoznawcze w Poznaniu i Wielkopolsce dla mieszkańców 

miasta Poznania” w 2020 roku wyłoniono w konkursie ofert 9 projektów. Jeden oferent  

po podpisaniu umowy wycofał się z realizacji zadania (umowa została rozwiązana). Z uwagi  

na pandemię 9 wycieczek odwołano. Nie przeprowadzono także 23 przechadzek po Poznaniu 

(łącznie planowano 50 spacerów a udało się zrealizować 27) 

Łącznie zrealizowano 69 działań dla 2987 osób – rajdów pieszych, autokarowych i rowerowych, 

wycieczek, spływów kajakowych, przechadzek po Poznaniu adresowanych do dzieci, młodzieży, 

osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.  

Wartość przyznanej dotacji dla 9 stowarzyszeń to kwota 100 000,-zł. Z powodu braku realizacji 

części przedsięwzięć organizacje zwróciły na konto urzędu łącznie 6 356,61 jako dotacja 

niewykorzystana. 

 

4. Działania w ramach ubiegania się Poznania o prawo organizacji dużych, międzynarodowych 

imprez sportowych. 

 

Wydział Sportu wraz z Polskim Związkiem Kajakowym wystąpił do ICF (Międzynarodowej 

Federacji Kajakowej) o prawo do organizacji następujących imprez: 

 Mistrzostwa Świata Juniorów oraz Mistrzostwa U23 w roku 2024 

 Puchar Świata w Kajakarstwie 

 

POSiR wraz z Wydziałem Sportu prowadził negocjacje z najlepszymi lekkoatletami celem 

zorganizowania w Poznaniu kolejnej edycji Poznań Athletics Grand Prix 2021. 
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POSiR: 

Ubiegano się o organizację Pucharu Świata w wioślarstwie (impreza ze względu na pandemię 

COVID-19 nie doszła do skutku) oraz o organizację Mistrzostw Świata Juniorów i U-23  

w kajakarstwie w r. 2024.  

 

5. Działania w zakresie promocji Poznania jako ośrodka turystyki i kultury fizycznej w 2020 

roku 

 W czwartek 2 stycznia br. w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek odbyła się Poznańska Gala 

Sportu, która już od dziesięciu lat jest jednym z najważniejszych sportowych wydarzeń 

organizowanych w Poznaniu. Podczas uroczystości Zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej 

Solarski wręczył wyróżnienia najlepszym sportowcom, którzy reprezentowali stolicę 

Wielkopolski podczas najważniejszych imprez w 2019 roku. Siłą poznańskiego sportu jest 

przede wszystkim sport młodzieżowy. To właśnie w tej kategorii Poznań po raz kolejny zajmuje 

czołowe miejsce w Polsce w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci  

i młodzieży, wyprzedzając m.in. Kraków, Bydgoszcz i Gdańsk. Tradycją jest, że wyróżnienia 

otrzymują Superseniorzy Poznańskiego Sportu, czyli wybitne osoby, które swoją działalnością  

i życiem przyczyniły się do rozwoju sportu w Poznaniu. Najlepszą imprezą roku w Poznaniu 

uznano Wings for Life World Run. Wyróżnienia specjalne otrzymali Liceum 

Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Poznańskich Olimpijczyków oraz 

Stowarzysznie Sportowo-Rehabilitacyjne Start  Podczas.  X Poznańskiej Gali Sportu obecny  

był również Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, który podczas 

swojego przemówienia uhonorował medalami za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego 

Przewodniczącego Rady Miasta Poznania m.in Grzegorza Ganowicza. W imprezie udział 

wzięli także: Bartosz Guss i Katarzyna Kierzek-Koperska (Zastępcy Prezydenta Miasta 

Poznania), Ewa Bąk (Dyrektor Wydziału Sportu UMP) oraz Lidia Dudziak (Przewodnicząca 

Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki RMP). 

 11 stycznia już po raz 11 w Poznaniu odbyło się  Wiosłowanie dla Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. W tym roku do próby ustanowienia rekordu Polski  

w największej liczbie osób, które w ciągu 10 h wiosłowały na jednym ergometrze wioślarskim 

dystans 500 metrów, stanęli mieszkańcy 8 miast: Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, 

Poznania, Torunia, Szczecina i Warszawy.  Punktem kulminacyjnym wydarzenia była Sztafeta 

Gwiazd z udziałem medalistów Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw 

Europy, polityków oraz przedstawicieli urzędów miast. Udział wzięli m.in medaliści 

olimpijscy: Adam Korol, Marek Kolbowicz, Michał Jeliński, Konrad Wasielewski, Mateusz 

Kusznierewicz, Szymon Ziółkowski, Paweł Baraszkiewicz, Daniel Jędraszko, Andrzej 

Juskowiak, Arkadiusz Onyszko, Dariusz Białkowski, Grzegorz Nowak, Jan Szymański, 

Maciej Freimut, Ryszard Kubiak, Łukasz Pawłowski, Michał Cieślak, Witold Terechowicz.  

 11-12 stycznia w hali UAM przy ul. Zagajnikowej odbyłą się kolejna edycja Pucharu Europy 

Kadetek we florecie. W imprezie brało udział około 200 zawodniczek z ponad 15 państw. 

Imprezę dofinansowano ze środków Wydziału Sportu UMP. 

 We wtorek 28 stycznia Wiktor Chabel, srebrny medalista wioślarskich mistrzostw świata  

i zdobywca kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Tokio otrzymał z rąk Jacka Jaśkowiaka, 

prezydenta Poznania stypendium dla najlepszych sportowców (o wartości 36 000 zł).  

Na co dzień Wiktor Chabel reprezentuje barwy Klubu Sportowego Posnania Poznań. W 2019 r. 
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wraz z kolegami zajął drugie miejsce podczas mistrzostw świata w Linzu w męskiej czwórce 

podwójnej, co dało mu kwalifikację olimpijską.  

 W środę 29 stycznia w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie ze stypendystkami 

sportowymi miasta Poznania w kategorii senior. Na spotkaniu obecne były florecistki 

reprezentujące KU AZS UAM Poznań - Martyna Długosz, Hanna Łyczbińska oraz Julia 

Walczyk, a towarzyszył im trener Paweł Kantorski. Zawodniczki z rąk Dyrektor Wydziału 

Sportu UMP dr Ewy Bąk odebrały okolicznościowe czeki stypendialne i upominki. Każda  

z florecistek otrzymała roczne stypendium w wysokości 9 000 zł. 

 4 lutego w Wydziale Sportu UMP stypendium sportowe (w wysokości 9 000 zł) za osiągnięcia 

w 2019 roku odebrała rugbystka Katarzyna Paszczyk. Wśród sportowych stypendystów Miasta 

Poznania znalazły się dwie zawodniczki Black Roses Posnania: Agnieszka Kowalczyk oraz 

Katarzyna Paszczyk. Zawodniczki z powodzeniem reprezentują nie tylko poznański zespół 

w  rozgrywkach ligowych (w ostatnich dwóch sezonach wywalczyły z drużyną wicemistrzostwo 

Polski), ale również narodową reprezentację. To właśnie z kadrą zanotowały bardzo dobry 

występ podczas zeszłorocznych Mistrzostw Europy rugby 7 zajmując 4. miejsce. 

 W poniedziałek 10 lutego kolejni sportowcy odebrali stypendia sportowe Miasta Poznania na 

2020 rok. Tym razem w Wydziale Sportu UMP gościli akrobaci - Łukasz Jaworski i Artur 

Zakrzewski. Obaj zawodnicy, reprezentujący KS AZS AWF Poznań, odebrali z rąk dyrektor 

Wydziału Sportu UMP dr Ewy Bąk m.in. okolicznościowe czeki. Akrobaci otrzymali roczne 

stypendia w wysokości 6.000 zł. 

 14 lutego w hotelu Andresia odbył się 62. Enea Wielki Bal Sportowca podczas, którego 

poznaliśmy najlepszych sportowców i trenerów Wielkopolski w roku 2019.  

W plebiscycie zwyciężyła lekkoatletka OŚ AZS Poznań Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka.  

26-letnia zawodniczka w ubiegłym roku wraz ze sztafetą 4x400 m wywalczyła złoty medal 

podczas Mistrzostw Świata w katarskim Doha. Lekkoatletka w tej chwili jest na etapie 

przygotowań do tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. 2. miejsce w plebiscycie zajął 

kanadyjkarz Warty Poznań Tomasz Kaczor. Kajakarz w 2019 roku wywalczył tytuł Wicemistrza 

Świata w rywalizacji na 1000 m oraz zdobył złoto Igrzysk Europejskich. Na najniższym stopniu 

podium stanęła kajakarka reprezentująca KTW Kalisz Marta Walczykiewicz. W czołowej 10-

tce znaleźli się również: Joanna Fiodrow (OŚ AZS Poznań), Aleksandra Kowalczuk (OŚ AZS 

Poznań), Wiktor Chabel (Posnania Poznań) oraz Magda Linette (OŚ AZS Poznań). Impreza 

odbyła się przy wsparciu Wydziału Sportu UMP. 

 W weekend 14-16 lutego w poznańskiej hali CityZen odbył się Halowy Klubowy Puchar Europy 

w hokeju na trawie. WKS Grunwald Poznań zakończył turniej na czwartej pozycji.  W fazie 

grupowej WKS Grunwald Poznań zanotował komplet zwycięstw i zajął pierwsze miejsce  

w grupie A. W półfinale poznański zespół zmierzył się z Der Club an der Alster (Niemcy).  

Po bardzo zaciętym starciu hokeiści Grunwaldu musieli uznać wyższość rywali, ulegając 5:6. 

Równie emocjonujący był bój poznaniaków o trzecie miejsce, w którym rywalem był HC Minsk 

(Białoruś). Zespół Grunwaldu przegrał po pasjonującej walce 3:4 i ostatecznie zakończył turniej 

na czwartej lokacie. Imprezę zorganizowano przy wsparciu ze środków Wydziału Sportu  

w wysokości 100 000 zł. 

 W poniedziałek 2 marca w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Poznania odbyło się spotkanie 

Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Jędrzeja Solarskiego oraz Dyrektor wydziału Ewy Bąk  

z Miłoszem Pasiecznikiem, pierwszym Polakiem w historii, który zwyciężył w klasyfikacji 

mężczyzn World Marathon Challenge. Biegacz z Poznania przebiegł 7 maratonów  
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na 7 kontynentów w 7 dni. To właśnie za to osiągnięcie Prezydent wręczył Miłoszowi 

Pasiecznikowi pamiątkowy totem symbolizujący relacje człowieka z siłami natury,  

list gratulacyjny oraz voucher startowy do udziału w 13. PKO Poznań Półmaratonie. 

 4 marca w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się spotkanie z organizatorami imprez 

sportowych generujących utrudnienia w ruchu drogowym. W spotkaniu udział wzięli Zastępcy 

Prezydenta Miasta Poznania: Mariusz Wiśniewski oraz Jędrzej Solarski. Organizatorzy imprez 

przedstawili stan przygotowań do zawodów. Poznańskie Inwestycje Miejskie zaprezentowały 

materiał uwzględniający wszelkie możliwe utrudnienia wywołane remontami, które będą 

występować na trasach zawodów. 

 W połowie marca w związku z panującym w Polsce stanem epidemii koronawiursa Wydział 

Sportu UMP zarekomendował wstrzymanie prowadzenia treningów/zajęć sportowych 

realizowanym przez poznańskie kluby. Do Wydziału na bieżąco spływają informację  

o odwołanych/przełożonych wydarzeniach. Przerwane, a w niektórych przypadkach zakończone 

przedwcześnie zostały również rozgrywki ligowe na poziomie seniorskim. Trwają prace nad 

rozwiązaniem umożliwiającym wydatkowanie środków podmiotom zewnętrznym w innych 

terminach niż zakładano pierwotnie. Ponadto stosując się do zaleceń rządowych wszystkie 

miejskie obiekty sportowe zostały zamknięte do odwołania. Dotyczyło to zarówno basenów,  

hal sportowych jak i boisk.  

 W drugiej połowie marca rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na dofinansowanie startu 

poznańskich zespołów ligowych w rozgrywkach żużlowych. Na nadchodzący sezon, który 

zainagurowany zostanie w późniejszym terminie, przyznano dotację zespołowi 

PSŻ Poznań w wysokości 350 000,00 zł.  

 Wskutek panującej epidemii podmioty zewnętrzne przesyłały informacje  

o kluczowych zmianach dot. zadań (zmiana terminów, zmiana na pracę on-line).  

Wydział Sportu w reakcji na otrzymane informacje przygotowywał stosowne aneksy  

do zawartych umów.  

 Wydział Sportu przygotował wnioski do udziału w programie Ministerstwa Sportu – Sportowa 

Polska – edycja 2020. Wnioski dotyczyły: modernizacji Toru Regatowego Malta  

oraz wielobranżowej modernizacji obiektów kompleksu Golęcin – budowa boiska sportowego 

wraz z bieżnią lekkoatletyczną.  

 Do 15 maja  poznańskie stowarzyszenia i związki kultury fizycznej, a także inne jednostki 

prowadzące szkolenie sportowe, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/307/VIII/20219 Rady Miasta 

Poznania z dnia 15 października 2019 r., miały możliwość zgłaszania Kandydatów  

do Stypendium Sportowego Miasta Poznania dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe, 

wywalczone od stycznia do grudnia 2019 r. w działające na kategoriach młodzieżowych. 

Również do 15 maja związki sportowe i kluby sportowe terenie miasta Poznania miały 

możliwość zgłaszania Kandydatów do Nagrody Sportowej Miasta Poznania. 

 W maju 2020 r. Wydział Sportu wystąpił z prośbą do klubów, które mają podpisane umowy  

na udział w rozgrywkach ligowych o przesłanie stosownego oświadczenia dot. w jakim zakresie 

stan zagrożenia wpłynął na zmiany w realizacji zawartych umów  

i przesłanie zestawienia w jakiej wysokości poniesiono wydatki do 15 marca oraz jakie koszty 

poniesiono w trakcie trwania staniu epidemicznego (od 15 marca do 30 kwietnia). Kluby miały 

również przedstawić plany wydatkowania do końca trwania umowy. Przesłane informacje były 

analizowane pod względem możliwości realizacji zawartych umów. Nie przewidziano zmian w 

terminach realizacji umowy, wyjątkiem były kluby sportowe, których drużyny miały wznowić 
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rozgrywki ligowe. Po otrzymaniu oficjalnego potwierdzenie ze związku kluby miały możliwość 

przedłużenia terminu realizacji zadania. 

 Od 18 maja Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji udostępniły kolejne obiekty sportowe 

zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez rząd. Do funkcjonowania powróciły hale 

sportowe, a od 19 maja również Skatepark Wyspa na os. Piastowskim. Zwiększył się również 

limit korzystających na obiektach wcześniej otwartych. W dalszym ciągu pozostawały zamknięte 

baseny pływackie, place zabaw, siłownie zewnętrzne i tory do street workoutu. 

 Od 11 czerwca mieszkańcy Poznania mogli korzystać z pięciu miejskich kąpielisk.  

Na plażowanie i kąpiel pod czujnym okiem ratowników Poznańskie Ośrodki Sportu  

i Rekreacji zapraszały do Kiekrza, Krzyżownik, Strzeszynka, nad Rusałkę i nad Maltę. 

Kąpieliska funkcjonowały od godziny 10:00 do godziny 18:00. W tym czasie były strzeżone 

jednocześnie przez dwóch ratowników.  

 4 czerwca odbyła się Kapituła Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego 

Miasta Poznania. Podczas obrad wybrano zawodnika i trenera do Nagrody Sportowej Miasta 

Poznania. Decyzją Kapituły nagrodę otrzymali Tomasz Kaczor i Dariusz Bresiński. 

 27 czerwca zaczęły funkcjonować poznańskie pływalnie letnie, które funkcjonowały do końca 

sierpnia. Chwiałka oraz zespół basenów w Parku Kasprowicza były przygotowane do sezonu 

zgodnie z wytycznymi dot. bezpieczeństwa sanitarnego. Zarówno na Chwiałce, jak i w Parku 

Kasprowicza miłośnicy pływania mieli do dyspozycji pięćdziesięciometrowy basen sportowy, 

basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią oraz brodzik z atrakcjami dla najmłodszych. Na terenie obu 

pływalni znajdowały się boiska do siatkówki plażowej, a w Parku Kasprowicza dodatkowo 

urządzenia do street workoutu. Pływalnie były czynne codziennie. 

 W poniedziałek 29 czerwca, w dniu patronów Miasta Poznania, odbyła się tradycyjna uroczysta 

sesja Rady Miasta. Podczas wydarzenia, które odbyło się w Sali Ziemi Międzynarodowych 

Targów Poznańskich Prezydent Miasta Poznania, Przewodniczący Rady Miasta Poznania oraz 

Przewodniczący Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego 

Miasta Poznania wyróżnili nagrodą sportową zawodnika Warty Poznań Tomasza Kaczora 

(kajakarstwo) i jego trenera Dariusza Bresińskiego. Wyboru laureatów na podstawie złożonych 

wniosków dokonała 9-osobowa Kapituła Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium 

Sportowego Miasta Poznania. Kapituła przyznała także 51 stypendiów w kategorii młodzieżowej 

za najlepsze wyniki osiągnięte w roku 2019. 

 Wydział Sportu UMP opublikował komunikaty dotyczące otwartych konkursów ofert  

na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze „Wspieranie  

i upowszechnianie kultury fizycznej”. Ogłoszone konkursy dotyczyły organizacji imprez 

sportowych o zasięgu międzynarodowym w roku 2020 oraz udziału czołowych zespołów 

poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2020/2021. 

 We wtorek 23 czerwca zakończył się sezon 2019/2020 Poznańskiej Ligi Orliczek, której 

organizatorem obok sekcji piłki nożnej i futsalu kobiet KU AZS UAM Poznań jest Wydział 

Sportu UMP. W finałowym turnieju, który odbył się na boisku bocznym przy stadionie Lecha 

Poznań (ul. Bułgarska 17) udział wzięło sześć drużyn.  

W zakończonym sezonie wystartowało 11 zespołów z Wielkopolski, łącznie  

w rozgrywkach uczestniczyło około 200 zawodniczek. Poznańska Liga Orliczek to cykl 

turniejów piłkarskich dla dziewczynek. Była to już szósta edycja rozgrywek,  

które zapoczątkowane zostały w 2014 roku. 
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 Z sukcesami sezon zakończyli hokeiści na trawie. Zawodnicy Grunwaldu  

po raz 24-ty zostali mistrzami Polski. Tym razem na własnym boisku w finałowym meczu 

pokonali Pomorzanina Toruń 2:1. Puchar Polski wywalczył natomiast AZS AWF Poznań, który 

wygrał z LKS Gąsawa 4:1. Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych  

w rozgrywkach ligowych jest współfinansowany ze środków Wydziału Sportu UMP. 

 Z dobrej strony zaprezentowali się również rugbiści. Posnania Poznań sięgnęła po Mistrzostwo 

Polski w rugby 7. Drużyna rozgrywająca swoje mecze na boisku przy  

ul. Słowiańskiej w 3 turniejach mistrzowskich zdobyła komplet punktów, nie przegrywając 

żadnego meczu w sezonie. Tym samym zawodnicy Posnanii Poznań przedłużyli swoją serię 

spotkań bez porażki do dwóch pełnych sezonów. Na drugim miejscu w Ekstralidze Kobiet 

rozgrywki zakończyła drużyna Black Roses Posnania Poznań. Udział czołowych zespołów 

poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych jest współfinansowany ze środków 

Wydziału Sportu UMP. 

 Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa, 21. PKO Poznań Maraton został przełożony  

na 17 października 2021. Wydarzenie miało odbyć się 18 października 2020 r. Po raz pierwszy 

w historii imprezy nastąpiła przerwa w organizacji. Na ubiegłoroczną edycję w sumie zapisało 

się 1761 zawodników, z czego 1193 miało nadany numer startowy. Biegacze, którzy znaleźli się 

na liście startowej ubiegłorocznej edycji Maratonu, mogli przenieść swoją opłatę (z tzw. 

gwarancją niezmienności ceny) na nowy termin imprezy lub wystąpić o zwrot wpisowego. 

 Zakończyła się modernizacja stadionu Lekkoatletycznego na Golęcinie. Od piątku 

31 lipca treningi na obiekcie mogły wznowić kluby sportowe oraz osoby trenujące 

indywidualnie. Obiekt jest czynny w godzinach 6:00 – 22:00. Stadion zyskał nową nawierzchnię 

bieżni, nowe rozbiegi do rzutu oszczepem, skoku o tyczce i skoku wzwyż oraz rzutnię do rzutu 

młotem i dyskiem. Modernizacja umożliwia rozgrywanie na Golęcinie zawodów rangi 

Mistrzostw Polski, a także mityngów lekkoatletycznych o charakterze międzynarodowym. 

 3 sierpnia w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Poznania doszło do spotkania  

z przedstawicielami Warty Poznań, która po 25 latach wywalczyła historyczny awans  

do piłkarskiej Ekstraklasy, dzięki wygraniu meczu barażowego I ligi z Radomiakiem Radom 2:0. 

Na spotkaniu obecny był Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski, Dyrektor 

Wydziału Sportu UMP Ewa Bąk, Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu UMP Maciej Piekarczyk 

oraz Radna Miasta Poznania i Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Lidia 

Dudziak. Wartę Poznań reprezentowali właściciel klubu Bartłomiej Farjaszewski, 

przewodniczący rady nadzorczej Marcin Janicki oraz przedstawiciel firmy PROEKO Wojciech 

Grobelny. Podczas spotkania Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski 

pogratulował sukcesu i wręczył przedstawicielom Warty Poznań okolicznościowy grawerton. 

 W dniach 23 – 30 sierpnia w Poznaniu odbyły się XXI Międzynarodowe Mistrzostwa 

Wielkopolski w Tenisie Talex Open 2020. W turnieju pojedynczym zwyciężył Kacper Żuk,  

a w grze podwójnej Kacper Żuk triumfował w parze z Janem Zielińskim. Talex Open 2020 był 

jedynym międzynarodowym turniejem tenisowym rozgrywanym  

w zeszłym roku w Polsce. Impreza odbyła się na kortach AZS Poznań przy  

ul. Noskowskiego 25. Wydarzenie było współfinansowane ze środków Wydziału Sportu UMP. 

 Na przełomie sierpnia i września odbyła się Lotto Plaża Wolności Poznań 2020,  

która w ubiegłym roku gościła nad Jeziorem Rusałka. Pierwszą częścią wydarzenia  

(21 – 23 sierpnia) były turnieje młodzieżowe, w których uczestniczyli chłopcy  

i dziewczęta do osiemnastego roku życia oraz par mieszanych. Druga część turnieju odbyła się 
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5 - 6 września. Wśród uczestników nie zabrakło reprezentantów Polski, wicemistrzów świata, 

mistrzów Europy, mistrzów Polski i wielu innych sportowców. Wydarzenie współfinansowane 

było ze środków Wydziału Sportu UMP. 

 31 sierpnia w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania przedstawiciele poznańskich klubów 

sportowych podpisali umowy na wsparcie udziału zespołów w rozgrywkach ligowych w sezonie 

2020/2021. W sierpniu rozstrzygnięty został otwarty konkurs na zadanie pn. „Udział czołowych 

zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2020/2021”. 

W ramach konkursu przyznano dofinansowanie 16 ligowym zespołom. Pierwszy raz w ramach 

tego zadania dofinansowanie otrzymały zespoły ligowe występujące w dyscyplinach 

nieolimpijskich. Zadanie potrwa do 31 maja 2021 r. w przypadku dyscyplin halowych,  

w pozostałych przypadkach do 30 czerwca 2021 r.  

 We wrześniu wystartowała siódma edycja Poznańskiej Ligi Orliczek, która organizowana jest 

przez sekcję piłki nożnej i futsalu kobiet KU AZS UAM Poznań.  

W sezonie 2020/2021 w rozgrywkach uczestniczą dziewczynki urodzone w roku 2009 i młodsze.  

 5 września na terenie basenu letniego POSiR Chwiałka odbyła się czwarta edycja 

multisportowych zawodów dla najmłodszych Enea Junior Triathlon, organizowanych przez 

Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania. Junior Poznań Triathlon  

to rywalizacja dla dzieci w przedziale wiekowym od 1 do 15 roku życia. Najmłodsi zawodnicy 

rywalizują w 7 kategoriach. W ubiegłorocznej edycji, w związku z obostrzeniami sanitarno-

epidemiologicznymi, kategorie 1-4 startowały w triathlonie, natomiast dla starszych zawody 

przybrały formę aquathlonu. 

 We wrześniu ogłoszono, że 97. PZLA Mistrzostwa Polski odbędą się w czerwcu 2021 roku  

w Poznaniu. Zmagania najlepszych polskich lekkoatletów zostaną zorganizowane  

na zmodernizowanym obiekcie na Golęcinie. Decyzję o powierzeniu Poznaniowi prawa  

do organizacji wydarzenia podjął Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Ostatni  

raz lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski gościły w stolicy Wielkopolski w 2007 roku. 

 11 września na poznańskim Golęcinie odbył się mityng lekkoatletyczny Poznań Athletics Grand 

Prix 2020. Była to druga edycja wydarzenia, w którym udział wzięli najlepsi polscy lekkoatleci, 

którzy mają w swoim dorobku wiele medali najważniejszych zawodów m.in. Patrycja 

Wyciszkiewicz – Zawadzka (bieg na 400 m), Michał Haratyk (pchnięcie kulą), Adam Kszczot 

(bieg na 1500 m), Piotr Lisek (skok o tyczce), Wojciech Nowicki (rzut młotem), Paweł 

Wojciechowski  

(skok o tyczce), Małgorzata Hołub – Kowalik (bieg na 400 m), Malwina Kopron (rzut młotem), 

Angelika Cichocka (bieg na 800 m), Paweł Fajdek (rzut młotem), Joanna Fiodorow (rzut 

młotem) i Marcin Lewandowski (bieg na 1500 m). 

 W niedzielę 20 września odbyły się derby Poznania w piłkarskiej Ekstraklasie.  

Po ponad 25 latach na boisku zmierzyły się zespoły Lecha i Warty. Wszystkie bilety na mecz 

zostały wyprzedane na kilka dni przed wydarzeniem. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem 

Lecha 1:0. 

 20 września na stadionie POSiR Golęcin odbyła się Symboliczna 1MILA. Były to kameralne 

zawody biegowe na dystansie 1 mili zwieńczające Wirtualną 1MILĘ,  

w której można było uczestniczyć od 22 czerwca do 30 sierpnia. W wydarzeniu udział wzięły 

osoby, które wykazały się największym zaangażowanie podczas wirtualnej akcji. W pięciu 

seriach wystartowało niespełna 100 biegaczy. 



211 
 

 2 i 3 października odbyły się Mistrzostwa Polski w Zapasach w Stylu Klasycznym. Złote medale 

zdobywali podczas nich zapaśnicy KS Sobieski Poznań. Jeden z nich zdobył Stypendysta 

Sportowy Miasta Poznania Tadeusz Michalik, który posiada również kwalifikację olimpijską.  

 5 października nad poznańską Maltą odbyła się konferencja prasowa przed Mistrzostwami 

Europy w wioślarstwie – 9-11 października. Był to jedyny dla seniorów międzynarodowy start 

w ubiegłym sezonie. Mistrzostwa odbywały się w nowej rzeczywistości i ścisłym reżimie 

sanitarnym. Obok cyklicznej dezynfekcji, maseczek, zawodników czekała nowa forma dekoracji 

- zawodnicy sami zakładali sobie medale. Impreza została dofinansowana ze środków Wydziału 

Sportu UMP.  

 W związku z tym, że w ubiegłym roku nie odbył się 13. PKO Poznań Półmaraton i 21. PKO 

Poznań Maraton im. M. Frankiewicza, zorganizowano wirtualną alternatywę biegów. 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji zorganizowały PKO Poznań Virtual Run, który odbył się 

18 października 2020 r. (od godz. 00:01 do godz. 23:59). Do wyboru były cztery dystanse  

tj. 5 km, 10 km, półmaraton (21,097 km) lub maraton (42,195 km). Bieg miał charakter 

indywidualny oraz wirtualny, co oznacza, że zawodnicy nie spotkali się razem na miejscu startu, 

ale każdy z uczestników pokonał wybrany dystans na wyznaczonym przez siebie terenie.  

By zostać sklasyfikowanym biegacz rejestrował swój bieg pobierając aplikację mobilną PKO 

Poznań Virtual Run lub poprzez inne urządzenie rejestrujące. Łącznie w zabawie wzięło udział 

ponad 1200 osób, pokonując dystans 19 938,655 km. 

 Zawodniczki KU AZS UAM Poznań zostały wicemistrzyniami Polski w futsalu kobiet. W Final 

Four Ekstraligi, który odbył się w hali UAM, przy ul. Zagajnikowej. Poznański zespół  

po zwycięstwie w półfinale z AZS UEK Słomniczanka Słomniki 4:1, w finale uległ AZS UJ 

Kraków 0:2. 

 17 października na lodowisku Chwiałka ruszyły zajęcia z nauki na łyżwach. Zajęcia dopasowane 

są do wieku i umiejętności zainteresowanych. Na chętnych czekało kilka grup (najmłodsze  

od 6 roku życia). Realizatorem zajęć są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. 

 Od poniedziałku 19 października na basenach POSiR odbywały się zajęcia szkół  

i uczelni. Wznowiona została także działalność szkółek pływackich  

(nauka i doskonalenie pływania) oraz zorganizowane treningi sportowe. pozostawały nieczynne 

dla klientów indywidualnych. Podstawą zmian było Rozporządzenie Rady Ministrów  

z 16 października 2020 r., które zarówno w strefach czerwonych jak  

i żółtych wprowadzało zakaz działalności basenów, aquaparków, siłowni, klubów  

i centrów fitness z wyłączeniem; basenów, siłowni, klubów i centrum fitness: 

- działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych  

dla pacjentów, 

- przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć 

sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 13, w brzmieniu nadanym 

projektowanym rozporządzeniem, oraz studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni  

lub w szkole. 

 Od wtorku 20 października 2020 zgodnie z powyższymi zasadami funkcjonowały również 

baseny sportowe na Termach Maltańskich. Na wszystkich obiektach  

w częściach wspólnych należało stosować się do obowiązku zasłaniania nosa i ust, zachowaniu 

odstępu, konieczności dezynfekcji rąk. 

 W weekend 24-25 października zawodnicy KS Sobieski Poznań z powodzeniem wystartowali  

w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w zapasach w stylu klasycznym oraz  
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w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w zapasach kobiet. Z obu imprez reprezentanci 

poznańskiego klubu przywieźli medale. Podczas Mistrzostw Młodzików zapaśnicy wywalczyli 

9 medali (2 złote, 5 srebrnych , 2 brązowe), z kolei w zapasach kobiet udało się sięgnąć po dwa 

krążki – oba koloru brązowego. Szkolenie dzieci i młodzieży w KS Sobieski Poznań odbywa się 

przy wparciu Wydziału Sportu UMP w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu. 

 W weekend 24-25 października w hali sportowej UAM przy ul. Zagajnikowej  

9 w Poznaniu odbył się Europejski Festiwal Szermierki. W ramach imprezy rozegrano Puchar 

Polski Juniorów we florecie oraz XIII Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka. Festiwal jest 

organizowany przez środowisko szermiercze skupione wokół Klubu Sportowego "WARTA" 

nieprzerwanie od 2008 roku, na cześć wybitnego poznańskiego trenera - Jana Nowaka.  

W zeszłym roku, z racji obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych w zawodach mogła wziąć 

udział ograniczona liczba uczestników, oczywiście bez udziału publiczności. Mimo trudnej 

sytuacji, w zeszłym roku na festiwalowych planszach stanęło ponad 300 szermierzy w wieku od 

6 do 20 lat. Europejski Festiwal Szermierki został sfinansowany z środków Wydziału Sportu 

Urzędu Miasta Poznania, Polskiego Związku Szermierczego oraz Ministerstwa Sportu. 

 25 października odbył się coroczna impreza judo dla najmłodszych – Memoriał Jigoro Kano. 

Zeszłoroczna edycja była już 12-stą. W związku z panującymi warunkami impreza odbyła się 

bez udziału osób towarzyszących i publiczności. Organizacja Memoriału oraz działalność 

Akademii Judo wspierana jest przez Wydział Sportu UMP.  

 Podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w zapasach stylu klasycznym zawodnicy KS 

Sobieski Poznań wywalczyli 4 medale. Złoty medal zgarnął Gerard Kurniczak  

w kat. 97 kg, zaś Nika Houha wywalczył srebro w kat. 77 kg. Na najniższym stopniu podium 

stanęło dwóch zapaśników: Bartosz Rajter w kat. 77 kg oraz Waldemar Zamiar w kat. 130 kg. 

Wydarzenie było dofinansowane ze środków Wydziału Sportu. Medaliści z Sobieskiego trenują 

w ramach miejskiego programu Młodzieżowych Centrów Sportu. 

 W piątek 6 listopada Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji rozpoczęły spuszczanie wody  

z Jeziora Maltańskiego. Operacja, którą przeprowadza się raz na cztery lata, pozwala  

na oczyszczenie dna zbiornika ze śmieci i namułów.  

 Od połowy listopada do 7 grudnia poznańskie kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia  

i związki kultury fizycznej mogły zgłaszać kandydatów do Stypendium Sportowego Miasta 

Poznania dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe w kategorii seniora. Zasady 

przyznawania stypendium reguluje uchwała Nr XVIII/307/VIII/2019 Rady Miasta Poznania  

z 15 października 2019 r. W ubiegłym roku z uwagi na epidemię SARS-CoV-2 i związanymi  

z tym konsekwencjami w postaci odwołania międzynarodowych imprez sportowych  

w niektórych dyscyplinach sportowych kandydaci ubiegający się o stypendium, w przypadku 

braku możliwości wykazania osiągnięć zdobytych na arenie międzynarodowej w 2020 roku, 

musieli potwierdzić swoje wyniki wpisując osiągnięcia zdobywane na arenie krajowej. 

 W środę 18 listopada wystartowało Lodowisko Malta. Sezonowy obiekt jak co roku stanął  

w okolicach startu Toru Regatowego Malta przy ul. Jana Pawła II. Od niedzieli do czwartku był 

on czynny w godz  8:00 do 22:00, a w piątki i soboty o godzinę dłużej, czyli do 23:00. Lodowisko 

działało zgodnie z wytycznymi dot. reżimu sanitarnego. Przed wejściem na obiekt obowiązywała 

dezynfekcja dłoni. W przestrzeniach poza taflą lodowiska obowiązkowe było zasłanianie  

ust i nosa.   

 20 listopada Komunikatem Prezydenta Miasta Poznania ogłoszono otwarty konkurs ofert 

17/2021 w obszarach „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” oraz „turystyka  



213 
 

i krajoznawstwo” w 2021 roku. Nabór w konkursie trwał do 11 grudnia,  

a kluby sportowe składały swoje oferty w zadaniach: 

- organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym 

- organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym 

- Imprezy krajoznawcze w Poznaniu i Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania 

- Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez okręgowe bądź polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych 

Systemem Sportu Młodzieżowego – Młodzieżowa Centra Sportu 

 28 listopada w Centrum PLEK przy ul. Margonińskiej odbyła się Poznańska Gala Rugby. 

Główną atrakcją były spotkania z udziałem Black Roses Posnania  

z Barbarians Europe, czyli zawodniczkami z czołowych klubów Europy Środkowo-

Wschodniej, a także KS Posnania z reprezentacją Polski. Rozgrywki odbyły się bez udziału 

publiczności, ale wszystkich kibiców zapraszamy do obejrzenia transmisji  

z wydarzenia na antenie WTK. Wydarzenie było współfinansowane przez Wydział Sportu UMP.  

 14 grudnia odbyła się Kapituła Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego 

Miasta Poznania powołanej przez Radę Miasta Poznania (spotkanie odbyło się w trybie online). 

Stypendium przyznano 22 poznańskim zawodnikom, uprawiającym 10 dyscyplin sportowych. 

Łączna kwota na jaką opiewają wsparcie stypendialne to 390 tysięcy złotych. 

 Zgodnie z najnowszymi przepisami Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji wprowadziły 

ograniczenia w działalności obiektów sportowych, które obowiązywały od 28 grudnia 2020. 

- Baseny: obiekty basenowe POSiR od 28 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021 były nieczynne. 

Kursy nauki, doskonalenia pływania oraz inne zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone  

na pływalniach Atlantis, Chwiałka i Rataje zostały przesunięte na okres, w którym przepisy 

umożliwią ich kontynuację. Jedyny wyjątek stanowi działalność z uczestnictwem  

we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. 

- Lodowiska – Lodowisko Malta było nieczynne. Z Lodowiska Chwiałka mogły korzystać 

wyłącznie podmioty uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez 

odpowiedni polski związek sportowy lub uprawiające sport w ramach ligi zawodowej.  

- Korty tenisowe: w podanym okresie korty tenisowe POSiR były nieczynne. 

- Boiska i hale sportowe: Obiekty na Golęcinie, Młodzieżowym Ośrodku Sportowym (Śródka), 

Chwiałce (hale sportowe) udostępnione zostały wyłącznie podmiotom uczestniczącym  

we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy 

lub uprawiającym sport w ramach ligi zawodowej. 

- Pozostałe obiekty: bowling – Oddział Rataje i Skatepark Wyspa na os. Piastowskim zostały 

zamknięte. 

 

6. Działania promocyjne Wydziału, w tym: działania mające na celu współorganizację  dużych 

wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań 

Działania promocyjne Wydziału, w tym: działania mające na celu współorganizację  dużych 

wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań 

W 2020  zostało zawartych 7 umów promocyjnych. Wśród nich znalazły się umowy dotyczące 

promocji Poznania jako ośrodka turystyki i kultury fizycznej na największych wydarzeniach 

sportowych w Poznaniu. Przykładowe umowy promocyjne zawierają takie zadania jak:  

- Świadczenie usług promocyjnych podczas 62-tej edycji plebiscytu na "Najlepszych Sportowców  

i Trenerów Wielkopolski 2019 oraz Wielkiego Balu Sportowca” 
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- Świadczenie usług promocyjnych podczas ogólnopolskiego wydarzenia pn. „Forum Sportu  

i Biznesu SPORTBIZ” 

- Organizacja imprezy Junior Poznań Triathlon 2020 na terenie POSiR w sposób maksymalizujący 

efekty promocji na rzecz Miasta Poznania. 

 

7. Liczba klubów i stowarzyszeń sportowych, z wyodrębnieniem uczniowskich klubów 

sportowych (wg stanu na 31.12.2020 r.; liczba nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych 

klubów w 2020 r.). 

 

40 związków sportowych 

203 stowarzyszenia zarejestrowane w KRS 

202 kluby nieprowadzące działalności gospodarczej 

112 uczniowskich klubów sportowych 

Nowo zarejestrowanych klubów w ubiegłym roku: 

Uczniowski Klub Sportowy – 0 

Klub sportowy – 10 

Likwidacja: 

Uczniowski Klub Sportowy – 0 

Klub Sportowy – 4 

 

8. Nagroda Sportowa i Stypendium Sportowe Miasta Poznania 

 

W 2020 roku, zgodnie z decyzją Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium Miasta Poznania 

przyznano Stypendia Sportowe dla seniorów. Wyróżnienia otrzymało 21 sportowców,  

a ich stypendium w wysokości 500-4000 zł miesięcznie wypłacano od stycznia do grudnia 2020 r. 

Ponadto przyznano 51 wyróżnień w kategorii młodzieżowca, zgodnie z ustalonymi kryteriami  

i regulaminem przyznawania stypendium zawartymi w Uchwale Rady Miasta Poznania. Stypendia 

otrzymało 38 zawodników dyscyplin indywidualnych oraz 13 ze sportów drużynowych. Stypendia 

wypłacane są od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r.. W tym terminie 44 zawodników otrzymuje będzie 

stypendium w wysokości 450 zł miesięcznie natomiast 7 zawodników stypendium w wysokości 

385 zł. 

 

29 czerwca na uroczystej sesji Rady Miasta Poznania, w reprezentacyjnej sali Ziemia (MTP) 

Prezydent Miasta Poznania oraz Przewodniczący Rady Miasta Poznania wyróżnili nagrodą sportową 

zawodnika Tomasza Kaczora (kajakarstwo, w 2019 roku zwyciężył  

w jedynce na Igrzyskach Europejskich w Mińsku oraz zdobył tytuł indywidualnego wicemistrza 

świata w Segedynie) oraz jego trenera Dariusza Bresińskiego (obaj KS Warta Poznań) za całokształt 

pracy trenerskiej. Obaj otrzymali nagrodę w wysokości po 10.000 zł. 

 

9. Największe osiągnięcia poznańskich sportowców w 2020 r. 

Z uwagi na epidemię SARS-CoV-2 i związanymi z tym konsekwencjami w postaci odwołania 

międzynarodowych imprez sportowych w niektórych dyscyplinach nie mieli okazji startować  

w imprezach rangi międzynarodowej w 2020 roku. 
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l.p

. 
imię i nazwisko klub dyscyplina 

osiągnięcia międzynarodowe 

2020 

osiągnięcia krajowe 

2020 

1. 
Michał 

Kotkowski 
SSR Start 

para 

lekooatlety

ka 

- 

MP (20-23.08.) - 

400m - I msc., 200m 

- I msc. 

Paralekkoatletyczne 

Grand Prix Polski - II 

runda:  400m - I msc., 

III runda: 400m - I 

msc. 

2. Jakub Stepun AZS AWF 

kajakarstw

o 

klasyczne 

- 

Młodzieżowe MP - 

(24-26.07.) - K1 

200m - III msc., K4 

1000m - I msc. 

MP Seniorów - K1 

200m - III msc. 

3. 
Marcin 

Kitkowski 
AZS AWF 

Hokej na 

trawie 
- 

Puchar Polski (5.07.) 

- I msc. 

Halowe MP (29.02.) - 

III msc. 

4. 
Mateusz 

Nowakowski 
AZS AWF 

Hokej na 

trawie 
- 

Puchar Polski (5.07.) 

- I msc. 

Halowe MP (29.02.) - 

III msc. 

5. Patryk Pawlak AZS AWF 
Hokej na 

trawie 
- 

Puchar Polski (5.07.) 

- I msc. 

Halowe MP (29.02.) - 

III msc. 

6. 
Martyna 

Jelińska 
AZS AWF Szermierka 

Puchar Świata (7.02.) - 

indywidualnie - XVI msc. 

MP (10.10.) - 

drużyna - II msc. 

7. Bartosz Stabno 

KS 

Posnania 

Poznań 

kajakarstw

o 

klasyczne 

- 

MP (14-16.08.) - K1 

1000m - I msc., K1 

500m - II msc., K1 

5000m - II msc, K2 

500m - I msc. 

Konsultacje (23-

25.10.) - K1 1000m - 

I msc. 

8. 
Małgorzata 

Puławska 

KS 

Posnania 

Poznań 

kajakarstw

o 

klasyczne 

- 

MP (14-16.08.) - K2 

500m - II msc., K4 

500m - III msc., K2 

200m - II msc., K2 

200m MIX - II msc. 
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9. Karolina Naja 

KS 

Posnania 

Poznań 

kajakarstw

o 

klasyczne 

- 

MP (14-16.08.) - K2 

500m - II msc., K4 

500m - III msc., K2 

200m - II msc. 

10

. 
Michał Kudła 

KS 

Posnania 

Poznań 

kajakarstw

o 

klasyczne 

- 

MP (14-16.08.) - C1 

1000m - VII msc., C4 

1000m - III msc., C2 

200m MIX - IV msc. 

11

. 

Hugon 

Noszczyk 

KS 

Posnania 

Poznań 

rugby - 

MP Rugby 7 (4.07.) - 

I msc.  

Puchar Polski Rugby 

7 (27.06.) - I msc. 

12

. 

Dominik 

Machlik 

KS 

Posnania 

Poznań 

rugby - 

MP Rugby 7 (4.07.) - 

I msc.  

Puchar Polski Rugby 

7 (27.06.) - I msc. 

13

. 
Daniel Gdula 

KS 

Posnania 

Poznań 

rugby - 

MP Rugby 7 (4.07.) - 

I msc.  

Puchar Polski Rugby 

7 (27.06.) - I msc. 

14

. 
Oskar Dębiński  

KS 

Posnania 

Poznań 

rugby - 

MP Rugby 7 (4.07.) - 

I msc.  

Puchar Polski Rugby 

7 (27.06.) - I msc. 

15

. 
Daniel Trybus 

KS 

Posnania 

Poznań 

rugby - 

MP Rugby 7 (4.07.) - 

I msc.  

Puchar Polski Rugby 

7 (27.06.) - I msc. 

16

. 

Katarzyna 

Paszczyk 

KS 

Posnania 

Poznań 

rugby - MP rugby 7 - II msc. 

17

. 

Jaclyn Halko-

Stelmaszyk 

KS 

Posnania 

Poznań 

wioślarstw

o 

ME (9-11.10.) - dwójka 

podwójna wagi lekkiej 2xLW 

- VI msc. 

MP (19-20.09.) - 

dwójka podwójna w. 

lekkiej 2xLW -I msc., 

czwórka podwójna 

w. lekkiej 4xLW - 

Imsc. 

MP na ergometrze 

(25.01.) - I msc. 

18

. 

Weronika 

Deresz 

KS 

Posnania 

Poznań 

wioślarstw

o 

ME (9-11.10.) - dwójka 

podwójna wagi lekkiej 2xLW 

- VI msc. 

MP (19-20.09.) - 

dwójka podwójna w. 

lekkiej 2xLW -I msc., 

czwórka podwójna 

w. lekkiej 4xLW - 

Imsc. 
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MP na ergometrze 

(25.01.) - III msc. 

19

. 
Wiktor Chabel 

KS 

Posnania 

Poznań 

wioślarstw

o 

ME (9-11.10.) - czwórka 

podwójna M4x - V msc.  

MP (19-20.09.) - 

Ósemka 8+ - I msc., 

Czwórka podwójna 

4x - II msc.  

20

. 

Adam 

Wicenciak 

Klub 

Wioślarski z 

1904 Roku 

wioślarstw

o 

ME (9-11.10.) - czwórka 

podwójna M4x - V msc.  
- 

21

. 

Vincent 

Słomiński 

KS Stomil 

Poznań 

kajakarstw

o 

klasyczne 

  

MP (14-16.08.) - III 

msc. C1 500m, III 

msc. C1 1000m,  

pierwszy prawy do 

osady C2 na 2021 rok 

22

. 
Tomasz Kaczor 

KS Warta 

Poznań 

kajakarstw

o 

klasyczne 

Brak imprez 

V miejsce Puchar 

Polski Seniorów (23-

25.10.), Reszta 

sezonu - kontuzja 

23

. 
Magda Stanny 

KS Warta 

Poznań 

kajakarstw

o 

klasyczne 

- 

MP Seniorów (14-

16.08): III msc. C1 

500m, III msc. C1 

200m, II msc. C2 

500m, II msc. C2 

200m 

24

. 
Michał Chudy 

KS Warta 

Poznań 
pływanie 

Berlin Open (28-29.02.) - 

100 motylkowy - I msc., 50m 

motylkowy - I msc. 

- 

25

. 
Anna Dowgiert 

KS Warta 

Poznań 
pływanie 

Berlin Open (28-29.02.) - 50 

motylkowy - I msc. 

Budapeszt 4 Nations Swim 

Meet (24-26.07.) - 50 

motylkowy - I msc., 4x100 

dowolny - I msc. 

- 

26

. 

Kacper 

Majchrzak 

KS Warta 

Poznań 
pływanie 

Berlin Open (28-29.02.) - 

100m dowolny - II msc., 

200m dowolny - II msc. 

Budapeszt 4 Nations Swim 

Meet (24-26.07.) - 4x100m 

dowolny mix - I msc., 

4x100m - Imsc., 100m 

dowolny - III msc., 200m 

dowolny - III msc. 

International Swim League - 

21-22.11. - zwycięstwo 

drużynowe 

- 
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27

. 

Martyna 

Długosz 

KU AZS 

UAM 

Poznań 

szermierka - 
MP (11.10.) - I msc. 

(drużyna) 

28

. 
Julia Walczyk 

KU AZS 

UAM 

Poznań 

szermierka - 
MP (11.10.) - I msc. 

(drużyna) 

29

. 

Hanna 

Łyczbińska 

KU AZS 

UAM 

Poznań 

szermierka - 
MP (11.10.) - I msc. 

(drużyna) 

30

. 

Martyna 

Synoradzka 

KS AZS-

AWF 

Poznań 

szermierka - 

MP (10-11.10) - 

floret: II msc. 

(indywid.), drużyna - 

II msc. 

31

. 

Karolina 

Nadolska 

KU AZS 

UAM 

Poznań 

lekkoatlety

ka - 

maraton 

- 

Walencja - 10 km - 

32:08 - rekord Polski 

uliczny 

32

. 

Maksymilian 

Żakowski 

Organizacja 

Środowisko

wa AZS 

Żeglarstwo 

ME Kite Indywidualne (18-

23.08.) - 13 msc. (12. msc. 

wśród Europejczyków) 

MP Kite 

Indywidualne (18-

23.08.) - I msc. 

33

. 

Wiktoria 

Brzezińska 

Organizacja 

Środowisko

wa AZS 

Hokej na 

trawie 
- 

MP (29.06.) - I msc. 

Halowe MP (28.02.) - 

II msc. 

34

. 

Joanna 

Fiodorow 

Organizacja 

Środowisko

wa AZS 

lekkoatlety

ka 
- 

MP (28-30.08.) - rzut 

młotem - III msc. 

35

. 

Adrianna 

Szóstak 

Organizacja 

Środowisko

wa AZS 

lekkoatlety

ka 
- 

MP (28-30.08) - 

trójskok - II msc. 

Halowe MP (29.02-

1.03.) - trósjkok - I 

msc., skok w dal - II 

msc. 

36

. 
Patryk Wykrota 

Organizacja 

Środowisko

wa AZS 

lekkoatlety

ka 
- 

MP (28-30.08) - 

4x100m - II msc. 

Halowe MP (29.02-

1.03.) - 200m - III 

msc. 

37

. 

Amadeusz 

Zdrojewski 

Organizacja 

Środowisko

wa AZS 

lekkoatlety

ka 
- 

MP (28-30.08) - 

4x400m MIX - III 

msc.Halowe MP 

(29.02-1.03.) - 

4x400m- I msc. 

38

. 

Patrycja 

Wyciszkiewicz 

Organizacja 

Środowisko

wa AZS 

lekkoatlety

ka 

Meeting Diamentowej Ligi 

(4.09.) - 400m - II msc. 

MP (28-30.08.) - 

400m - IV msc. 
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39

. 
Karol Robak 

Organizacja 

Środowisko

wa AZS 

taekwondo 

ITF 
PŚ (29.02.) - V msc. - 

40

. 

Mikołaj 

Szaferski 

Organizacja 

Środowisko

wa AZS 

taekwondo 

ITF 
PŚ (29.02.) - I msc. MP (3.10.) - I msc. 

41

. 

Maciej 

Rutkowski 

Organizacja 

Środowisko

wa AZS 

Windsurfi

ng 

MŚ klasa IQFoil - (17-22.08) 

- IV msc. 

PŚ (13-18.07) - I msc. 

 

MP (18-20.09) - I 

msc 

42

. 

Szymon 

Wierzbicki 

Organizacja 

Środowisko

wa AZS 

żeglarstwo 

Mistrzostwa Świata (9-

15.02): 49er - 27 msc. 

ME (28.09-4.10.): 49er - XI 

msc. 

Olympic week (4-6.09) -: 

49er - III msc. 

MP (20-22.08): 49er - 

I msc. 

43

. 

Mateusz 

Ogrodowczyk 

Organizacja 

Środowisko

wa AZS 

Łucznictw

o 
- 

Młodzieżowe MP - 

(19-20.09) - indyw. - 

II msc. 

MP Seniorów (11-

13.09.) drużyna - III 

msc. 

44

. 

Agnieszka 

Wieszczek-

Kordus 

WKS 

Grunwald 

Poznań 

zapasy - 

styl wolny 

Poland Open - 

Międzynarodowy Turniej 

(5.11.) 68 kg - II msc. 

MP (10.10.) - 68kg - I 

msc 

45

. 

Iwona 

Matkowska 

WKS 

Grunwald 

Poznań 

zapasy - 

styl wolny 
- 

MP (10.10.) 53kg - I 

msc. 

Puchar Polski 

(26.01.) 50kg - I msc. 

46

. 

Tadeusz 

Michalik 
KS Sobieski 

zapasy - 

styl 

klasyczny 

ME (10-16.02.) - VII msc. 

(97 kg) 

MP (2-3.10.) - I msc. 

(97 kg) 

47

. 
Edgar Babayan KS Sobieski 

zapasy - 

styl 

klasyczny 

- 

MP (2-3.10.) - I msc. 

(77 kg),  

Międzynarodowy Memoriał 

Pytlasińskiego (6-8.11.) - I msc. 

(77kg) 

 

Sukcesy drużynowe 

 

 KKS Lech Poznań - II miejsce w PKO Ekstraklasa 

 Posnania Poznań - Mistrz Polski mężczyzn Rugby 7  

 WKS Grunwald Poznań - Mistrz Polski w hokeju na trawie mężczyzn 

 AZS UAM Poznań - II miejsce Mistrzostw Polski w Ekstralidze futsalu kobiet 

 Black Roses Posnania Poznań - II miejsce Mistrzostw Polski w rugby kobiet 

 AZS Politechnika Poznańska II miejsce Mistrzostw Polski w hokeju na trawie kobiet  
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XXIII. Wydział Urbanistyki i Architektury: 

 

Podstawowe zadania Wydziału Urbanistyki i Architektury, wynikające z ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy Prawo budowlane, w 2020 roku realizowane były przy 

wpływających pismach ( w tym wnioski oraz pisma składane do spraw w toku) w liczbie 37084   

(wzrost o 7% w stosunku do 2019 r.). 

Szczegółowy wpływ pism do wydziału w roku 2020 przedstawia się następująco: 

 Liczba wszystkich pism (w tym wnioski oraz pisma składane do spraw w toku) złożonych  

do Wydziału Urbanistyki i Architektury -  37084. 

Wpłynęło łącznie wniosków: 

 o ustalenie warunków zabudowy: 1075 

       (spadek o 11% w stosunku do 2019 r.) 

 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: 287 

       (spadek o 11% w stosunku do 2019 r.) 

 o wydanie opinii urbanistycznej: 2442 

       (spadek o 8% w stosunku do 2019 r.) 

 o pozwolenie na budowę: 3280 

       (spadek o 0,5% w stosunku do 2019 r.) 

 zgłoszenia robót budowlanych: 1701 

       (spadek o 1% w stosunku do 2019 r.) 

 o zaświadczenia o samodzielności lokalu: 914   

         (wzrost o 20% w stosunku do 2019 r.) 

 o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej: 236  

         (spadek o 43% w stosunku do 2019 r.) 

W 2020 r. wydano następujące decyzje: 

 o warunkach zabudowy: 958 

        (spadek o 2 % w stosunku do 2019 r.) 

 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 228 

       (spadek o 18% w stosunku do 2019 r.) 

 o pozwoleniu na budowę: 2683  

      (spadek o 4% w stosunku do 2019 r.) 

 przyjęte zgłoszenia robót: 731 

      (wzrost o 11% przyjętych zgłoszeń w stosunku do 2019 r.) 

    pozwolenia na budowę wydane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 576 

   pozwolenia na budowę wydane na podstawie miejscowych planów zagospodarowana 

przestrzennego: 533 

Średni czas oczekiwania na wydanie decyzji w 2020 r. wynosił: 

 warunki zabudowy: 127 dni 

 lokalizacja inwestycji celu publicznego: 63 dni 

 pozwolenia na budowę: 55 dni. 
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Najważniejsze aspekty funkcjonowania Wydziału w 2020 r.: 

 

Utrzymanie wysokiej jakości pod względem terminowości prowadzonych postępowań oraz ilości 

wydawanych pozytywnych rozstrzygnięć kończących postępowania, co zostało potwierdzone  

3 miejscem na podium Rankingu Miast Polskiego Związku Firm Deweloperskich 

Kontynuacja prac związanych z uzupełnianiem bazy dokumentów skanowanych rozstrzygnięć 

postępowań administracyjnych (decyzje: o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, o pozwoleniu na budowę). 

Adaptacja pomieszczeń budynku C przy Placu Kolegiackim 17 na potrzeby stworzenia bezpiecznej 

przestrzeni obsługi dla klientów Wydziału w czasie pandemii Covid-19 

Zauważalnym zjawiskiem towarzyszącym kolejnym etapom zamykania gospodarki,  

w związku z tym również zmniejszania możliwości kontaktu bezpośredniego klientów  

z pracownikami Urzędu był znaczny wzrost korespondencji kierowanej do wydziału drogą elektroniczną 

za pomocą platformy EPUAP. W kwietniu 2020 r. celem zmniejszenia ryzyka transmisji wirusa  

w przypadku ewentualnego zakażenia któregoś z pracowników wdrożono  

w Wydziale system pracy zdalnej w efekcie czego zmniejszono liczbę pracowników przebywających  

w tym samym czasie w pokojach i na terenie Wydziału. 

 

W 2020 roku podpisano Porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą  

im. Stanisława Staszica w Krakowie dotyczące, współpracy w zakresie realizacji projektów badawczo-

rozwojowych w obszarze tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących usprawnieniu zarządzania 

cyfrową informacją w procesach realizowanych przez administrację samorządowa Miasta Poznania. 

 

Informacje dotyczące konkursów urbanistycznych zorganizowanych przez Wydział  

w 2020 r.   

W dniu 23 stycznia 2020 r. rozstrzygnięto Konkurs na projekt pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Poznaniu. 

Rewaloryzacja przestrzeni przed Dworcem Zachodnim w Poznaniu – Zadanie semestralne  

dla studentów Politechniki Poznańskiej na kierunku Architektura. Finałowe spotkanie miało miejsce 

06.03.2020 r. w UMP, podczas którego w krótkich wystąpieniach studenci Wydziału Architektury 

zaprezentowali koncepcję zmian przestrzeni przed Dworcem Zachodnim.  

 

Działania WUiA w roku 2020 w zakresie przyjęcia uchwały krajobrazowej. 

 

12 lutego 2020 r. – odbyło się, ogólnodostępne, posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej  

i Rewitalizacji Miasta, udział w nim wzięli m.in. przedstawiciele firm reklamowych. 

Radni ustalili, że regulacje dla ogrodzeń należy raz jeszcze przeanalizować pod kątem obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przede wszystkim  

z jednostką odpowiedzialną za tworzenie mpzp na terenie Miasta Poznania tj. Miejską Pracownią 

Urbanistyczną. Wydział Urbanistyki i Architektury zwrócił się także indywidualnie do MPU o wsparcie 

w tym temacie. 
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Z uwagi na sytuację panującą w kraju (i na świecie) związaną ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, 

która zaczęła obowiązywać od połowy marca, proces konsultacji/rozmów z Miejską Pracownią 

Urbanistyczną został wydłużony. 

W maju, po otrzymaniu materiałów od Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, zespół działający  

w Wydziale Urbanistyki i Architektury zajmujący się projektem uchwały krajobrazowej przystąpił  

do wprowadzania zmian w dokumencie. 

23.07.2020 odbyła się Narada 9/VIII/22/2020, punkt obrad 1 

Prezydent wyraża zgodę na dalsze procedowanie projektu tzw. Uchwały krajobrazowej, zgodnie  

z trybem ujętym w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli skierowanie 

uchwały do uzgadniania i opiniowania z zewnętrznymi podmiotami  

(m.in. z Marszałkiem Województwa, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków). 

16.09.2020 r. na terenie MTP odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółki PIM, spółki MTP  

oraz Miejską Konserwator Zabytków w celu omówienia ostatecznych szczegółów odnośnie zarządzania 

przestrzenią reklamową w mieście. 

6.11.2020 r. przedstawiono zestawienie zmian wprowadzonych po spotkaniu  

z przedstawicielami MTP. Zwiększono wysokość maksymalną słupów reklamowych w wersji  

A do 4,5 m, dopuszczono możliwość lokalizowania citylightów wzdłuż ciągów publicznych  

w obszarze Centrum i historyczne dzielnice itp. 

12.11.2020 r. wysłano projekt uchwały wraz z załącznikami do opiniowania i uzgodnienia  

w trybie określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz  przekazano 

projekt uchwały do korekty redakcyjnej po zmianach wprowadzonych na spotkaniu z przedstawicielami 

MTP 

Do 16.12.2020 r. wpłynęły opinie do projektu uchwały od Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska, Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej i Marszałka Województwa,  

8.12.2020 r. wpłynęło uzgodnienie projektu uchwały od Miejskiego Konserwatora Zabytków 

29.12.2020 r. uzyskano akceptację treści uchwały po korekcie redakcyjnej 

Prowadzone są także prace nad aktualizacją materiałów informacyjnych (broszura)  

oraz zmianie szaty graficznej odpowiadającej końcowemu etapowi procedowaniu dokumentu. 

 

Zmiany organizacyjne jakie dokonane zostały w 2020 r. 

Zarządzeniem nr 1 /2020  Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury z dnia 27.01.2020 r.,  

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego WUiA  wprowadzono następujące zmiany: 

-  zlikwidowano jedno samodzielne stanowisko ds. uchwały krajobrazowej i analiz, utworzono  

stanowisko ds. architektury, w Oddziale Architektury I. 

Zarządzeniem nr 2/2020 Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury z dnia 04.06.2020 r.,  

      w   sprawie Regulaminu Organizacyjnego WUiA  wprowadzono następujące zmiany: 

- przeniesiono jeden etat z  Oddziału Urbanistyki I, (stanowisko ds. urbanistyki nr 7) do Oddziału 

Urbanistyki III (utworzenie  stanowiska ds. urbanistyki nr 6)  

-   w Oddziale Urbanistyki II – likwidacja stanowiska ds. urbanistyki nr 6 i utworzenie nowego 

stanowiska ds. analiz urbanistycznych nr 4. 
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Na dzień 31 grudnia 2020 r., ogólny limit etatów wynosi 118 etatów. 

Ilość oddziałów wyniosła 10, nadto samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu oraz ds. Uchwały 

krajobrazowej i analiz. 

 

Zarówno na dzień 31 grudnia 2020 r., jak i 1go stycznia 2021 r. - zachowano dotychczasowy          ogólny 

limit etatów, który nadal wynosi 118 etatów. 

 

Wydarzenia, spotkania oraz wideokonferencje, w których uczestniczyła dyrekcja wydziału: 

P. Sobczak 

 Konferencja - UDZIAŁ BRANŻY BUDOWLANEJ W POLITYCE MIESZKANIOWEJ 

PAŃSTWA 15.01.2020 r. 

 Spotkanie ze studentami historii i architektury 16.01.2020 r. 

 Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce - posiedzenie jury konkursu 

17.01.2020 r. 

 BUDMA 4 – 7 02. 2020 r. 

 Dzień Inżyniera Budownictwa - BUDMA 2020 05.02.2020 r. 

 Posiedzenie kapituły konkursu pl. Wiosny Ludów 12.02.2020 r. 

 Finał konkursu pl. Wiosny Ludów – MTP 19.02.2020 r. 

 Sąd Konkursowy-Kładka Piastowska 27.02.2020 r. 

 Rozstrzygniecie Konkursu Plac przed Dworcem Zachodnim 12.03. 2020 r. 

 Projekt "Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce" Konferencja 09.06.2020 r. 

 WEBINARIUM PZDF - zabudowa śródmiejska 16.06.2020 r. 

 J.B.Quadro - posiedzenie sądu 17.09.2020 r. 

 Konferencja z GUNB dotycząca cyfryzacji procesu budowlanego 21.09.2020 r 

 Poznański Dzień Przedsiębiorczości 13.10.2020 r. 

 PZFD, ogłoszenie wyników - ranking miast wideo konferencja 23.10.2020 r. 

 J.B.Quadro - ogłoszenie wyników 26.10. 2020 r. 

 Architectus posiedzenie Kapituły Nagrody 24.11. 2020 r. 

K. Podlewska 

 Konferencja - UDZIAŁ BRANŻY BUDOWLANEJ W POLITYCE MIESZKANIOWEJ 

PAŃSTWA 15.01. 2020 r. 

 BUDMA, w tym Dzień Inżyniera Budownictwa oraz Dzień urbanisty 04-07. 02. 2020 r. 

 Rozstrzygniecie Konkursu placu Wiosny Ludów i ul. Szkolnej – MTP 19.02. 2020 r. 

 "Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce" konferencja online 09.06. 2020 r. 

 WEBINARIUM PZDF  -  zabudowa śródmiejska 16.06. 2020 r. 

 seminarium Lokalnej Grupy Urbact  -  projekt Health&Greenspace, 17.11. 2020 r. 

 "Prosta polszczyzna w Urzędzie" konferencja 10.12. 2020 r. 

 Szkoła Liderów 10.12. 2020 r. 

A. Nowicki 

 BUDMA, w tym Dzień Inżyniera Budownictwa 4 – 7 02.2020 r. 

 Sąd konkursowy – Kładka Piastowska 27.02.2020 r. 
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T. Wichnowski 

 Kapituła konkursu pl. Wiosny Ludów 12.02.2020 r. 

 Rozstrzygniecie Konkursu Plac przed Dworcem Zachodnim 12.03. 2020 r. 

 Projekt "Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce" 9.06.2020 r. 

 Konferencja z GUNB dotycząca cyfryzacji procesu budowlanego 21.09.2020 r 

 Konferencja z P. Dorotą Cabańską p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

dotycząca cyfryzacji procesu budowlanego oraz portalu E-BUDOWNICTWO 10.12.2020 r. 
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XXIV. Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu: 

 

 

 

Działanie/nazwa dobrej 

praktyki/nowe 

rozwiązanie/wdrożenie 

Opis Uzyskane efekty/korzyści 

Wynajem długoterminowy 

auta o napędzie 

elektrycznym na potrzeby 

realizacji zadań 

terenowych Wydziału 

Kształtowania i Ochrony 

Środowiska. 

Korzystanie przez Wydział 

Kształtowania i Ochrony 

Środowiska z auta  

o alternatywnym napędzie 

(elektrycznym). 

Obniżenie kosztów transportu, 

korzystania z usługi TAXI, 

odciążenie floty transportowej 

Urzędu, obniżenie emisji CO2  

do atmosfery. 

Przekazywanie informacji 

o publikacji ogłoszeń  

w Biuletynie Informacji 

Publicznej  

za pośrednictwem 

platformy ePUAP do 

podmiotów publicznych 

(obwieszczenia). 

Odsyłanie ogłoszeń po okresie 

publikacji podmiotom 

publicznym w formie 

elektronicznej (zastąpienie 

tradycyjnych pism w formie 

papierowej). 

Uzyskanie oszczędności w zakresie 

wysyłanej korespondencji, szybkie, 

bezpieczne i skuteczne udzielenie 

odpowiedzi. 

Zakup interkomów 

kasowych 

Stanowiska obsługowe 

Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Uprawnień Komunikacyjnych 

zostały wyposażone  

w tzw. interkomy kasowe.   

Rozwiązanie to znacząco wpłynęło 

na poprawę komfortu obsługi 

klienta, zarówno po stronie klienta, 

jak i obsługującego go pracownika 

Urzędu Miasta Poznania. 

Zapewnienie optymalnej 

powierzchni biurowej dla 

jednostek organizacyjnych 

Urzędu Miasta Poznania. 

Translokacja dotyczy 

następujących jednostek: 

 Wydział Prawny, 

 Wydział Kształtowania i 

Ochrony Środowiska, 

 Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami, 

 Biuro Nadzoru 

Właścicielskiego. 

Usprawnienie pracy jednostek  

oraz zachowanie optymalnej 

powierzchni dla pracowników. 
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Działanie/nazwa dobrej 

praktyki/nowe 

rozwiązanie/wdrożenie 

Opis Uzyskane efekty/korzyści 

Zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii: 

Wdrożenie systemu 

monitorowania  

i identyfikacji osób 

przebywających  

w Urzędzie 

Ograniczenie dostępu  

do budynku (zarówno 

przekierowanie ruchu przez hol 

główny jak i system bramek  

i kołowrotów) umożliwia 

zachowanie i przestrzeganie 

reżimu sanitarno-

epidemiologicznego związanego 

z działaniami na rzecz 

zwalczania epidemii COVID-19.  

Kontynuacja rozbudowy 

systemu bezpieczeństwa 

budynku polegająca na  

zainstalowaniu bramek 

i kołowrotów ograniczających 

dostęp i umożliwiających 

identyfikację osób wchodzących 

do budynku. System będzie 

zintegrowany z systemem 

kontroli dostępu oraz systemem 

rejestracji obecności.  

Każda osoba wchodząca  

do budynku będzie 

identyfikowana poprzez 

przyłożenie karty urzędnika  

do czytnika w 

bramce/kołowrocie. Goście oraz 

klienci Urzędu będą 

rejestrowani przez Straż 

Miejską. Każdy klient otrzyma 

kartę gościa z przydzielonymi 

uprawnieniami do wydzielonych 

stref w budynku.  

Powyższe rozwiązanie jest  

z powodzeniem stosowane  

w prywatnych biurowcach oraz 

Planowane korzyści to zwiększenie 

zapewnienia bezpieczeństwa 

osobom przebywającym w Urzędzie 

Miasta Poznania, poprzez 

ograniczenie dostępu, a także 

identyfikacja osób przebywających 

w budynku (także tych nie 

będących pracownikami UMP). 

Dzięki wprowadzonemu 

rozwiązaniu możliwe  

jest zachowanie i przestrzeganie 

zasad reżimu sanitarnego, 

wprowadzonego w związku  

z wystąpieniem epidemii. 
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w wielu instytucjach rządowych, 

wojewódzki i samorządowych.  

Zakup urządzeń  

do pomiaru temperatury 

Zakup urządzeń  

do bezdotykowego pomiaru 

temperatury wraz z identyfikacją 

maseczki ochronnej 

Urządzenie te daje możliwość 

pomiaru temperatury dla każdej 

osoby bez konieczność 

angażowania pracowników oraz 

zapewnienie dyskrecji  

i poszanowania godności osobistej. 

Zakup osłon z pleksi 

Zakup osłon z pleksi oraz  

ich montaż na wyznaczonych 

stanowiskach pracy, rozwożenie 

środków ochrony osobistej  

do jednostek miejskich (szkoły, 

żłobki, przedszkola, DPS-y). 

Zapewnienie ochrony osobistej 

pracownikom oraz klientom 

zewnętrznym.  

Utworzenie szklanych 

zabudowy stanowisk 

obsługowych 

Na stanowiskach obsługowych 

zainstalowano szklaną 

zabudowę mającą na celu 

wzajemną ochronę 

pracowników Urzędu oraz 

klientów zewnętrznych.  

Rozwiązanie to znacząco wpłynęło 

na poprawę bezpieczeństwa  

i komfortu pracy w związku  

z obowiązującą sytuacją zagrożenia 

epidemiologicznego.  

Zapewnienie warunków 

obsługi klienta 

uwzględniających 

obostrzenia związane  

z pandemią COVID-19. 

Utworzenie stanowiska obsługi 

klienta Wydziału Urbanistyki  

i Architektury  

w pomieszczeniach 

mieszczących się w budynku C 

przy pl. Kolegiackim 17  

Zapewnienie przestrzegania 

obostrzeń w związku z epidemią  

w zakresie obsługi klienta. 



Najważniejsze osiągnięcia w 2020 r. 

Zadania realizowane przez Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu w zakresie zapewnienia: 

1. sprawnej obsługi zamówień publicznych:  

Rok 2020 był intensywny pod względem analizy nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych, co wiązało się z licznymi szkoleniami oraz opracowaniami 

dobrych praktyk działania. Najważniejszym zadaniem w 2020 r. z zakresu zamówień 

publicznych było przygotowanie wewnętrznych procedur, zgodnie z nowym stanem 

prawnym, który obowiązywać miał od 1 stycznia 2021 r.  

Oprócz dostosowania działań Urzędu Miasta Poznania do nowej ustawy, zostały 

wprowadzone regulacje dotyczące elektromobilności w zamówieniach publicznych, 

zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.  

Warto wspomnieć, że z uwagi na tzw. lockdown spowodowany pandemią COVID-19, 

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu dostosował obowiązujące zasady do sytuacji 

panującej w kraju poprzez możliwość składania ofert drogą elektroniczną w przetargach  

w procedurze krajowej, czyli postępowaniach, których wartość była mniejsza niż kwoty 

określone w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Dopuszczono również możliwość składania ofert w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ponadto, wdrożono sesję otwarcia ofert 

prowadzoną poprzez udostępnienie transmisji online, co umożliwiło zainteresowanym 

Wykonawcom oraz innym osobom dostęp do informacji w czasie rzeczywistym.  

Ponadto w 2020 r. zaczęto współpracę z Otwartym Rynkiem Elektronicznym S.A. poprzez 

dostęp do platformy zakupowej, celem przystosowania procedur do nowej elektronicznej 

rzeczywistości, jaką narzuciła nowa ustawa. 

W ramach prowadzonych postępowań zastosowano następujące zapisy, jako wymóg: 

 zatrudnienie 1 osoby bezrobotnej, 

 przystosowanie placówek pocztowych do obsługi niepełnosprawnych, 

 spełnienie wymagań, o których mowa w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 

 realizacja usług objętych przedmiotem zamówienia przy użyciu ekologicznych środków 

czystości zgodnie z wytycznymi. 

Ponadto, jako kryterium oceny ofert wymagano:  

 zatrudnienie osób bezrobotnych, 

 zatrudnienie osób niepełnosprawnych, 

 zużycie paliwa l/100km w aucie, 

 poziom emisji CO2 w aucie. 
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2. ciągłości przeprowadzania obrad Rady Miasta: 

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu stanął przed wyzwaniem organizacji możliwości 

prowadzenia obrad sesji oraz komisji Rady Miasta w formie spotkań online poprzez 

platformę ZOOM. W związku z powyższym, ze względu na ograniczenia spowodowane 

ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce zakupiono licencję umożliwiającą prowadzenie  

oraz uczestniczenie w zdalnych obradach Rady Miasta.  

 

3. dostępności budynków Urzędu Miasta Poznania dla osób z niepełnosprawnością 

wzrokową: 

W 2020 roku Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu zlecił montaż kolejnych znaczników 

elektronicznych TOTUPOINT. Poza budynkiem przy pl. Kolegiackim 17 znaczniki  

te pojawiły się również w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20. Mają 

one na celu ułatwić dostępność budynku dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. 

Zamontowano 7 znaczników w kluczowych lokalizacjach budynku (m.in. wejście 

do budynku, windy, sala obsługi klienta). Szczegółową informację na temat 

zainstalowanych znaczników, ich lokalizacja oraz kierunki dojścia do wskazanych miejsc 

w budynku można znaleźć na stronie internetowej totupoint.pl, koszt realizacji:  

9.999,90 zł brutto. 
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4. przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pandemii wirusa COVID-19:  

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu w celu oczyszczania pomieszczeń biurowych  

i konferencyjnych, w przypadku przebywania w nich osób potwierdzonych zakażeniem, 

zakupił dwie maszyny/urządzenia do biodekontaminacji, tj. oczyszczania powietrza z funkcją 

niwelowania wirusów. Dekontaminacja pozwala na usunięcie związków i substancji, które 

potencjalnie uchodzą za niebezpieczne dla zdrowia. Urządzenie pozwala na zapewnienie 

kompleksowej aseptyczności powietrza w pomieszczeniach. Koszt: 28 290,00 zł brutto. 
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XXV. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa: 

 

1. Sfinansowano patrole ukierunkowane na podejmowanie interwencji w związku  

z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Pracownicy Wydziału 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 1428 patrole (2856 

policjantów – 22 848 godziny służby). W ciągu całego roku wydatkowano na ten  

cel 999 600 zł. 

2. 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. 

Wydatkowano na ten cel kwotę –390 874,00 zł. 

3. Zrealizowano porozumienie, którego przedmiotem było sfinansowanie nagród  

dla policjantów dokonujących ujęć przestępców na gorącym uczynku ich popełnienia, 

przestępstw okołosamochodowych oraz wandalizmu. Przeznaczono na ten cel kwotę 

20 000,00 zł 

4. Opracowano „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia 

zagrożenia radiacyjnego dla Miasta Poznania.” 

5. Rozpoczęto proces aktualizacji „Planu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta 

Poznania”. 

6.  Zakończono działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania 

szóstej kadencji i powołano zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 473/2020/P 

Komisję na siódmą kadencję. 

7.  Zorganizowano 3 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta 

Poznania. 

8.  Dokonano relokacji Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego do nowego obiektu 

przy ul. Stefanii Wojtulanis-Karpińskiej 7, 60-406 Poznań. 

9.  Opracowano „Wykaz podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania 

państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli 

mających prawo pierwszeństwa do zaopatrzenia się w paliwa pochodzące z zapasów 
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obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających swoją siedzibę na obszarze Miasta 

Poznania, wraz z przewidywaną wielkością zapotrzebowania miesięcznego tych 

podmiotów na paliwa z uwzględnieniem podziału na poszczególne gatunki paliw”, 

który jest częścią składową „Planu wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu 

paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w Województwie Wielkopolskim”. 

10. W ramach działań związanych z COVID-19, we współpracy z Wydziałem Oświaty, 

Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Wydziałem Zamówień i Obsługi Urzędu 

zorganizowano proces dystrybucji około 160 ton Środków Ochrony Indywidualnej  

dla placówek oświatowych i pomocy społecznej. 

11. W związku z dużą migracją dzikich zwierząt na tereny zurbanizowane Miasta Poznania 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa podpisał umowę na pełnienie 

całodobowego pogotowia interwencyjnego wykonującego czynności w zakresie 

usuwania zagrożeń dla życia i zdrowia ludności oraz mienia ze strony dzikich zwierząt 

na terenie Miasta Poznania. W ramach ww. umowy pogotowie podjęło na polecenie 

Centrum Zarządzania Kryzysowego 502 interwencje w tym (77 odstrzałów 

redukcyjnych, 23 odłowy  dzików z uśmierceniem, 64 skrócenia cierpienia  

i 135 wypłoszeń). 

12. Działające w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Centrum 

Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania  w 2020 roku podjęło 2612 interwencji 

i działań.  

13. W związku z zabezpieczeniem działań ratowniczo-gaśniczych Centrum Zarządzania 

Kryzysowego zabezpieczało 10 ewakuacji dla 614 osób. Zadysponowano przyjazd 

dziesięciu autobusów MPK, w których osoby ewakuowane oczekiwały na zakończenie 

działań Państwowej Straży Pożarnej. Centrum Zarządzania Kryzysowego dostarczyło 

osobom w autobusach 40 gorących posiłków w formie pakietów żywnościowych oraz 

35 litrów butelkowanej wody pitnej. 12 osobom, które zostały pozbawione dachu nad 

głowa zapewniono miejsce czasowego pobytu oraz wyżywienie w hotelu CEZAMET.  

14. Na podstawie ustawy Prawo o zgromadzeniach Wydział Zarządzania Kryzysowego  

i Bezpieczeństwa przyjął łącznie 160 zawiadomień o zamiarze zorganizowania 

zgromadzenia, w tym 15 zgromadzeń zgłaszanych w trybie zwykłym i 145 w trybie 

uproszczonym. 

15. Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa przyjął 37 wniosków  

dot. wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej w tym 22 wnioski  

na wydarzenia o charakterze artystyczno – rozrywkowym, oraz  15 wniosków  

na imprezy sportowe. 33 imprezy masowe zostały zorganizowane w obiekcie 

zamkniętym, a 4 na terenie otwartym. W powyższych imprezach na podstawie 

wniosków złożonych przez organizatorów uczestniczyło 268 488 osób, w tym  

w imprezach o charakterze artystyczno – rozrywkowym 45 303 osób, natomiast  

w imprezach sportowych 223 185. W imprezach masowych, na które wstęp był  wolny 

Organizator udostępnił 2 100 miejsc, natomiast w wydarzenia na które wstęp był płatny 

udostępnionych było 266 388 miejsc. 
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16. Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

prowadził 98 spraw związanych z zawiadomieniem Organu o organizacji imprez 

artystycznych lub rozrywkowych organizowanych w ramach działalności kulturalnej 

17. W 2020 r. przyznano dotacje Ochotniczym Strażom Pożarnym na kwotę 260 283,00 zł. 

Wypłacono 260 283,00 zł . 

W rozbiciu na poszczególne jednostki dotacje przedstawiają się następująco: 

OSP Poznań – Głuszyna – 79 000,00 zł, 

     OSP Poznań – Krzesiny – 81 283,00 zł,  

     OSP Poznań os. Kwiatowe – 43 000,00 zł 

     OSP RW Mistral – 31 000,00 zł, 

     OSP GRS – 26 000,00 zł.  

18. W 2020 r. został zakupiony z „Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego” samochód 

specjalistyczny do celów  ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

Poznań Głuszyna marki Renault. Miasto Poznań przekazało dotację na ten cel  

w wysokości 296 500,00 zł w celu realizacji zadania w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej.  

19. W 2020 r. został zakupiony samochód specjalistyczny do celów  ratowniczo-gaśniczych 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań Krzesiny marki Volvo. Całkowity koszt 

pojazdu wyniósł 804 051,00 zł. Miasto Poznań przekazało dotację na ten cel  

w wysokości 316 051,00, zł w celu realizacji zadania w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej.  

20. W 2020 r. zostały zakupione z „Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego” środki 

ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań Głuszyna. Całkowity 

koszt wyniósł 180 500,00 zł. Miasto Poznań przekazało dotację na ten cel w wysokości 

180 500,00 zł w celu realizacji zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.   

21. W 2020 r. została zakupiona z „Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego” pralka 

przemysłowa do środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

Poznań Głuszyna. Miasto Poznań przekazało dotację na ten cel w wysokości 30 000,00 

zł w celu realizacji zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowe. 

22. 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, 

23. W 2020 r. Miasta 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.   

24. W 2020 r. Miasta 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 modernizacje jednostek PSP. 

25. Zakończono rozpoczętą w II półroczu 2019 r. budowę infrastruktury teletechnicznej  

na potrzeby przyszłej instalacji czterech punktów kamerowych Systemu Monitoringu 
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Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze ul. Szyperskiej i  Piaskowej. Całkowity koszt 

realizacji zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 134 943,00 zł. 

26. Wykonano rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze 

Rataj w oparciu o gotową infrastrukturę. W ramach przedmiotowych prac doposażono 

14 obszarów monitorowanych za pomocą kamer szybkoobrotowych na terenie Dolnego 

Tarasu Rataj w kamery panoramiczne (11 szt.) lub kamery stałopozycyjne (3 szt.). 

Koszt realizacji zadania wyniósł 81 929,07 zł, przy czym środki na jego realizację 

zostały przekazane przez Radę Osiedla Rataje. 

27. Zrealizowano rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie zespołu obiektów 

sportowych pn. „Sportowe Żegrze”. W ramach przedmiotowych prac zainstalowano  

2 kamery w tym jedną obrotową i jedną stałopozycyjną. Koszt realizacji zadania 

wyniósł 20 941,98 zł brutto zł. 

28. Wybudowano infrastrukturę teletechniczną na potrzeby włączenia monitoringu boiska 

przy ul. Nadolnik do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. Koszt 

przedmiotowych prac wyniósł 10 455,00 zł i pozwolił na włączenie do Systemu 

Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania dwóch kamer stałopozycyjnych. 

29. Wybudowano infrastrukturę teletechniczną na potrzeby przyszłej instalacji jednego 

punktu kamerowego Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania i oświetlenia 

na placu zabaw przy ul. Michała Sobeskiego. Koszt realizacji zadania wraz z nadzorem 

inwestorskim wyniósł 42 737,58 zł. 

30. Wykonano rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze 

osiedli: Krzyżowniki-Smochowice  – 1 kamera obrotowa przy placu zabaw przy  

ul. Przytocznej; Naramowice – 1 kamera modułowa (w jednej obudowie 1 kamera 

obrotowa i 4 kamery stałopozycyjne) na skrzyżowaniu ulic Lechickiej i Obrońców 

Tobruku; Główna – 1 kamera stałopozycyjna w Parku im. Ks. T. Kirschke; Stare Miasto 

– 4 kamery obrotowe w obszarze ulic Piaskowej i Szyperskiej.  Całkowity koszt 

realizacji zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 250 440,30 zł. Na realizację 

przedmiotowej inwestycji rady osiedli: Krzyżowniki-Smochowice, Naramowice  

i Główna przekazały łącznie środki finansowe w wysokości 110 772,00 zł. 

31. Zrealizowano rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania  

w obszarze osiedla Strzeszyn. W ramach przedmiotowych prac zainstalowano 1 kamerę 

obrotową na skrzyżowaniu ul. Biskupińskiej i Krajeneckiej. Całkowity koszt realizacji 

zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 50 078,22 zł. Na realizację 

przedmiotowej inwestycji rada osiedla Strzeszyn przekazała środki w wysokości 

50 000,00 zł. 

32. Wybudowano przyłącze telekomunikacyjne pomiędzy budynkami UMP: pl. Kolegiacki 

17 – ul. 3 Maja 46 – ul. Libelta 16/20, współfinansowane przez Wydział Informatyki, 

które pozwoli na udostępnienie dla potrzeb Wydziału Informatyki włókien niezbędnych 

do uruchomienia zapasowej serwerowni w budynku UMP przy ul. 3 Maja. Koszt 

wykonanych prac wyniósł 69 027,60 zł. 

33. Zakończono budowę infrastruktury teletechnicznej na potrzeby przyszłej instalacji 

pięciu punktów kamerowych Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania  

w obszarze os. Lotników Wielkopolskich. Całkowity koszt realizacji zadania wraz  
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z nadzorem inwestorskim 114 488,40 zł, przy czym zadanie zostało rozliczone  

w styczniu 2021 r., ze środków budżetu roku 2021. 

34. Wykonano rozbudowę i modernizację Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta 

Poznania w obszarze Miasta Poznania w oparciu o gotową infrastrukturę teletechniczną. 

W ramach zrealizowanych prac zostały dostarczone i zainstalowane: 1 kamera 

obrotowa i oprawa oświetleniowa przy placu zabaw przy ul. Michała Sobeskiego,  

1 kamera obrotowa i 1 kamera stałopozycyjna w ramach modernizacji punktu 

kamerowego Ostrów Tumski/ Katedra, 2 kamery obrotowe, 2 kamery stałopozycyjne  

i 1 kamera panoramiczna na nowowybudowanej infrastrukturze w obszarze  

os. Lotników Wlkp., 1 serwer do analityki wideo. Koszt realizacji zadania wyniósł  

85 835,29 zł. 

35. Opracowano wielobranżową dokumentację projektową na budowę Zintegrowanego 

Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania w budynku 

Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20, na podstawie której uzyskano, 

niezbędne do rozpoczęcia prac, pozwolenie na budowę. Koszt wykonanej dokumentacji 

wyniósł 49 200,00 zł. 

36. W celu usprawnienia działań pracowników odpowiedzialnych za eksploatację 

administrowanych Technicznych Systemów  Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania rozproszonych na terenie całego miasta, 

dokonano zakupu samochodu dostawczo-osobowego o napędzie w 100% elektrycznym 

marki Nissan, model e-NV-200 Evalia. Koszt zakupu samochodu wraz z jego rejestracją 

wyniósł 166 692,50 zł. Samochód został włączony do floty Urzędu Miasta Poznania  

i przekazany do użytkowania do Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

i Bezpieczeństwa. 

37.  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa każdego roku zajmuje się 

organizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.  W Poznaniu w 2020r.  

zgodnie z obowiązującymi przepisami kwalifikacja wojskowa miała trwać od 17 lutego 

do 16 kwietnia. Jednakże ze względu na pandemię COVID-19 na podstawie 

Rozporządzenia MSWiA oraz MON kwalifikacja wojskowa została zakończona  

13 marca 2020r. To spowodowało, ze w 2021r. należy wezwać do kwalifikacji 

wojskowej o połowę więcej osób niż było przewidzianych do wezwania. 

38. W toku realizacji zadań Prezydent Miasta Poznania wydawał decyzje administracyjne. 

Wydano 471 decyzje w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, 

62 decyzje w sprawie wypłaty rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy 

rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. 

39. Przeprowadzono szkolenie obronne dla kadry kierowniczej oraz pracowników  

Urzędu Miasta Poznania.  
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XXVI. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych: 

 

1. Działania w zakresie zdrowia publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom. 

 

 Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na prowadzenie Punktu Profilaktyki Intymnej 24 h. 

Kwota dotacji wynosiła 1 119 982 zł. 

 Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania  

w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 poz. 2190 ze zm.)” – zawarto 

12 umów, na łączna kwotę: 740 000 zł. 

 Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego w obszarze 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznych oraz przemocy w rodzinie – zawarto 

38 umów na realizację zadania, na łączną kwotę: 2 976 315 zł. 

 Z okazji obchodów Światowego Dnia Chorego - 15 lutego br. odbyło się rokrocznie 

współorganizowane wraz z Caritas Archidiecezji Poznańskiej wydarzenie prozdrowotne  

pn.  Biała Sobota. Podczas wydarzenia mieszkańcy Miasta mogli skorzystać z bogatej  

oferty bezpłatnych badań i konsultacji medycznych. 

 Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania  

w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 poz. 2190 ze zm.)” 

wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2020 r. 

Kwota dotacji przyznanej dla realizatora projektu pn. „Aktywni i zdrowi” w ramach zadania 

„Program prozdrowotny, zwiększający aktywność fizyczną mieszkańców, przeciwdziałający 

chorobom cywilizacyjnym, takim jak: nadwaga, otyłość, cukrzyca, wady postawy”  

to 292 860,58 zł.  

 Zakończono prace związane z opracowaniem aktualizacji treści obecnie realizowanego  

programu polityki zdrowotnej pn. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania, którego realizacja kończy się 31 grudnia 

br. Kontynuacja ww. programu planowana jest na lata 2021-2024. 

 W związku z ogłoszonym Konkursem „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”  

na 2020 rok, w dniu 4 czerwca przesłano do Zarządu Stowarzyszenia 3 oferty, złożone  

do konkursu przez nw. podmioty: 

- Fundacja „Akceptacja”,  

- Związek Stowarzyszeń  Wielkopolski Bank Żywności,  

- Poznańskie Centrum Świadczeń. 

 Od listopada br.  Realizowany jest z Programu  w obszarze promocji i ochrony zdrowia  

pn. „Pakiet zdrowotny dla kombatantów Poznańskiego Czerwca 1956 r. na lata 2020-2022”. 

Realizację przyjętego uchwałą Rady Miasta Poznania Programu powierzono Poznańskiemu 

Ośrodkowi Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM) we współpracy z Wydziałem 

Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Głównym celem Programu  

jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców posiadających uprawnienia 

kombatanckie – uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r., poprzez zastosowanie 
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szerokiego spektrum działań leczniczych, rehabilitacyjnych, profilaktycznych i informacyjno-

edukacyjnych. W ramach Programu zapewniono dostęp do bezpłatnych konsultacji i świadczeń 

medycznych bez konieczności zapisywania się i oczekiwania w kolejce do poradni 

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. Łączny koszt realizacji zaplanowanego  

na lata 2020-2022  Programu to kwota ok. 300 tys. zł (100 tys. złotych rocznie). 

 19 listopada 2020 r ogłoszono Konkurs nr 12/2021 z obszaru Ochrona i promocja zdrowia,  

w tym działalność lecznicza- łączna kwota 730 000,00 zł przeznaczona na wsparcie realizacji 

następujących zadań: Działania mające na celu poprawę jakości życia i poczucia 

bezpieczeństwa zdrowotnego osób 60+; Prowadzenie ośrodków geriatryczno-

gerontologicznych; Opieka nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz wsparcie 

rodzin sprawujących opiekę nad chorymi; Opieka medyczna nad osobami wykluczonymi 

społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem ze względu na ubóstwo (bezdomni, seniorzy) - 

mobilny punkt pomocy medycznej; Prowadzenie Miejskiej wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

 1 grudnia 2020 r. ogłoszono Konkurs nr 13/2021 z obszaru Ochrona i promocja zdrowia, w tym 

działalność lecznicza- łączna kwota 195 000,00 zł przeznaczona na powierzenie realizacji 

następujących zadań: Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych,  

w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli; Profilaktyka 

oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy 

o czynnikach ryzyka; Profilaktyka otyłości oraz działania zapobiegające cukrzycy; Promocja  

i profilaktyka zdrowia psychicznego oraz działania interwencyjne w obszarze ochrony zdrowia 

psychicznego; Powszechna edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

oraz rozwój i działalność wolontariatu ratowniczego w ramach kwalifikowanej pierwszej 

pomocy. 

 Konferencje medyczne on-line przy wsparciu Miasta: 

 32nd European Academy of Childhood Disability (Poznań, 2020 

 „XIV Wielkopolskie Dni Hipertensjologii” 

 Sympozjum Stany Naglące w Neonatologii  

 XI Poznańskie Spotkania Infekcjologiczne 

 

2. Działania w zakresie polityki rodzinnej i senioralnej. 

 

 Poznań został finalistą prestiżowego konkursu „Innowacyjny Samorząd”, w którym doceniono 

projekty „Viva Senior” oraz „Senior maluszka tuli”. Wpłynęło na niego ponad 300 zgłoszeń 

nadesłanych z ponad 180 jednostek samorządu terytorialnego. Konkurs organizowany  

jest przez Serwis Samorządowy PAP. Powstał by wyłonić, nagrodzić i promować najbardziej 

innowacyjne samorządy. 26 lutego podczas gali w Warszawie ogłoszono jego wyniki. Poznań 

znalazł się wśród finalistów w kategorii „duże miasta”. Członkowie kapituły – przedstawiciele 
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organizacji samorządowych, ministerstw i ludzie nauki – docenili dwa realizowane w stolicy 

Wielkopolski projekty: „Viva Senior” oraz „Senior maluszka tuli”. 

 W edycji programu „MALUCH+“ 2020 Poznań ubiegał się o dofinansowanie  

do funkcjonowania miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. 28 lutego MRPiPS ogłosiło 

wyniki i Miasto Poznań otrzymało dofinansowanie w wysokości 648 000,00 zł  

na funkcjonowanie 400 miejsc (135 zł/miejsce/mc). 

 W dniach od 15.05-1.06.2020 r. 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 on-line skierowana do całych rodzin.  

W dniu 15.05 o godzinie 18:00, w ramach Inauguracji Poznańskich Dni Rodziny w domu,   

na profilu Facebookowym Miasta Poznania, Teatru Muzycznego oraz w wydarzeniu Poznańskie 

Dni Rodziny 2020  odbyła się transmisja specjalnie przygotowanego koncertu pt. Bajkowy Teatr 

Muzyczny. 

 Rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania  

w obszarze „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka” w 2020 i 2021 roku – ŻŁOBKI NIEPUBLICZNE, na łączną kwotę  

7 324 176,00 zł.  Zadania realizowane były w okresie 1 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r.  

 Przeprowadzona akcja „LATO nie_LETNIE” dla dzieci w wieku do lat 10 i ich rodziców. 

Przygotowano ok. 6,5 tys. voucherów. Dzięki zaangażowaniu Poznańskiego Centrum 

Świadczeń vouchery trafiły do rąk 5 616 osób, z czego mieszkańcy wykorzystali   

2 092  vouchery. W ramach trwającej 48 dni akcji przygotowano ponad 100 seansów 

filmowych, przedstawień teatralnych (także plenerowych!) oraz zwiedzania ekspozycji. Oprócz 

tego skorzystać można było z oferty zwiedzania Zoo i Palmiarni czy wizyt na pływalniach 

letnich.  

 Odbyło się spotkanie Rady Programowej ds. polityki senioralnej podsumowujące działania 

realizowane na rzecz seniorów w pierwszym półroczu br. - trzecie spotkanie (kilkudziesięciu) 

miast współpracujących w zakresie polityki senioralnej (omówiono sytuację seniorów w czasie 

pandemii Covid-19: trudności i problemy oraz podejmowane działaniach. 

  Pracę rozpoczął Zespół ds. aktualizacji Programu polityki prorodzinnej miasta Poznania  

na lata 2021-2024 (przedstawiono m.in. harmonogram prac Zespołu oraz sposób opiniowania) 

 

 

3. Działania w zakresie wsparcia społecznego. 

 

 Rozstrzygnięto 5 konkursów otwartych ofert na działalność w 2020 r. (dotacje przyznane  

do 31.12.2019 r), w tym: 

- 4 procedury konkursowe w obszarze pomocy społecznej – złożono 58 ofert, z czego podpisano 

43 umowy na realizację zadania publicznego na łączna kwotę 48 539 420, 92 zł 

- 1 procedura konkursowa w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 

złożono 19 ofert, z czego podpisano 18 umów na realizację zadania publicznego na łączna 

kwotę 2 710 000 zł. 

http://www.poznan.pl/poznanskiednirodziny
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 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki naboru wniosków  

na realizację w 2020 r. dwóch programów „Opieka wytchnieniowa” i „Usługi opiekuńcze  

dla osób niepełnosprawnych”. Miasto otrzyma środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych w następującej wysokości: 

- 1 752 759,48 zł  w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, 

- 982 187,91 zł w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”. 

 Postępowania konkursowe (Nr 63/2020 i Nr 64/2020) w obszarze: pomocy społecznej  

dot. zapewnienia osobom bezdomnym schronienia w schroniskach w tym z usługami 

opiekuńczymi. Planowane wydatki w tym konkursie to 280 740,00 zł. oraz działalności na rzecz 

osób w wieku emerytalnym dot. działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego 

seniorów przebywających w domach pomocy społecznej w Poznaniu. Planowane wydatki  

na to zadanie to kwota 125 000,00 zł. 

 Ogłoszono 4 konkursy na realizację zadań z obszaru pomocy społecznej w 2021 r.  

dot.: prowadzenia ogrzewalni, łaźni, mobilnego punktu pomocy, noclegowni, schronisk, 

mieszkania treningowego i streetworkingu wśród osób bezdomnych (środki z budżetu Miasta 

4 582 772,00 zł); zapewnienie usług w domach pomocy społecznej, dziennym domu pomocy, 

mieszkaniach chronionych oraz posiłków w jadłodajniach (środki z budżetu Miasta  

9 476 656,00 zł); zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania  

oraz w środowiskowych domach samopomocy (środki na realizację zadań 40 752 131,00 zł  

w tym z budżetu Wojewody 8 499 604,00zł ); Planowana ogólna kwota dotacji na ww. zadania 

w 2021r. wynosie 54 811 559,00 zł. 

 

 

4. Działania w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

 

 Rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej:  

- „Pomoc na rzecz rodzin i dzieci między innymi poprzez działania wolontaryjne  

w poznańskich rodzinach, rozwój edukację małego dziecka” – 80 000 zł. Zawarto 3 umowy  

na realizację zadania. 

- „Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności 

w wypełnianiu swoich zadań” – 275 038 zł. Zawarto 5 umów na realizację zadania. 

- „Pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci.” – 245 000 zł. Zawarto 4 umowy  

na realizację zadania. 

- „Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej” – 248 885 zł. Zawarto 6 umów na realizację zania. 

 Rozstrzygnięte zostały dwa konkursy ofert na realizację zadania publicznego w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:  

- „Zapewnienie wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania placówek 

opiekuńczo-wychowawczych łączących zadania placówek typu socjalizacyjnego i typu 

interwencyjnego" - 2 590 263,00 zł. Przyjęto do realizacji 1 ofertę. 

- "Organizacja wypoczynku wiosenno-letniego, wypoczynku letniego i zimowego, półkolonii, 
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wsparcia środowiskowego, zajęć integracyjnych, warsztatów wspierających lub spotkań 

świątecznych dla rodzin, dzieci i młodzieży" - 56 000,00 zł. Przyjęto do realizacji 5 ofert. 

- "Wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży w ramach placówki wsparcia dziennego na Piątkowie" 

- 65 000,00 zł. Przyjęto do realizacji 1 ofertę. 

 Rozstrzygnięte zostały konkursy i zawarte umowy na realizację zadań w obszarze wspierani 

rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz obszarze pomocy społecznej: 

- program psychologidzno terapeutyczny dla sprawców przemocy - (PCPS) 

- projekt korekcyjno - terapeutyczny dla sprawców przemocy - (PCPS) 

- projekt wsparcie dla rodzin oraz rodzinnych domów - (Fundacja Dziecko w Centrum) 

 Ogłoszono konkursy na realizacje zdań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej w 2021 roku na realizację zastępujących zadań: pomoc na rzecz rodzin i dzieci 

między innymi poprzez działania wolontaryjne w poznańskich rodzinach, rozwój i edukację 

małego dziecka; pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci, zapewnienie 

specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu 

swoich zadań oraz placówek opiekuńczo wychowawczych; zapewnienie pomocy dzieciom  

w ramach placówek wsparcia dziennego na podstawie art.24 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; zapewnienie wsparcia dzieciom poprzez 

prowadzenie na terenie miasta Poznania placówek opiekuńczo – wychowawczych łączących 

zadania placówek typu socjalizacyjnego i typu interwencyjnego, zapewnienie wsparcia 

dzieciom poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania placówki opiekuńczo- 

wychowawczej typu socjalizacyjnego 

 

 

5. Działania w zakresie koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

 8 października br. zakończył się etap głosowania mieszkańców Miasta Poznania w konkursie 

Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa - Inicjatory 2019 - w kategorii Inicjator 

Mieszkańców im. Andrzeja Białasa. W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało 36 inicjatyw 

pozarządowych organizowanych na rzecz miasta i mieszkańców Poznania w 2019 roku. 

 Na gali Konkursu Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa - Inicjatory 2019 – 30 

października br. zaprezentowane zostały, wyłonione w drodze prac Kapituły Konkursu oraz 

głosowania mieszkańców, zwycięskie inicjatywy: 

- Inicjator Wspierający 2019 - Inicjatywa Społeczna „Pomoc dla baraków”, inicjatywa 

zrealizowana przez  Nieformalną grupę wolontariuszy reprezentowana przez CIL 

SOŁACZ (nagroda 4.000 zł); 

- Inicjator Aktywizujący 2019 - Fyrtel_Główna, inicjatywa zrealizowana przez 

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury (nagroda 4.000 zł); 

- Inicjator Nowatorski 2019 - Senior maluszka tuli, inicjatywa zrealizowana przez Polskie 

Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu (nagroda 4.000,00 zł); 

- Inicjator Mieszkańców 2019 im. Andrzeja Białasa - Akademia Piłkarska Pełnosprytni 

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i/lub intelektualną, inicjatywa 

zrealizowana przez Fundację Laboratorium Marzeń (nagroda 5.000,00 zł); 
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- Inicjator Roku 2019 - Senior maluszka tuli, inicjatywa zrealizowana przez Polskie 

Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu (nagroda 8.000,00 zł). 

 Zespół roboczy do spraw opracowania polityki lokalowej dla organizacji pozarządowych  

i podmiotów ekonomii społecznej, powołany Zarządzeniem nr 572/2020/P Prezydenta Miasta 

Poznania z dnia 29 lipca 2020 r. pracował nad wstępnymi założeniami dotyczącymi zasad 

korzystania z miejskich lokali użytkowych przez organizacje pozarządowe i podmioty 

ekonomii społecznej.  

 Poznański Targ Dobra - od 21 września do 2 listopada rzez cały miesiąc, za pośrednictwem 

oficjalnych kanałów komunikacji Pozarządowego Poznania, prezentowana była działalność 

wybranych organizacji pozarządowych. 

 

 

6. Działania w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

 

 23 grudnia 2019 r. podpisane zostało zarządzenie nr 1076/2019/P Prezydenta Miasta Poznania 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2020 na wspieranie realizacji zadań 

Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2020 

polegające na: prowadzeniu ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej, poprawie stanu 

fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami, rozwoju zawodowym i integracji 

osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, poradnictwie dla osób z niepełnosprawnościami. 

W konkursie złożono 68 ofert, z czego: 

- 19 ofert ramach zadania pn. „Prowadzenie ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej”, 

- 32 oferty w ramach zadania pn. „Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób  

z niepełnosprawnościami”, 

- 11 ofert w ramach zadania pn. „Rozwój zawodowy i integracja osób  

z niepełnosprawnościami i ich rodzin”, 

-   6 ofert w ramach zadania pn. „Poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami”. 

Ocenie merytorycznej poddano 58 ofert. Dofinansowane uzyskało 41 projektów  

na łączną kwotę 4 275 000 zł. Działania realizowane są w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 

grudnia 2020 r. 

 Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert Nr 32/2020 dotyczący zlecenia organizacjom 

pozarządowym zadania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze działalności na rzecz osób 

w wieku emerytalnym pt. „Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego 

seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczna, działania 

profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form 

wypoczynku”. Zostanie zrealizowanych 30 projektów organizacji pozarządowych i Miasto 

przekaże na ten cel ogółem 234 105 zł. 

 Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 37/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta 

Poznania w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2020 r. Na realizację 

zadania "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" przeznaczono kwotę w wysokości 474 

280 zł. Zadanie stanowi realizację Programu. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2020 r. Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Okres realizacji zadania: od 16 marca do 31 grudnia br. 
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 Rozstrzygnięto konkurs związany z kontynuacją trwałości „Programu mieszkalnictwa 

wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania”.  

Do realizacji projektu została wyłoniona Fundacja „Tak dla samodzielności”. Projekt będzie 

realizowany w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 30 września 2022 roku. Łączny koszt  

1 116 500 zł (rok 2020 - 279 125 zł, rok – 2021 - 478 500 zł, rok 2022 - 358 875 zł). W ramach 

projektu realizowane będą następujące działania: 

- prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną  

z terenu miasta Poznania, 

- prowadzenie 8 pobytów krótkookresowych (czas trwania jednego pobytu - 3 miesiące)  

dla minimum 28 osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

- prowadzenie 24 treningów mieszkaniowych (czas trwania jednego treningu - 1 miesiąc)  

dla minimum 72 osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

- prowadzenie indywidualnego wsparcia psychospołecznego, indywidualnych sesji aktywizacji 

społecznej, grupowych treningów umiejętności interpersonalnych  

i społecznych dla minimum 100 uczestników projektu, 

- prowadzenie warsztatów kompetencyjnych oraz indywidualnych porad psychologicznych  

dla minimum 80 opiekunów faktycznych. 

 Ogłoszono wyniki konkursu "Poznań dostępny - 2019". Ideą konkursu była promocja dobrych 

praktyk i inspirowanie do działań na rzecz szeroko rozumianej dostępności Poznania dla osób 

z niepełnosprawnościami i osób starszych. Do udziału w konkursie wpłynęło łącznie  

21 projektów w następujących obszarach: 

- dostępna kultura i sport  - 4 projekty,  

- innowacje -  17 projektów. 

 Miasto Poznań otrzymało nagrodę Access City Award.- wyróżnienie przyznawane przez 

Komisję Europejską miastom, które dbają o dostępność usług dla wszystkich, niezależnie  

od wieku czy stopnia sprawności. Trafia do miast, które są dostępne, przyjazne dla osób  

z niepełnosprawnościami, które cały czas podnoszą jakość życia swoich mieszkańców i dbają 

o to, by każdy miał taki sam dostęp do usług publicznych. W tym roku na konkurs wpłynęło  

50 zgłoszeń. Spośród nich wybrano 6 miast, które trafiły do ścisłego finału: Bremerhaven 

(Niemcy), Florencja (Włochy), Jönköping (Szwecja), Komotini (Grecja), oraz Poznań i Gdynia. 

Gala wręczenia nagród - w tym roku całkowicie online - odbyła się 1 grudnia 2020 r. 

 

 

7. Działania w zakresie polityki równościowej. 

 

 Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zadanie: wsparcie psychologiczne dla osób/grup 

narażonych na łamanie praw człowieka, przyznając dofinansowanie na łączną kwotę 50 000 zł 

dwóm podmiotom - Fundacja Tęczowe Rodziny, Stowarzyszenie Grupa Stonewall. 

 Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w obszarze  upowszechnianie i ochrona wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji  

w  2020 roku, na  działania edukacyjne i/lub zwiększające świadomość w zakresie równości  

i różnorodności dla kadry pracującej  z dziećmi/młodzieżą. Celem zadania jest zwiększenie 

wiedzy i kompetencji osób pracujących z dziećmi/młodzieżą w edukacji formalnej  
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i pozaformalnej w zakresie sposobów pracy z dziećmi/młodzieżą zagrożoną dyskryminacją/ 

wykluczeniem społecznym oraz wzmocnienie umiejętności z zakresu prowadzenia edukacji 

równościowej, opartej na otwartości   i szacunku dla różnorodności społecznej i respektowaniu 

praw człowieka. Wpłynęło 12 ofert, pozytywnie oceniono 11, dofinansowanie przyznano  

3 ofertom najwyżej ocenionym wobec ograniczonych środków na to zadanie (łączenie 100 tys. 

zł). Projekty dofinansowane: 

- „Wszyscy jesteśmy (nie)zafiksowani”. O potrzebie wdrażania w pracy edukacyjno-

terapeutycznej z uczniami neuroróżnorodnymi podejścia opartego na zasobach, Fundacji 

FIONA,  

- „Szkoła strefą wolną od homofobii i transfobii”  Stowarzyszenia Grupa Stonewall,  

- „Akademia równości i różnorodności” Fundacji Rozwoju MOTYLARNIA. 

W ramach projektów realizowane będą konferencje, wykłady, szkolenia, warsztaty  

oraz tutoring dla kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą, powstaną materiały edukacyjne 

zarówno pisanej, jak wideo. Łącznie projektami objętych zostanie około 280 osób. 

 Zorganizowano akcję społeczną "Magnetyczni - dobrzy ludzie do Poznania"  

w dniu 25 września br. promującą działania organizacji pozarządowych skupionych w KDO 

przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta ds. polityki równościowej na rzecz równości  

i różnorodności w Poznaniu (wydarzenie w ramach Mini Targów Ekonomii Społecznej) 

 Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie 

psychologiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/ wykluczonych społecznie, 

narażonych na łamanie praw człowieka poprzez udzielanie pomocy psychologicznej 

indywidualnej i/lub grupowej. Kwotę 50 tys. złotych rozdzielono pomiędzy 6 organizacji, które 

w okresie od 5 X d0 21 XII 2020 r. udzielać będą wsparcia samotnym seniorom, osobom  

z niepełnosprawnością intelektualną, młodzieży o niskim statusie materialnym, osobom 

LGBT+, osobom w kryzysie bezdomności. 

 16 listopada rozpoczął się II Poznański Tydzień Tolerancji. W formule zdalnej odbyło się 

prawnie 30 różnorodnych wydarzeń (warsztaty, wykłady, premiery podcastów, koncert, 

wystawy, spotkania i dyskusje panelowe, webinaria, happening i spektakl), które pozwoliły 

przyjrzeć się bogactwu różnorodności ludzkiej, poszerzyć spojrzenie na wiele bieżących 

problemów społecznych i dowiedzieć się o życiu ludzi innych niż my sami. 

 

 

8. Działania na rzecz repatriantów. 

 

 7 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. repatriacji i osiedlenia się w Poznaniu.  

Wyłoniono trzyosobową rodzinę spośród 32 kandydujących rodzin, które złożyły wnioski 

wyrażające chęć osiedlenia się w Poznaniu. 

 

 

9. Działania związane z promowaniem ekonomii społecznej 

 

 W ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej w środę 12 lutego odbył się 

Kiermasz z Klunkrami wielkopolskimi w Pracowni Ekonomii Społecznej Ładne Rzeczy. 
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 Akcja „dobro-branie” Mini Targi Ekonomii Społecznej w ramach miesiąca dialogu  

o różnorodności w dniach 21-25 września, pod hasłem "My i Różnorodność Społeczna" – 

konkursy i informacje przybliżające urzędnikom i urzędniczkom tematy związane z ekonomia 

społeczną. 

 

 

10. Działania w projekcie "#Aktywator Wlkp - wsparcie integracji migrantów  

w województwie wielkopolskim". 

Jest on realizowany w ramach umowy partnerskiej z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji 

i Fundacją Centrum Badań Migracyjnych (prowadzącą punkt informacyjny: Migrant Info 

Point)  do 30 września 2022 r.  

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogą skorzystać z pomocy prawnej, doradztwa 

zawodowego, kursów języka polskiego, a przy tym uczestniczyć w działaniach na rzecz 

integracji z lokalną społecznością. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz Miasta Poznania (budżet 

projektu: 3 145 834,00 zł).  Podpisano umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Półwiejskiej 

17/27 na rzecz prowadzenia Poznańskiego Ośrodka Integracji utworzonego w ramach Projektu.  
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XXVII. Miejska Pracownia Urbanistyczna: 

 

1. Prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Poznania: 

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Poznania Uchwały Nr XXVII/485/VIII/2020  

z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, Miejska Pracownia 

Urbanistyczna rozpoczęła prace nad nowym studium, przystępując do opracowania szeregu 

analiz urbanistycznych niezbędnych do sporządzenia projektu studium.  

W ubiegłym roku Pracownia przeprowadziła I konsultacje społeczne w ramach procedury 

sporządzania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Poznania (w formie zdalnej), które składały się z kilku elementów: 

publikacji materiałów informacyjnych na stronach Miasta Poznania i MPU, telekonferencji 

z udziałem przedstawicieli wszystkich rad osiedli w Poznaniu oraz dyskusji on-line 

prowadzonej w mediach społecznościowych, a także wyznaczenia terminu zbierania 

wniosków. 

2. Przeprowadzono 33 konsultacje społeczne dotyczące projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 

 14.01.2020 r. mpzp "W rejonie ulicy Wrzesińskiej" w Poznaniu – II konsultacje, 

 20.02.2020 r. mpzp "W rejonie alei Wielkopolskiej" w Poznaniu – I konsultacje, 

 27.02.2020 r. mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” klin zieleni w rejonie 

ulic Radojewo i Nadwarciańskiej w Poznaniu – II konsultacje, 

 05.03.2020 r. mpzp "W rejonie ulicy Folwarcznej" w Poznaniu – I konsultacje, 

 23.06.2020 r. - 07.07.2020 r. mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo"  

w rejonie ulicy Krakowiaków i Górali w Poznaniu  – II konsultacje, 

 25.06.2020 r. - 09.07.2020 r. mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo"  

dla terenu w rejonie ulic Morasko i F. Jaśkowiaka w Poznaniu  – II konsultacje, 

 14.07.2020 r. - 04.08.2020 r. mpzp „W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej”  

w Poznaniu  – I konsultacje, 

 10.08.2020 r. - 31.08.2020 r. mpzp "W rejonie ulic J. H. Dąbrowskiego,  

A. Szamarzewskiego i Polnej" w Poznaniu – I konsultacje, 

 10.08.2020 r. - 31.08.2020 r. mpzp "W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej”  

w Poznaniu  – I konsultacje, 

 10.08.2020 r. - 31.08.2020 r. mpzp dla obszaru w rejonie ulicy Karpia - część 

wschodnia w Poznaniu – I konsultacje, 
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 13.08.2020 r. - 03.09.2020 r. mpzp "Klin zieleni w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej, 

Bałtyckiej i Warszawskiej" w Poznaniu – I konsultacje, 

 13.08.2020 r. - 03.09.2020 r. mpzp dla terenu w rejonie ulicy Sióstr Misjonarek  

w Poznaniu – I konsultacje, 

 13.08.2020 r. - 03.09.2020 r. mpzp w rejonie ulicy Leśnych Skrzatów w Poznaniu –  

I konsultacje, 

 13.08.2020 r. - 03.09.2020 r. mpzp "W rejonie ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej" 

w Poznaniu – I konsultacje, 

 17.08.2020 r. - 31.08.2020 r. mpzp dla terenów przyautostradowych w rejonie 

Fabianowa i Kotowa w Poznaniu - część C – II konsultacje, 

 17.08.2020 r. - 31.08.2020 r. mpzp "W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej"  

w Poznaniu – II konsultacje, 

 17.08.2020 r. - 31.08.2020 r. mpzp "Dolina Bogdanki" - w rejonie ulicy Beskidzkiej  

w Poznaniu – II konsultacje, 

 27.08.2020 r. - 11.09.2020 r. mpzp dla obszaru "Węzeł Górczyn" w Poznaniu –  

II konsultacje, 

 21.09.2020 r. - 05.10.2020 r. mpzp dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą 

w Poznaniu - część A – II konsultacje, 

 22.09.2020 r. - 09.10.2020 r. mpzp obszaru Umultowo Wschód w Poznaniu –  

II konsultacje, 

 24.09.2020 r. - 15.10.2020 r. mpzp "W rejonie ul. Obornickiej i T. Mateckiego"  

w Poznaniu – I konsultacje, 

 25.09.2020 r. - 09.10.2020 r. mpzp "Strzeszyn Północ" - część D w Poznaniu –  

II konsultacje, 

 19.10.2020 r. - 02.11.2020 r. mpzp "Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej"  

w Poznaniu – II konsultacje, 

 02.11.2020 r. - 24.11.2020 r.  mpzp "W rejonie ulicy Racjonalizatorów" w Poznaniu  

– I konsultacje, 

 02.11.2020 r. - 24.11.2020 r. mpzp w rejonie ulicy Klinkierowej w Poznaniu  

– I konsultacje, 

 16.11.2020 r.-7.12.2020 r. mpzp "W rejonie ulic Szczepankowo i Ostrowskiej"  

w Poznaniu – I konsultacje, 
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 23.11.2020 r. - 14.12.2020 r. mpzp w rejonie ulic Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety 

Zawackiej oraz Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu – I konsultacje, 

 23.11.2020 r. - 14.12.2020 r. mpzp w rejonie ulic Kowalewickiej i Fabianowo  

w Poznaniu – I konsultacje, 

 03.12.2020 r. - 17.12.2020 r. mpzp dla obszaru w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia 

w Poznaniu – II konsultacje, 

 od 14.12.2020 do 31.12.2020 r. "W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" w Poznaniu  

– II konsultacje,  

 od 17.12.2020 r. do 5.01.2021 r. "Rejon ulicy Wysokiej" w Poznaniu. –  

II konsultacje, 

 od 18.12.2020 r. do 11.01.2021 r. mpzp "W rejonie ulicy Wykopy" w Poznaniu –  

I konsultacje, 

 od 18.12.2020 r. do 11.01.2021 r. mpzp "W rejonie ulic Piątkowskiej, Szydłowskiej, 

Sokoła i Koronnej" w Poznaniu – I konsultacje. 

Począwszy od maja 2020 w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym konsultacje 

społeczne zmieniły charakter i odbywały się w formie zdalnej. Konsultacje te obejmowały 

publikację materiałów informacyjnych na stronach Miasta Poznania i Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej oraz wyznaczenie terminu zbierania wniosków do projektu mpzp  

na pierwszym etapie konsultacji (min. 21 dni) lub terminu zbierania opinii o projekcie na 

etapie drugim (min. 14 dni). Ponadto, jeśli była taka potrzeba, organizowano spotkania 

informacyjne w trybie zdalnym (na platformie ZOOM), które inaugurowały konsultacje. 

3. Wyłożono do publicznego wglądu 27 projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego:  

 od 28.11.2019 r. do 03.01.2020 r. mpzp dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej  

w Poznaniu, 

 od 19.12.2019 r. do 23.01.2020 r. mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo"  

w rejonie Strumienia Różanego i ul. Bożydara w Poznaniu, 

 od 19.12.2019 r. do 23.01.2020 r. mpzp "Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej"  

w Poznaniu, 

 od 19.12.2019 r. do 23.01.2020 r. mpzp "Osiedle Polan" w Poznaniu, 

 od 07.01.2020 r. do 07.02.2020 r. mpzp "Łacina - Południe - część A" w Poznaniu, 

 od 06.02.2020 r. do 05.03.2020 r. mpzp "W rejonie Zagórza" w Poznaniu, 

 od 20.02.2020 r. do 20.03.2020 r. mpzp "W rejonie Pasażu Apollo" w Poznaniu, 
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 od 20.02.2020 r. do 20.03.2020 r. mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego –  

część północna" B w Poznaniu, 

 od 05.03.2020 r. do 26.05.2020 r. mpzp "Podolany Południe"- część A w Poznaniu, 

 od 12.03.2020 r. do 04.06.2020 r. mpzp "Osiedle Polan" w Poznaniu, 

 od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r. mpzp "Sołacz - część C" w Poznaniu,  

 od 04.08.2020 r. do 02.09.2020 r. mpzp "Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - 

część północna A, 

 od 05.08.2020 r. do 03.09.2020 r. mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" 

Radojewo Zachód część B w Poznaniu, 

 od 06.08.2020 r. do 04.09.2020 r. mpzp "Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej"  

w Poznaniu, 

 od 12.08.2020 r. do 10.09.2020 r. mpzp "Sołacz - część B" w Poznaniu, 

 od 12.08.2020 r. do 10.09.2020 r. mpzp dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej  

w Poznaniu, 

 od 27.08.2020 r. do 24.09.2020 r. mpzp "Jeżyce - Północ" część F w Poznaniu, 

 od 27.08.2020 r. do 24.09.2020 r. mpzp "Jeżyce - Północ" część E w Poznaniu, 

 od 31.08.2020 r. do 28.09.2020 r. mpzp "Rejon ulicy Mieleszyńskiej" w Poznaniu, 

 od 23.09.2020 r. do 22.10.2020 r. mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" 

klin zieleni w rejonie ulic Radojewo i Nadwarciańskiej w Poznaniu, 

 od 24.09.2020 r. do 22.10.2020 r. mpzp „Podolany Południe” - część A w Poznaniu, 

 od 30.09.2020 r. do 28.10.2020 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Pastelowej  

i Bułgarskiej w Poznaniu, 

 od 01.10.2020 r. do 29.10.2020 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Drewlańskiej  

i Umultowskiej w Poznaniu, 

 od 05.10.2020 r. do 02.11.2020 r. mpzp "W rejonie ulicy Deszczowej" w Poznaniu, 

 od 15.10.2020 r. do 13.11.2020 r. mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" 

dla klina zieleni w rejonie ulicy Okolewo w Poznaniu, 

 od 22.10.2020 r. do 20.11.2020 r. mpzp „Osiedle Jana III Sobieskiego” - część A  

w Poznaniu, 
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 od 29.12.2020 r. do 28.01.2021 r. mpzp  "Morasko - Radojewo - Umultowo", część 

Radojewo Wschód A w Poznaniu. 

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.)  

od 31 marca 2020 r. zawieszeniu uległy terminy przypadających na ten okres wyłożeń 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu.  

Od 24 maja 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw  

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 875), nastąpiło przywrócenie terminów dotyczących mpzp, w tym 

terminów wyłożenia do publicznego wglądu projektów mpzp. 

4. Przeprowadzono 24 dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 08.01.2020 r. mpzp "Łacina - Południe - część A" w Poznaniu, 

 13.01.2020 r. mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" w rejonie Strumienia 

Różanego i ul. Bożydara w Poznaniu, 

 16.01.2020 r. mpzp "Osiedle Polan" w Poznaniu, 

 13.02.2020 r. mpzp "W rejonie Zagórza" w Poznaniu, 

 24.02.2020 r. mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna" B w Poznaniu, 

 26.02.2020 r. mpzp "W rejonie Pasażu Apollo" w Poznaniu, 

 16.03.2020 r. mpzp "Podolany Południe"- część A w Poznaniu, 

 17.03.2020 r. mpzp  "Osiedle Polan" w Poznaniu, 

 04.08.2020 r. mpzp "Sołacz - część C" w Poznaniu, 

 05.08.2020 r. mpzp "Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - część północna A, 

 06.08.2020 r. mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód 

część B w Poznaniu, 

 11.08.2020 r. mpzp "Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej" w Poznaniu, 

 13.08.2020 r. mpzp "Sołacz - część B" w Poznaniu, 

 26.08.2020 r. mpzp dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu, 

 03.09.2020 r. mpzp "Jeżyce - Północ" część F w Poznaniu, 

 03.09.2020 r. mpzp "Jeżyce - Północ" część E w Poznaniu, 
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 10.09.2020 r. mpzp "Rejon ulicy Mieleszyńskiej" w Poznaniu, 

 28.09.2020 r. mpzp „Podolany Południe” - część A w Poznaniu, 

 06.10.2020 r. mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" klin zieleni w rejonie 

ulic Radojewo i Nadwarciańskiej w Poznaniu, 

 08.10.2020 r. mpzp "W rejonie ulicy Deszczowej" w Poznaniu, 

 14.10.2020 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej  

w Poznaniu, 

 20.10.2020 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej w Poznaniu, 

 29.10.2020 r. mpzp „Osiedle Jana III Sobieskiego” - część A w Poznaniu, 

 04.11.2020 r. mpzp  dla obszaru „Morasko - Radojewo – Umultowo” dla klina zieleni  

w rejonie ulicy Okolewo w Poznaniu. 

Podobnie jak w przypadku konsultacji społecznych, w związku z zagrożeniem COVID-19, 

dyskusje publiczne przez większą część 2020 roku odbywały się w trybie zdalnym,  

na platformie ZOOM. W dyskusji mógł wziąć udział każdy zainteresowany korzystając  

z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła podawanego do publicznej 

wiadomości przed daną dyskusją. Wszelkie informacje na temat możliwości udziału  

w dyskusji publicznej zamieszczane są na stronie internetowej MPU. 

5. Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 19 

uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 mpzp dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej  

- część A w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 86 z dnia 03.01.2020 r.), 

 mpzp "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu (Rocznik 

2020, poz. 87 z dnia 03.01.2020 r.), 

 mpzp "W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie" w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 1289  

z dnia 04.02.2020 r.), 

 mpzp "Rejon ulicy T. Mateckiego" - część A w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 1312  

z dnia 05.02.2020 r.), 

 mpzp "Plac Wiosny Ludów - ulica Wysoka" w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 2343  

z dnia 10.03.2020 r.), 

 mpzp dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu (Rocznik 2020, 

poz. 2340 z dnia 10.03.2020 r.), 

 mpzp "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 2339  

z dnia 10.03.2020 r.), 
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 mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" w rejonie Strumienia Różanego  

i ul. Bożydara w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 2807 z dnia 23.03.2020 r.), 

 mpzp "Łacina - Południe - część A" w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 4179  

z dnia 18.05.2020 r.), 

 mpzp "Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu (Rocznik 2020,  

poz. 4177 z dnia 15.05.2020 r.), 

 mpzp "W rejonie Zagórza" w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 4412  

z dnia 29.05.2020 r.), 

 mpzp "W rejonie Pasażu Apollo" w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 5998  

z dnia 22.07.2020 r.), 

 mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna B" w Poznaniu (Rocznik 2020, 

poz. 6015 z dnia 22.07.2020 r.), 

 mpzp "Osiedle Polan" w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 7021 z dnia 17.09.2020 r.), 

 mpzp "Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej" w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 9980  

z dnia 22 grudnia 2020 r.), 

 mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część B  

w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 10043 z dnia 23 grudnia 2020 r.), 

 mpzp "Rejon ulicy Mieleszyńskiej" w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 10231  

z dnia 30 grudnia 2020 r.), 

 mpzp "Jeżyce-Północ część E w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 10222  

z dnia 30 grudnia 2020 r.), 

 mpzp "Jeżyce-Północ część F w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 10233  

z dnia 30 grudnia 2020 r.). 

6. Działania skierowane do studentów oraz młodzieży szkolnej: 

 od początku marca 2020 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna gościła na stażu dwóch 

studentów gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

w ramach programu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

Za porozumieniem z macierzystą uczelnią staże zostały zawieszone aż do odwołania 

zagrożenia epidemicznego; 

 02.12.2020 r. Miejska Pracowania Urbanistyczna zorganizowała w formie zdalnej 

„Drzwi otwarte” dla studentów III roku Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej 

i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
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XXVIII. Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych: 

 

1. Obsługa organów osiedli i bieżąca praca Wydziału. 

Od 1 stycznia 2020 roku nastąpiła reorganizacja Wydziału w ramach której zmniejszono liczbę 

Oddziałów Obsługi – z 5 na 4. 

Oddział Obsługi Jeżyce został połączony z Oddziałem Obsługi Stare Miasto w wyniku czego 

powstał Oddział Obsługi Północ. Oddział Obsługi Grunwald zmienił nazwę na Oddział  

Obsługi Południe. W związku z tym, w 2020 roku 42 jednostki pomocnicze Miasta Poznania – 

osiedla obsługiwane były przez 4 Oddziały Obsługi: 

 Oddział Nowe Miasto – 10 osiedli, 

 Oddział Południe – 10 osiedli, 

 Oddział Północ – 16 osiedli, 

 Oddział Śródmieście – 6 osiedli. 

 

W ramach wsparcia organów osiedlowych pracownicy Wydziału uczestniczyli w sesjach rad 

oraz posiedzeniach zarządów. W 2020 roku odbyło się 320 sesji rad osiedli, na których podjęto 

1436 uchwał oraz 271 posiedzeń zarządów, na których podjęto 263 uchwały. 

 

Ponadto, Oddział Planowania i Realizacji Wydatków odpowiadał m.in. za realizację wydatków 

dotyczących obsługi administracyjno-kancelaryjnej osiedli oraz zadań przekazanych przez 

osiedla do realizacji Wydziałowi. 

W 2020 roku Wydział przejął od Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji: 

- boisko wielofunkcyjne przy ul. Nadolnik, 

- boisko wielofunkcyjne, place zabaw i siłownie zewnętrzne przy ul. Majakowskiego/Rysia, 

- skatepark przy al. ks. Radziejewskiego.  

 

Do zadań Oddziału Koordynacji i Funkcjonowania Jednostek Pomocniczych należało  

m.in. redagowanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych, wzorów uchwał, 

regulaminów i innych materiałów na potrzeby jednostek pomocniczych. Oddział koordynował 

nadzór nad działalnością organów osiedli. 

 

Wydział opracował dokument "Ewaluacja funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta 

Poznania - osiedli w latach 2011-2019", który stał się podstawą do dyskusji w Podkomisji  

ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania Rady Miasta Poznania nad 

wprowadzeniem ewentualnych zmian w funkcjonowaniu jednostek pomocniczych, które 

znalazłyby odzwierciedlenie w znowelizowanych statutach osiedli.  

 

 

2. Sesje zdalne rad osiedli. 

Dzięki inicjatywie Miasta Poznania, na etapie prac w Senacie, wniesiono poprawkę zakładającą 

zmianę art. 15zzx ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewidującą możliwość odbywania 
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sesji zdalnych przez organy jednostek pomocniczych gminy. Pierwotnie przepis  

ten nie wymieniał organów jednostek pomocniczych, a sama jego redakcja oraz przebieg 

procesu legislacyjnego nie pozwalały na uznanie go za wystarczającą podstawę prawną  

do zdalnego obradowania i podejmowania uchwał przez organy Osiedli. 

Po wejściu w życie ww. zapisu rolą WJPM było wdrożenie odpowiedniego narzędzia  

do odbywania sesji zdalnych, zapewnienie udziału w sesjach zdalnych mieszkańcom miasta, 

opracowanie stosownych procedur i klauzul informujących o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

Przyjęto dwa modele organizacji sesji zdalnych w wykorzystaniem programu ZOOM: zwykłe,  

tj. sesje, w której wszyscy członkowie łączą się zdalnie z wykorzystaniem prywatnego sprzętu 

komputerowego i łącza internetowego oraz hybrydowe, podczas których część radnych łączy 

się zdalnie z wykorzystaniem prywatnego sprzętu komputerowego i łącza internetowego, część 

radnych korzysta z infrastruktury udostępnionej przez Wydział Wspierania Jednostek 

Pomocniczych Miasta. Drugie z rozwiązań ma na celu umożliwienie uczestnictwa w sesji 

radnym nie posiadającym sprzętu bądź nie radzących sobie z obsługą programu ZOOM. Udział 

mieszkańców został zapewniony poprzez udostepnienie danych dostępowych do sesji  

w Biuletynie Informacji Publicznej, 

W związku ze zmianą trybu obradowania na tryb zdalny, WJPM opracował treść klauzul 

informacyjnych dla ich uczestników, co zostało docenione przez Inspektora Ochrony Danych 

UMP. Ponadto, WJPM określił wewnętrzną procedurę organizacji sesji zdalnych oraz sesji 

stacjonarnych z zachowaniem reżimu sanitarnego, które zostały przyjęte przez Zespół  

ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta 

Poznania. 

 

 

3. Smart City 

Aplikacja Smart City Poznań powstała z inicjatywy wydziałów Urzędu Miasta Poznania: 

Organizacyjnego, Gospodarki Komunalnej oraz Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,  

a także Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. Zaangażowana w jej 

wdrażanie oraz administrowanie jest również Straż Miejska, Miejski Inżynier Ruchu, Wydział 

Zarządzania Kryzysowego, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, portal 

Atmosfera dla Poznania oraz Biuro Poznań Kontakt. Integrację danych i API wsparło 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i ZGiKM Geopoz. Prace programistyczne 

wykonała Fundacja Veracity.   

Pracownicy WJPM brali czynny udział w projektowaniu i wdrażaniu aplikacji, w szczególności 

w zakresie kategorii Inicjatywy. Kategoria ta ma służyć rozeznaniu potrzeb i inicjatyw 

mieszkańców dot. obszaru osiedli, w zakresie terenów należących do Miasta. Osiedle może  

w ramach swoich możliwości finansowych i w uzgodnieniu z właściwym wydziałem UMP lub 

miejska jednostką organizacyjną zdecydować o przeznaczeniu środków na sfinansowanie 

przedsięwzięcia lub podjąć starania o zabezpieczenie środków przez właściwą miejską 

jednostkę. 

Aplikacja umożliwia Osiedlom tworzenie i wysyłanie ankiet dla użytkowników aplikacji, 

którzy jako miejsce zamieszkania podali obszar danej jednostki pomocniczej. 



254 

 
 

4. Środki finansowe na statutową działalność jednostek pomocniczych w 2020 roku. 

Środki przekazane osiedlom - 

podział ze względu na źródło 
Kwota 

Uwagi 

 

Środki naliczone zgodnie 

z uchwałą Rady Miasta 

Poznania 

24.072.435,00 zł Środki na zadania 

przeniesione z 2019 roku: 

5.199.853,00 zł   

                                                                                                                                                   

Środki na zadania 

przeniesione do realizacji 

na rok 2021: 

7.418.574,00 zł 

Konkurs grantowy 0,00 zł Środki na zadania 

przeniesione z 2019 roku: 

2.793.073,00 zł  (w tym 

wkład własny oraz wpłaty 

od sponsorów)                                                                

Środki na zadania 

przeniesione do realizacji 

w roku 2021: 

1.838.987 zł (w tym wkład 

własny oraz wpłaty od 

sponsorów) 

Pozostałe:   

Środki z programu budowy, 

przebudowy, modernizacji oraz 

oświetlenia dróg 2016 - 2019 

0,00 zł Środki 32.000.000,00 zł na 

okres od 2016 - 2019                                                                   

a) 2016 - 0,00 zł,                                    

b) 2017 - 1.865.673,00 zł,                           

c) 2018 - 4.825.138,00 zł,                             

d) 2019 - 4.807.331,00 zł,                                                          

e) 2020 - 4.404.096,00 zł                               

w roku 2021 - 

12.643.205,00 zł 

Środki z programu budowy 

dróg lokalnych 2020 – 2023 

8.905.500,00 zł Środki 35.622.000,00 zł  

na okres od 2020 – 2023:                    

a) 2020 – 150.000,00 zł                                              

Środki celowe 

6.762.245,00 zł Środki naliczone dla 

Wydziału Oświaty, 

Zarządu Dróg Miejskich i 

Zarządu Zieleni Miejskiej. 

Osiedla decydują o 

przeznaczeniu środków na 

poszczególne zadania 
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Wpłaty od sponsorów zasilające 

budżet  grantowy 

0,00 zł  

Darowizny 0,00 zł  

Dochody z mienia komunalnego 17.356,00 zł  

Inne (np. wpływy z tyt. kar 

umownych) 

13.526,00 zł  

 

 

5. Tereny przekazane Osiedlom do korzystania 

W 2020 roku jednostki pomocnicze Miasta zarządzały 38 terenami przekazanymi  

do korzystania w drodze Zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania, wyposażonymi w większości 

w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, m.in. boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, place 

zabaw. 

 

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych miasta zrealizował następujące inwestycje  

na terenach przekazanych osiedlom oraz terenach zarządzanych przez ZKZL. 

Nazwa osiedla Nazwa zadania Krótki opis zadania 

(inwestycyjne/nieinwestycyjn

ie) 

 

Kwota 

Antoninek-

Zieliniec-

Kobylepole 

Budowa placu zabaw ul. 

Żelazna - porozumienie 

ZKZL 

Doposażono w urządzenie 

zabawowe plac zabaw oraz 

przeniesiono altanę 

śmietnikową na terenie 

administrowanym przez 

ZKZL (zadanie inwestycyjne) 

48.825,00 zł 

Antoninek-

Zieliniec-

Kobylepole 

Doposażenie terenu w 

urządzenie zabawowe ul. 

Wandy/Sabiny 

Doposażono w urządzenie 

zabawowe plac zabaw 

(zadanie inwestycyjne) 

16.482,00 zł 

Fabianowo-

Kotowo 

Projekt koncepcyjny placu 

zabaw ul. Fabianowo 

Zlecono wykonanie 

dokumentacji projektowej 

zagospodarowania terenu 

(zadanie inwestycyjne) 

13.038,00 zł 

Głuszyna Budowa studni na OSiR 

Głuszyna wraz z badaniami 

geologicznymi 

Wykonano I etap inwestycji 

projekt robót geologicznych 

oraz pozyskano niezbędne 

zezwolenia do zlecenia 

dalszego etapu prac (zadanie 

inwestycyjne) 

19.557,00 zł 
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Górczyn Doposażenie terenu w 

urządzenia zabawowe ul. 

Górnicza i 

Andrzejewskiego 

Doposażono w urządzenie 

zabawowe plac zabaw 

(zadanie inwestycyjne) 

34.071,00 zł 

Grunwald 

Północ 

Modernizacja chodnika 

między ul. Płomienną a ul. 

Swoboda, modernizacja 

terenu zielonego ul. 

Swoboda 

Zmodernizowano istniejący 

chodnik oraz pas zieleni na 

terenach administrowanych 

przez ZKZL (zadanie 

inwestycyjne) 

50.000,00 zł 

Kwiatowe 

 

Remont nawierzchni boiska 

ul. Krokusowa 

Wykonano remont 

uszkodzonego fragmentu 

płyty boiska piłkarskiego 

(zadanie inwestycyjne) 

23.357,70 zł 

Ławica Doposażenie terenu w 

urządzenia zabawowe ul. 

Szczurkiewiczów 

Doposażono w urządzenie 

zabawowe plac zabaw 

(zadanie inwestycyjne) 

20.418,00 zł 

Morasko-

Radojewo 

Zagospodarowanie terenu 

ul. Morasko 

 

Wymiana urządzeń 

zabawowych placu zabaw 

wykonanie ścieżek 

utwardzonych budowa 

oświetlenia, mała architektura 

(zadanie inwestycyjne) 

179.899,98 

zł 

Morasko-

Radojewo 

Remont ogrodzenia i 

zabezpieczenie boiska na 

obiekcie przy ul. Morasko 

Wyremontowano istniejące 

ogrodzenie oraz 

zabezpieczono boisko przed 

dostępem dzikich zwierząt 

(zadanie inwestycyjne) 

14.760,00 zł 

Winiary Inwentaryzacja zieleni, 

projekt zieleni, projekt 

zagospodarowania części 

działki WCRS 

Wykonano dokumentację 

projektową (zadanie 

inwestycyjne) 

30.750,00 zł 

Winiary Modernizacja ogrodzenia 

na os. Powstańców 

Warszawy 

Zmodernizowano częściowo 

ogrodzenie obiektu (zadanie 

inwestycyjne) 

35.000,00 zł 

Winiary 

 

Modernizacja nawierzchni 

boiska na os. Powstańców 

Warszawy 

Zmieniono nawierzchnię 

boiska na poliuretanową 

(zadanie inwestycyjne) 

39.975,00 zł 
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6. Konkurs na dofinansowanie zadań jednostek pomocniczych Miasta – osiedli 

W 2020 roku odbyła się 20 edycja konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

jednostek pomocniczych Miasta – osiedli. 

Pula środków w konkursie na 2021 r. wyniosła 4 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania 

nie mogła przekroczyć 700 tys. zł.  

W konkursie złożona 25 wniosków grantowych. Łączna wartość zadań opiewała na kwotę  

15 674 492,00 zł natomiast łączna wnioskowana wysokość dofinansowania wyniosła 12 428 

538,00 zł. 

Wnioski zgłoszone do konkursu oceniała Komisja konkursowa, w skład której wchodzą 

radni rad osiedli, radni Miasta Poznania oraz przedstawiciele Prezydenta. 

Oprócz punktów będących w dyspozycji Komisji wnioski otrzymują dodatkowe punkty  

za większy niż określony w Zarządzeniu wkład własny osiedla oraz za pozyskanie środków  

z darowizn. 

Prezydenta Miasta rozstrzygnął konkurs grantowy akceptując przedstawione przez Komisję 

Konkursową rekomendacje: 

 Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo – „Opracowanie dokumentacji projektowej 

chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy - łącznika  

od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania” – kwota 

dofinansowania 295 000,00 zł. 

 Osiedle Ogrody – „Przebudowa ul. Radosnej na odcinku od ul. Nowina do Szkoły 

Podstawowej nr 70” – kwota dofinansowania 700 000,00 zł. 

 Osiedle Żegrze –- „Termomodernizacja Przedszkola nr 20” – kwota dofinansowania 

487 192,00 zł. 

 Osiedle Grunwald Północ – „Modernizacja dwóch boisk o nawierzchni asfaltowej  

i kortu tenisowego – zmiana nawierzchni asfaltowej na sztuczną trawę oraz budowa 

placu zabaw dla małych dzieci przy – „Zagospodarowanie skweru przy ul. Gostyńskiej, 

Rawickiej, Ponieckiej i Milickiej” – kwota dofinansowania 614 371,00 zł. 

 Osiedle Świerczewo – „Zagospodarowanie skweru przy ul. Gostyńskiej, Rawickiej, 

Ponieckiej i Milickiej” – kwota dofinansowania 300 000,00 zł. 

 Osiedle Sołacz – „Modernizacja placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu” 

– kwota dofinansowania 693 423,00 zł. 

 Osiedle Fabianowo-Kotowo – „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej po północnej stronie 

Stawu Rozlanego w Poznaniu” – kwota dofinansowania 700 000,00 zł. 

 Osiedle Podolany – „Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 62” –  

kwota dofinansowania 205 700,00 zł. 
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7. Posiedzenia Zespołu konsultacyjnego ds. jednostek pomocniczych Miasta -osiedli 

W 2020 roku odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego ds. jednostek pomocniczych 

Miasta – osiedli, powołanego Zarządzeniem nr 452/2019/P z 22 maja 2019 r. Prezydenta Miasta 

Poznania:  

 23.01.2020 r. podczas którego Prezydent Miasta p. Jacek Jaśkowiak, Przewodniczący 

Zespołu p. Grzegorz Ganowicz oraz Sekretarz Miasta p. Stanisław Tamm wręczyli 

podziękowania długoletnim radnym, a następnie omówiono z Dyrektorem Zarządu 

Dróg Miejskich zasady współpracy z osiedlami, 

 20.10.2020 r. podczas którego dyskutowano na temat ewentualnych zmian  

w funkcjonowaniu jednostek pomocniczych. 
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XXIX. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: 

 

Rok 2020 zostanie zapisany w historii jako czas globalnego zmagania się z pandemią COVID-

19. Klient pomocy społecznej, który do tej pory zmagał się z wykluczeniem, trudnościami  

w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie jeszcze bardziej dotkliwie odczuł skutki 

pandemii. Po wsparcie częściej niż dotychczas zgłaszały się osoby starsze, bezdomne, 

bezrobotne, niesamodzielne, niewydolne w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

doświadczające przemocy domowej oraz wymagające zapewnienia pomocy w czasie 

obowiązkowej kwarantanny. 

W obliczu problemów mieszkańców Poznania z: utratą pracy, kwarantanną, izolacją, edukacją 

zdalną, a także kryzysem psychicznym Ośrodek stał się pierwszą linią kontaktu dla osób, które 

potrzebowały pomocy finansowej, rzeczowej, wsparcia emocjonalnego. Do najważniejszych 

przedsięwzięć należały: 

 Weryfikacja osób odbywających kwarantannę/izolację domową w celu ustalenia  

im pomocy żywnościowej i rzeczowej oraz koordynacja ich realizacji przez 

wolontariuszy - 37.073 podjęte kontakty oraz 868 złożonych wniosków dot. zakupu   

żywności, leków, wyniesienia śmieci czy wyprowadzenia psa; 

 Koordynacja działań w zakresie realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora” 

obejmująca weryfikację wniosków poznańskich seniorów składanych poprzez infolinię 

ogólnopolską oraz obsługiwaną przez Poznań Kontakt w zakresie zapotrzebowania  

na pomoc w zrobieniu zakupów żywnościowych i niezbędnych środków higienicznych. 

Realizacja uzgodnionego zakresu pomocy odbywała się poprzez wolontariuszy 

kierowanych do seniorów przez Caritas - objętych wsparciem zostało 359 osób; 

 W ramach programu „Aktywny Samorząd” dla osób z niepełnosprawnościami, które 

utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, 

wprowadzono Moduł III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym  

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”–   

zostało złożonych 1.755 wniosków. 

 W ramach projektu współfinansowanego z EFS "Wsparcie dzieci umieszczonych  

w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" rodzinom zastępczym wydawano 

środków ochrony osobistej (płyn dezynfekujący, maseczki, rękawiczki) oraz sprzęt 

komputerowy dla dzieci w wieku szkolnym. 212 rodzin otrzymało: 187 laptopów,  

3 sprzęty multimedialne, 13.500 szt. rękawiczek, 2.750 szt. maseczek oraz 2.515 l. 

płynów dezynfekcyjnych; 

 

Poza działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii Covid-19  

do kluczowych, niestandardowych przedsięwzięć zaliczyć należy pozyskanie środków z EFS 

na poprawę dostępności do usług społecznych dla mieszkańców Poznania w ramach: 

 Projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania” – na który 

w okresie 2020 – 2021 pozyskano z EFS łącznie 1.822.903 zł. W 2020 r. usługami 

opiekuńczymi, które są kontynuacją projektu z lat ubiegłych, zostało objęte 1.199 osób. 

Dzięki uzyskanej dotacji oraz w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia pełnoletnim 
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wychowankom pieczy zastępczej możliwości wsparcia procesu usamodzielnienia 

uruchomiono 2 nowe mieszkania chronione, co wpisuje się w realizację przyjętego 

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

Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej  

na lata 2020-2022; 

 Uzyskania dofinansowania z EFS na lata 2020 – 2023 w łącznej kwocie 4 717 620 zł  

na kontynuację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę  

i rodzinną pieczę zastępcza na terenie MOF Poznania” (ZIT), gdzie w 2020 r. 175 osób 

zostało objętych usługami w ramach projektu.  
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XXX. Zakład Lasów Poznańskich: 

 

1. W kwietniu odbyło się oficjalne otwarcie ostatniego i najbardziej spektakularnego elementu 

drugiego etapu zadania pn. „Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek” 

– ścieżki w koronach drzew, drugiego takiego obiektu w Polsce a jedynego w kraju zespołu 

elementów zagospodarowania rekreacyjnego obejmującego obszar przeszło 150 ha. Inwestycja 

jest położona w uroczysku leśnym Malta, długość ścieżki w koronach drzew wynosi około 250 

m, maksymalna wysokość 13 m nad gruntem, obiekt jest udostępniany bezpłatnie. Zadanie 

realizował inwestor zastępczy Poznańskie Inwestycje Miejskie, koszty elementów 

zagospodarowania rekreacyjnego etapu drugiego: ścieżki przez teren bagienny, pływającego 

pomost i ścieżki w koronach drzew wyniosły ponad 4 600 000 zł. 

 

2. W roku 2020 na powierzchni 31 tysiącach m2, posadzono ponad 22 tysiące sadzonek 

rodzimych gatunków drzew liściastych w tym gatunków biocenotycznych takich jak leszczyna, 

kalina, róża i berberys, zwiększających bioróżnorodność a tym samym odporność istniejących 

drzewostanów. Prowadzenie nasadzeń zgodnych z potencjałem siedliska leśnego jest 

szczególnie ważne w dobie zachodzących zmian klimatycznych. Zachowanie dla przyszłych 

pokoleń drzewostanów o wysokiej zdrowotności, umożliwi pełnienie przez nie zwiększonych 

usług ekosystemowych takich jak: produkcja tlenu (jedna 60 letnia sosna w ciągu doby 

produkuje tlen dla 3 osób), pochłanianie dwutlenku węgla, pochłanianie pyłów, redukcja 

hałasu, retencja wodna, zmniejszanie amplitud temperatur i tym samym efektu „miejskiej 

wyspy ciepła” bądź poprawy zdrowia psychicznego osób odwiedzających lasy.  

 

3. W kwietniu Zakład Lasów Poznańskich przystąpił  do działań mających na celu 

przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Prowadzono dezynfekcje 

wybranych elementów zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego, między innymi: ścieżki 

w koronach drzew, ścieżki przez teren bagienny, furtek na wybiegach dla psów oraz poręczy 

schodów i mostków. Na działania przeznaczono niecałe 124 tysiące zł. 

 

4. W październiku udostępniono dla społeczeństwa teren dawnej szkółki w Krzyżownikach  

o powierzchni 60 ha. Zakończono prace pierwszego etapu zadania – leśnego zagospodarowania 

terenu byłej szkółki w Krzyżownikach, polegające na  wykonaniu prac rozbiórkowych 

elementów niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi (pozostałości po oknach 

inspektowych, studniach nawadniających oraz 2 budynków gospodarczych) oraz utwardzeniu 

dróg komunikacyjnych. Wykonanie powyższych prac na dotychczas zamkniętym terenie miało 

kluczowe znaczenie dla realizacji koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu  

oraz podniesienia jego atrakcyjności. Łączny koszt wykonania pierwszego etapu zadania 

wyniósł niecałe 800 tys. zł. Kolejne etapy będą polegały na posadzeniu około 184 tysięcy drzew   

na powierzchni 23 ha oraz zagospodarowaniu rekreacyjnym terenu. 
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1. Ścieżka w koronach drzew – konstrukcja 

 

 
1. Ścieżka w koronach drzew – konstrukcja 

 

 
1. Ścieżka w koronach drzew - infrastruktura 
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1. Ścieżka w koronach drzew - infrastruktura 

  

 

 

 

 
 

2. prace sadzeniowe 
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3. Dezynfekcja ścieżki w koronach drzew 

źródło:https://www.codziennypoznan.pl/artykul/2020-05-12/sciezka-w-koronach-drzew-

zostala zdezynfekowana#ph-eb48a91c3eb29d0a6a8a8ff38c06859c) 

  

 
3. Dezynfekcja schodów przy Stawie Olszak 

 
3. Dezynfekcja poręczy przy dojściu  

do cmentarza Miłostowo 
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4. Efekt prac przygotowawczych na terenie dawnej szkółki. Modernizacja ścieżek i dróg –  

stan na 2019 r. (z lewej) i stan na październik 2020 r. (z prawej) 

 

   
4. Efekt prac przygotowawczych na terenie dawnej szkółki. Usunięcie pozostałości  

po budynku gospodarczym – stan na 2019 r. (z lewej) i stan na październik 2020 r. (z prawej) 
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4. Efekt prac przygotowawczych na terenie dawnej szkółki. Rozbiórka pozostałości  

po oknach inspektowych – stan na 2019 r. (z lewej) i stan na październik 2020 r. (z prawej) 
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XXXI. Zarząd Dróg Miejskich: 

 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu prowadzi zadania wynikające z: ustawy o drogach 

publicznych, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innych przepisów.  

Łączna długość dróg administrowanych przez ZDM wynosi 1060 km (1936 sztuk). Do tego 

należy doliczyć 149 obiektów inżynierskich w tym: 21 mostów, 74 wiadukty, pięć tuneli,  

37 przejścia podziemne i 12 kładek dla pieszych. Jest 317 sygnalizacji świetlnych (wszystkie 

podłączone do Centrum Sterowania Ruchem). Ponadto ZDM odpowiada za zieleń w pasie 

drogowym (około 120 tysięcy drzew). 

Najważniejsze efekty działalności Zarządu Dróg Miejskich w 2020 roku to poprawa jakości 

życia mieszkańców poprzez wprowadzanie rozwiązań uspokajających ruch samochodowy, 

nadających priorytet komunikacji zbiorowej, promujących ekologiczne środki transportu, ruch 

pieszy i poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ważne jest również zwiększenie 

atrakcyjności Miasta poprzez systematyczne wprowadzanie nowej zieleni w pasach drogowych 

oraz utrzymywanie już istniejącej. 

Wśród zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w 2020 roku można wymienić: 

1. Zadania inwestycyjne (roboty budowalne) zakończone w 2020 roku: 

 przebudowa mostu Lecha, 

 przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej 

Oczyszczalni Ścieków, 

 przebudowa ul. Taczaka i Garncarskiej, 

 przebudowa ul. Folwarcznej, 

 przebudowa ul. Wyłom,  

 przebudowa ul. Elbląskiej, 

 przebudowa ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Albańskiej do ul. Ściegiennego  

i od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej, 

 budowa DDR Grunwaldzka (odcinek od ul. Słonecznej do ul. Jugosłowiańskiej), 

 przebudowa ul. Jarochowskiego, 

 przebudowa ul. Kwiatowej. 

 przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska, 

 przebudowa placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska, 

 przebudowa obiektu nad PST – Szymanowskiego. 
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2. Uruchomienie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (ŚSPP) Centrum oraz 

Jeżyce 

Jej celem jest ograniczenie liczby samochodów wjeżdżających do centrum, zwiększenie rotacji 

parkujących aut, a także promowanie alternatywnych do samochodu sposobów poruszania się 

po mieście.  ŚSPP utworzona została na terenie Starego Miasta oraz części Jeżyc  

(od ul. Roosevelta do ul. Polnej włącznie. Pomiędzy ul. Dąbrowskiego, a torami kolejowymi, 

granica ŚSPP przebiega wzdłuż ul. Kościelnej, obejmując także ul. św. Floriana).  

 

3. Wprowadzanie Strefy Płatnego Parkowania na Wildzie i Łazarzu 

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu (wymiana oznakowania pionowego i poziomego), 

montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i nowych, nowoczesnych parkometrów.  

 

4. Zmiany w organizacji ruchu: 

 Pakiet dla mobilności 

Wprowadzono rozwiązania mające na celu zapewnienie odpowiedniego dystansu 

społecznego, zwiększenie przestrzeni do przemieszczania się pieszych i rowerzystów,  

a także przyspieszenie przejazdów komunikacją publiczną.  

Zmiany w organizacji ruchu wprowadzono na: Śródce, w rejonie placu C. Ratajskiego 

(ul. Libelta, 3 Maja, Młyńska), placu Wolności, ulicach: ul. Garbary, Karmelickiej, 

Kwiatowej, Łąkowej, Krakowskiej, Taylora, Kościuszki, Ratajczaka i okolicach Starego 

Rynku. 

 Jeden pas na ul. Głogowskiej.  

Zgodnie z zatwierdzonym przez Miejskiego Inżyniera Ruchu projektem zmieniła się 

organizacja ruchu na śródmiejskim odcinku ul. Głogowskiej. Wyznaczony został jeden pas 

dla ruchu ogólnego na odcinku od ul. Berwińskiego do ul. Stablewskiego w obu 

kierunkach. Dotychczasowy prawy pas, odpowiednio zawężony, przeznaczony został  

dla rowerów.  Na początku roku na kilku odcinkach ul. Głogowskiej wprowadzone zostało 

ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 40 km/h w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań.  

 Strefa zamieszkania na Ostrowie Tumskim 

Z uwagi na bezpieczeństwo pieszych zmieniona została organizacja ruchu na Ostrowie 

Tumskim. Wprowadzona została „strefa zamieszkania”. Oznacza to, że parkowanie 

możliwe jest tylko w wyznaczonych miejscach, dopuszczalna maksymalna prędkość to 20 

km/h, a piesi mogą poruszać się zarówno po chodnikach, jak i jezdni oraz mają 

pierwszeństwo przed pojazdami. 
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 Ulica Brandstaettera - 15 minut dla bezpieczeństwa dzieci.  

Od 1 października 2020 r. testowo zmieniła się organizacja ruchu na ul. Brandstaettera przy 

szkołach podstawowych nr 38 i 83. Ma to poprawić bezpieczeństwo dzieci. Ulica jest 

zamykana dla pojazdów na kwadrans, między 7:45 a 8:00 rano, tak by dzieci mogły 

bezpiecznie dojść do szkoły. 

 Progi wyspowe na ul. Koszalińskiej 

W 2019 roku wyznaczone zostało tam rondo – by zwiększyć bezpieczeństwo ruchu 

drogowego, a także zapewnić sprawny i bezpieczny wyjazd z osiedli położonych 

w okolicach ul. Literackiej. W 2020 by zobligować kierowców do przestrzegania 

przepisów, przed rondem przy przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym  

na ul. Koszalińskiej (w kierunku Golęcina) zamontowany został próg wyspowy 

zintegrowany z przejściem dla pieszych. Jednocześnie prędkość na dojeździe do ronda 

została ograniczona do 30 km/h. 

 Kontraruchy rowerowe na Wildzie 

Pięć jednokierunkowych ulic, położonych pomiędzy ul. Hetmańską, Dolną Wildą 

i Wspólną zyskało nową organizację ruchu, ułatwiającą poruszanie się rowerzystom. 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 

„Rowerowa Wilda”. 

 

5. Zmiany dla komunikacji publicznej i kierowców 

 Trzeci pas ruchu na Jana Pawła II  

Na odcinku od wjazdu na dworzec autobusowy na Śródce po zjazd przy Poznańskim 

Centrum Superkomputerowo-Sieciowym dobudowany został trzeci pas ruchu. Dzięki 

temu kierowcy mogą łatwiej przejechać przez rondo Śródka w stronę ul. Baraniaka  

i Rataj. Dotyczy to szczególnie tych, którzy od centrum jadą mostem Chrobrego. 

 Buspas na ul. Garbary.  

Prowadzi od okolic dworca PKP Poznań Garbary do skrzyżowania  

z ul. Krakowską/Kazimierza Wielkiego. Dzięki temu przyspieszeniu uległy przejazdy 

środkami komunikacji publicznej, której pojazdy kurują teraz także bardziej regularnie. 

Z wydzielonego pasa mogą korzystać także m.in. taksówki, rowerzyści, pojazdy 

elektryczne.  

 Buspas na ul. Przybyszewskiego.  

Został wyznaczony na odcinku od ul. Marcelińskiej do okolic skrzyżowania  

z ul. Bukowską. Dzięki niemu zmniejszyły się opóźnienia autobusów w godzinach 

dużego nasilenia ruchu i poprawiła konkurencyjność transportu zbiorowego w tym 

rejonie. 
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6. Remonty jezdni i chodników 

 W 2020 roku wyremontowane zostały jezdnie na długości ponad 21 kilometów.  

Prace były prowadzone zarówno na głównych ulicach, po których jeżdżą tysiące 

samochodów na godzinę – jak ulice Warszawska, Krzywoustego, czy Wołczyńska  

jak też ulicach lokalnych, ważnych dla mieszkańców danego osiedla, czyli m.in. ulicy 

Saperskiej, Inowrocławskiej, Filipińskiej, Sławomira, wyjazd z osiedla Pomet  

czy Kartuskiej. 

 Wyremontowane zostały także chodniki o długości ponad 12 kilometrów.  

O tym gdzie i w jakim zakresie trzeba przeprowadzić remont decydujemy na podstawie 

m.in. wskazań radnych osiedlowych. Nowa nawierzchnia ułożona została  

m. in na ul. gen. Maczka na Winiarach, ul. Harcerskiej w rejonie Głównej czy odcinku  

ul. Kurlandzkiej na Chartowie. Prace brukarskie zostały przeprowadzone  

m. in. na ul. Lubieńskiej na Podolanach, na os. Piastowskim pomiędzy ul. Na Skarpie  

a ul. Szczytnicką (Rataje), na ul. Sołtysiej (Winogrady), Kosińskiego (Wilda), Składowej 

(Stare Miasto), Bukowej (Dębiec), Goplańskiej (Nowe Miasto – osiedle Warszawskie), 

Winnej (Winogrady), Różanej (Wilda), Posadzego (Ostrów Tumski), Karmelickiej (Stare 

Miasto), Pobielskiej (Fabianowo), Wołyńskej (Sołacz), Boczowskiej (Ławica), Sadnickiej 

(Ławica), Uradzkiej (Kotowo), Iłłakowiczówny (Łazarz), Szpitalnej (Ogrody).  

 

7. Konsultacje społeczne koncepcji i projektów drogowych: 

 koncepcja przebudowy skweru Eki z Małeki - II etap, 

 projekt rozbudowy ul. Zwierzynieckiej o dwukierunkową drogę rowerową, 

 koncepcja budowy ul. Ożarowskiej na odcinku od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej, 

 koncepcja przebudowy dwóch skrzyżowań w rejonie ul. Radojewo,  

czyli z ul. Franciszka Jaśkowiaka oraz z ul. Naramowicką, Łopianową i Lubczykową. 

 koncepcja  przebudowy ul. Kołłątaja i Buczka. 

 

 

8. Pozostałe działania 

 Doświetlenie przejść dla pieszych.  

Poprawa bezpieczeństwa najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego,  

jest szczególnie ważna kiedy dni są krótkie i szare. Doświetlenie polega na montażu 

dodatkowych źródeł światła w rejonie przejść dla pieszych. Dzięki temu kierowcy lepiej 

widzą pieszego, który chce przejść przez jezdnię. Prace prowadzone były w ramach kilku 

zadań.  
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Doświetlone zostały następujące przejścia: pięć przejść przez ul. Naramowicką (przy 

posesjach 166, 216, w rejonie skrzyżowań z ulicami Jasna Rola, Bolka oraz w pobliżu 

kościoła), przez ul. Piątkowską (przy wjeździe do marketu oraz przy Koronnej 

i Nasiennej), przez ul. Łużycką (przy ul. Dziewanny i os. Łokietka) i przez ul. Milczańską 

(na wysokości posesji numer 18), przez ul. Kurlandzką (przy dawnej pętli autobusowej  

i wysokości numeru 45), przez ul. Opieńskiego (obok sklepu Aldi)  

oraz przez ul. Umultowską (przy lewoskręcie do marketu). 

 Montaż nowych koszy na odpadki  

Zamontowane zostało 500 sztuk koszy wzdłuż poznańskich ulic i chodników,  

we współpracy z radami osiedli. Samorządowcy bardzo często także wskazują lokalizacje 

dla nowych koszy. Monitorują następnie czy są ustawiony w dobrym miejscu. 

 Wymiana starych i zniszczonych barierek oddzielające chodniki od jezdni 

Dla bezpieczeństwa, przede wszystkim pieszych, wymienione zostały stare i zniszczone 

barierki oddzielające chodniki od jezdni. Prace w tym zakresie prowadzone były  

m. in.na ul. Warszawskiej (pomiędzy ul. Tomickiego, a rondem Śródka),  

na ul. Dąbrowskiego (w rejonie Ogrodów), ul. Królowej Jadwigi (przy Maratońskiej),  

ul. Szamarzewskiego (pomiędzy Bednarską a Przybyszewskiego), ul. Dolna Wilda,  

czy też w kilku punktach na ul. Marcelińskiej oraz na ul. Rejtana, Leszczyńskiej, 

Bojanowskiej, Gnieźnieńskiej czy Kościuszki. 

 Podlewanie zieleni w pasach drogowych 

Sucha zima i wiosna spowodowały, że w 2020 roku wcześniej niż w latach poprzednich 

rozpoczęło się podlewanie terenów zieleni. Podlewanych było niemal 10 tysięcy młodych 

drzew, które zostały w ostatnich latach posadzone w pasie drogowym, krzewy izolujące 

przechodniów przed spalinami, a także zieleń na zrewitalizowanych skwerach.  

Nie zapomniano również o krzewach w donicach, których w centrum miasta jest aż 100. 

 Sadzenie drzew i krzewów  

Jak co roku posadzona została nowa zieleń przy poznańskich ulicach. W ponad 90 

lokalizacjach posadzonych zostało 650 drzew i ponad 4000 sztuk krzewów. Nasadzenia 

miały miejsce m.in. na: ul. Dąbrowskiego (przy Ogrodzie Botanicznym), ul. Rychlewskiego 

(przy Politechnice Poznańskiej), ul. Hetmańskiej (pomiędzy rondami Żegrze i Starołęka), 

ul. Krzyżowej, ul. Bielniki, ul. Dolna Wilda, ul. Mostowej, ul. Kwiatowej, ul. Karmelickiej, 

ul. Poplińskich, ul. Jeżyckiej i ul. Poznańskiej, ul. Milczańskiej, ul. Matyi, ul. Listopadowej, 

ul. Słonecznej, ul. Owsianej, ul. Małeckiego, ul. Kasprzaka, ul. Kanałowej, 

Marszałkowskiej. 

Ponadto 30 sztuk donic zostało rozstawionych się na ul. Garbary (na odcinku od ul. Wielkiej 

do placu Bernardyńskiego).  
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 Obniżanie krawężników  

Niskie krawężniki ułatwiają pokonanie siedmiu „zebr” na terenie Piątkowa. Cztery 

zlokalizowane są na ul. Wojciechowskiego: na skrzyżowaniu z ul. Suszki, w rejonie 

centrum samochodowego i na skrzyżowaniu z ul. Tomaszewskiego. Obniżono również 

krawężniki na ul. Wiechowicza, przy przejściach po północnej stronie tej ulicy, w rejonie 

zjazdów na os. Bolesława Śmiałego 11. Podobne prace zostały przeprowadzone  

na ul. Umultowskiej na osiedlu Batorego.  

 Bezpiecznie do szkoły 

Przed 1 września sprawdzono stan oznakowania i urządzeń mających zwiększyć 

bezpieczeństwo uczniów w ich drodze do szkoły. Pracownicy ZDM odwiedzili okolice 

106 poznańskich szkół (podstawowych i ponadpodstawowych). Sprawdzane został  

m. in. oznakowanie pionowe i poziome, działanie sygnalizacji świetlnych.  

 Remont kładki nad ul. Lechicką  

Kładka przy skrzyżowaniu z ul. Wilczak została uszkodzona przed dwoma laty. W przęsło 

uderzyła koparka przewożona na lawecie. Wykonane wówczas badania stanu technicznego 

obiektu potwierdziły, że można z niego korzystać, ale konieczny będzie remont.  

Ten sfinansowany został w 2020 roku z ubezpieczenia sprawcy. 

 Przygotowanie i wydruk kolejnej edycji rowerowej mapy miasta 

Mapa jest od kilku lat drukowana i bezpłatnie rozdawana poznaniakom. Można na niej 

znaleźć drogi i trasy rowerowe, stacje Poznańskiego Roweru Miejskiego czy też poradnik 

rowerzysty. 
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XXXII. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ: 

 

1. W zakresie funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania: 

1) kontynuowano modernizację Systemu Informacji Przestrzennej 

 Na bieżąco aktualizowane i modernizowane były bazy danych przestrzennych,  

na podstawie których tworzono warstwy tematyczne SIP. Aktualizacja tych baz następuje  

w oparciu o dane przesłane lub wprowadzone m.in. z: 

 ewidencji gruntów i budynków 

 nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości 

 Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania – postępowań i decyzji 

administracyjnych 

 podatników podatku od nieruchomości 

 zwrotów nieruchomości 

 dzierżaw i użyczeń gruntów komunalnych 

 użytkowników wieczystych Miasta Poznania i Skarbu Państwa 

 ewidencji ludności 

 nieruchomości Miasta Poznania przeznaczonych do zbycia 

 działek przeznaczonych do nabycia przez Miasto 

 Wydziału Ochrony Środowiska – wnioski, postanowienia, decyzje 

 zespołów i obiektów zabytkowych 

 Państwowy Inspektorat Nadzory Budowlanego dla Miasta Poznania– informacje  

o rozpoczęciu i zakończeniu budowy, samowolach budowlanych oraz odstępstwach 

 danych z Urzędu Statystycznego 

 danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

W zakresie modernizacji i przebudowy SIP kontynuowana była współpraca z wykonawcą 

wybranym w trybie przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych. 

2) zasilono System Informacji Przestrzennej o nowe dane o mieście 

Solarna mapa Poznania 

Podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, 

Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Politechniką Poznańską w sprawie wspólnych 

działań zmierzających do oceny potencjału solarnego Miasta Poznania. Porozumienie  

to jest kontynuacją podpisanego w 2019 r. przez Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania 

Bartosza Gussa i Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasza 

Łodygowskiego porozumienia o współpracy w zakresie realizacji szeroko pojętej strategii 

energetycznej Miasta Poznania, uwzględniającej ciągłą poprawę efektywności 

energetycznej. 
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Wynikiem powyższego porozumienia jest opracowanie we współpracy z Miejskim 

Energetykiem i Politechniką Poznańską oraz opublikowanie w Systemie Informacji 

Przestrzennej solarnej mapy Poznania ZGiKM GEOPOZ. Mapa obrazuje nasłonecznienie 

połaci dachowych z rozdzielczością 0,5 m. Na podstawie nasłonecznienia opracowano 

warstwę potencjału solarnego, co pozwala oszacować opłacalność montażu paneli 

fotowoltaicznych na poszczególnych połaciach dachowych.  

Dane wykorzystane do stworzenia mapy uzyskano przy użyciu technologii lotniczego 

skaningu laserowego. W algorytmie uwzględniono zmiany nasłonecznienia na dachach 

budynków, wynikające z naturalnego ukształtowania terenu oraz sąsiadującej roślinności  

i zabudowań. W przeprowadzonych obliczeniach wzięto pod uwagę również rzeczywiste 

warunki pogodowe występujące na terenie Poznania i pozorną wędrówkę Słońca  

po nieboskłonie. 

Mapa solarna jest integralną częścią SIP miasta Poznania (warstwa tematyczna  

– fotowoltaika) i jest dostępna w wersji 2D oraz 3D pod adresem www.sip.poznan.pl. 

Dane o jakości powietrza 

Dane prezentowane są z ok. 200 czujników, umieszczonych w 94 lokalizacjach. Czujniki 

zapewniają zbieranie informacji dotyczących pyłów (PM2,5 i PM10) i zanieczyszczeń 

gazowych. Dane są odświeżane co godzinę. Prezentowane dane nie są referencyjne,  

ale stanowią uzupełnienie danych prezentowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska. 

Mapa jest dostępna pod adresem: 

http://sip.poznan.pl/model3d 

Dane dla pasażerów komunikacji miejskiej 

Wykorzystując dane miejskie, udostępnianie przez Zarząd Transportu Miejskiego,  

w SIP m. Poznania 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. 

Dla pasażerów komunikacji miejskiej uruchomiono warstwę w modelu 3D z bieżącymi 

informacjami o pojazdach miejskiego transportu zbiorowego. Na mapie SIP można ustalić 

realne miejsce każdego autobusu i tramwaju w rzeczywistym czasie. Dane są odświeżane 

dynamicznie średnio co 15 sekund. Dzięki temu rozwiązaniu można na bieżąco śledzić 

przemieszczanie pojazdów komunikacji miejskiej. Oprócz lokalizacji, przy każdym 

autobusie i tramwaju znajdują się dodatkowe informacje, np.: czy w pojeździe jest biletomat 

i miejsce dla rowerów, czy jest wyposażony w ładowarkę usb i rampę, czy pojazd jest 

klimatyzowany. 

Mapa jest dostępna na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych pod adresem: 

http://sip.poznan.pl/model3d 

 

 

http://www.sip.poznan.pl/
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Dane dotyczące inwentaryzacji zieleni 

Podpisano czterostronne porozumienie pomiędzy Wydziałem Kształtowania i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miasta Poznania, Zarządem Zieleni Miejskiej, Zarządem Dróg 

Miejskich I Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Celem Porozumienia  

jest wzajemna współpraca Stron mająca zapewnić utworzenie cyfrowej bazy danych  

o zieleni na terenie miasta Poznania, zarządzanej przez jednostki miejskie. 

W ramach tego zadania zakupiono stacjonarny skaner laserowy 3D, pracujący w technologii 

impulsowej, wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem. Skaner umożliwia 

inwentaryzację zieleni na terenach, na których występuje ona w znacznym zwarciu.  

Przystąpiono do budowy bazy o zieleni, która zapełniana jest danymi o zieleni. W pierwszej 

kolejności inwentaryzowane są drzewa wzdłuż szlaków komunikacyjnych w mieście,  

we współpracy z ZDM. Do zasilania bazy wykorzystywane są dane będące w posiadaniu 

stron porozumienia, materiały ze skaningu naziemnego i lotniczego, zdjęcia lotnicze.  

W dalszej kolejności planowane jest poszerzenie porozumienia z innymi jednostkami,  

we władaniu których znajdują się tereny pokryte zielenią (POSiR, Wydział Oświaty). 

Zakupiony skaner będzie mógł być wykorzystywany do inwentaryzacji obiektów małej 

architektury i innych obiektów położonych na terenach zieleni. 

3) Miasto Poznań – ZGiKM GEOPOZ uczestniczy w Budowie Metropolitalnego 

Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP), finansowanego z Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 „Rozwój 

elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.4 „Rozwój elektronicznych 

usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”. 

Budowa MeSIP usprawni w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesy 

decyzyjne i strategiczne procesy planistyczne, w szczególności w zakresie: planowania 

przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania 

mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, 

działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy 

wizerunku Metropolii Poznań. 

Modernizacja SIP m. Poznania jest częścią realizowanego projektu Budowa 

Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej. 

Wartość projektu MeSIP – 16,7 mln. zł. 

Wartość umowy na modernizację SIP - 2211967,12 zł.   w tym koszty kwalifikowane 

2145608,12 zł 

Dofinansowanie z WRPO - 1823766,90 zł. co stanowi 85% umowy na modernizację SIP. 

Data rozpoczęcia modernizacji SIP m. Poznania – 26. 06. 2019 r. 
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W ramach umowy modernizacji SIP m. Poznania wykonano dotychczas: 

 etap I – opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej 

 etap II – migracja próbki danych 

 w trakcie wykonywania jest Etap III – dostarczenie oprogramowania i konfiguracja 

usług. 

Zakończenie modernizacji SIP planowane jest na koniec czerwca 2021 r.  

 

2. W zakresie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej: 

1) zasilano bazę danych obiektów topograficznych BDOT 500 w oparciu o dane 

pozyskiwane metodą stereodigitalizacji zdjęć lotniczych 

Prace te prowadzone są systematycznie i mają na celu zastąpienie danych rastrowych 

Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK) obiektami 

wektorowymi, spełniającymi wszelkie założenia standardów technicznych tworzenia  

i aktualizacji bazy BDOT500. 

W ramach zadania „Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych BDOT500  

w oparciu o dane fotogrametryczne” zaktualizowano bazę BDOT500 dla wybranych 

obszarów, dla których mapa zasadnicza funkcjonuje w postaci hybrydowej,  

z przewagą danych  w postaci rastrowej: 

 

 opracowano procedurę dotyczącą wykorzystania materiałów fotogrametrycznych  

na potrzeby aktualizacji bazy danych BDOT500, a także zasad zgłaszania  

i przyjmowania wyników prac geodezyjnych z zastosowaniem metod 

fotogrametrycznych do MODGiK, 

 zgłoszono pracę geodezyjną w MODGiK, w ramach której: 

 przeprowadzono prace terenowe, których celem było określenie dokładności 

pomiarów fotogrametrycznych; 

 pozyskano dane wektorowe w procesie stereodigitalizacji zdjęć lotniczych  

z wykorzystaniem stacji fotogrametrycznych wraz z zapisem do bazy danych. 

Proces ten polega na pozyskaniu trójw-ymiarowych, wektorowych danych 

przestrzennych i ich pomiarze na modelu stereoskopowym, utworzonym  

na podstawie zdjęć lotniczych we wspólnym pasie pokrycia. Modele te powstają  

w wyniku przekształcenia rzutu środkowego zdjęć do rzutu ortogonalnego  

z wykorzystaniem danych pozyskanych w procesie aerotriangulacji; 

 z zastosowaniem ww. metody wykonano pomiary, na podstawie których, 

opracowano pliki wsadowe w formacie .shp, celem zasilenia oraz aktualizacji bazy 

BDOT500; 
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 z całości prac sporządzono operat techniczny, który przekazano  

do MODGiK. 

 pozyskane dane zostały zaimportowane do bazy BDOT500 i dostosowane  

pod względem  topologicznym do istniejących obiektów na obszarze opracowania. 

 Realizacja zadania pozwoli na szybsze zastąpienie danych rastrowych, danymi 

 wektorowymi w ramach funkcjonującej w MODGiK bazy danych BDOT500, 

 stanowiących zbiór danych  wchodzących w skład mapy zasadniczej. 

2) kontynuowano prace zmierzające do zasilenia rejestrów centralnych, w tym 

prowadzonych przez Głównego Geodetę Kraju danymi z powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 

W systemie WEGA wdrożono komunikację z rejestrem PESEL i REGON za pomocą szyny 

usług ZSIN. 

Zaktualizowano informacje na Geoportalu Infrastruktury Informacji Przestrzennej 

(https://www.geoportal.gov.pl/) poprzez dodanie adresu portalu mapowego w zakresie 

Służby geodezyjnej powiatu oraz adresu SIP Miasta Poznania w warstwie Portale Mapowe, 

podwarstwie Portal Gminny. 

Kontynuowano publikację usług WMS-ów zasilających Krajową Integrację Ewidencji 

Gruntów i Krajową Integracji Uzbrojenia Terenu. 

3) zakończono zadanie związane z wymianą danych bazy roboczej w formacie GML  

z wykonawcami prac geodezyjnych 

Wdrożono wymianę bazy roboczej prac geodezyjnych pomiędzy wykonawcami prac 

geodezyjnych a MODGiK w formacie GML. Wdrożenie rozwiązania zostało poprzedzone 

spotkaniami informacyjnymi w formie stacjonarnej, jak i wideokonferencji. Sporządzono 

wytyczne i dostosowano formularze. 

4) kontynuowano prace związane z utworzeniem bazy danych sieci uzbrojenia terenu 

dla części miasta Poznania oraz modernizacją ewidencji gruntów  

i budynków 

 

EGiB - ewidencja gruntów i budynków; 

W marcu 2020 roku rozpoczęto modernizację ewidencji gruntów i budynków dla 2 obrębów 

ewidencyjnych: Strzeszyn i Piątkowo, w zakresie danych o budynkach i  lokalach. Praca 

obejmowała poprawę danych ewidencyjnych budynków w oparciu o materiały 

Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz aktualizację danych 

w zakresie: istniejącej zabudowy, uzupełnienia pełnych danych o budynkach, obiektów 

budowlanych trwale związanych z budynkiem, bloków budynku oraz sposobu użytkowania 

gruntów (użytków gruntowych) i została zakończona w marcu 2021 r. 

W listopadzie 2020 r. podpisano umowę i rozpoczęto modernizację ewidencji gruntów 

i budynków dla kolejnych 2 obrębów ewidencyjnych: Golęcin i Podolany, w takim samym 

https://www.geoportal.gov.pl/
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zakresie jak poprzednie. Planowany termin zakończenia modernizacji to koniec stycznia 

2022 r. 

Przeprowadzana modernizacja wpłynie na jakość danych znajdujących się w bazie danych 

ewidencyjnych. Spowoduje również, że informacje o budynkach zostaną uzupełnione 

brakującymi danymi, niezbędnymi do wydawania pełnej kartoteki budynku. Do końca 

pełnego procesu modernizacji na terenie miasta pozostają 4 obręby ewidencyjne, przy czym 

rozpoczęcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na kolejnych dwóch obrębach 

ewidencyjnych: Krzyżowniki i Ławica II zaplanowano na rok 2022, natomiast ostatnich 

dwóch: Junikowo i Kotowo na rok 2023. 

Kontynuowano współpracę z Wydziałem Urbanistyki i Architektury w zakresie wymiany 

informacji o budynkach. Na podstawie decyzji otrzymywanych z WUiA wprowadzane były  

do bazy danych w systemie WEGA budynki projektowane, a także uzupełniane atrybuty 

budynków istniejących. W związku ze zmianą w lipcu 2020 r. przepisów ustawy – Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, uzgodniono z WUiA, że budynki projektowane będą 

wprowadzane do bazy danych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych  

do końca 2020 roku. Po tym czasie informacje o budynkach projektowanych nie będą 

rejestrowane w bazie danych ewidencyjnych, co wynika ze zmian w ww. przepisach. WUiA  

w miarę rozszerzania zakresu digitalizacji dokumentacji architektoniczno-budowlanej 

udostępnia ją poprzez system MOPIN (decyzje o pozwoleniu na budowę, projekty 

zagospodarowania terenu, docelowo również np. całe projekty budowlane, zaświadczenia  

o samodzielności lokali). Informacje pozyskiwane poprzez ten system pozwalają 

weryfikować na bieżąco poprawność danych przekazywanych do zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego.    

 

GESUT – geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 

 

W 2020 roku rozpoczęto realizację umowy na utworzenie bazy danych dla części obszaru 

obrębu ewidencyjnego Poznań obejmującego obszar 32 sekcji mapy zasadniczej w skali 

1:500. W dniu 18.12.2020 r. dokonano odbioru I etapu prac umowy, który obejmował  

10 pełnych sekcji. Po zakończeniu umowy we wrześniu 2021 roku baza danych sieci 

uzbrojenia terenu w postaci wektorowej będzie funkcjonowała na obszarze całego miasta 

Poznania. 

Przystąpiono do budowy Portalu Branżowego. W ramach postępowania przetargowego 

o udzielenie zamówienia publicznego w IV kwartale 2020 r. wybrano wykonawcę 

i podpisano w dniu 30.11.2020 r. umowę na realizację zadania „Rozbudowa 

funkcjonującego w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Systemu PZGiK 

o nowe elektroniczne usługi publiczne i uruchomienie Portalu Branżowego wraz  

ze szkoleniami i dostawą licencji”. 

Powyższe zadania realizowane są w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej, w ramach: Osi Priorytetowej 2 "Społeczeństwo informacyjne", Działanie: 2.1 

"Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych 

rejestrów publicznych" WRPO na lata 2014-2020. 
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Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich "Podniesienie jakości 

danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie  

e-usług" 

 

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ rozpoczął realizację kolejnego projektu 

dofinansowanego z Funduszy Europejskich "Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia 

terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług". Wartość całego 

projektu wynosi 1 797 868,01 PLN, z czego dofinansowanie z UE wynosi:  

1 582 187,79 PLN. 

W wyniku podpisanych umów na realizację Zadań zmniejszyła się wartość Projektu  

do  1.679.983,00 zł. Tym samym dofinansowanie Projektu stanowiące 85% wydatków 

kwalifikowanych wyniesie 1.427.985,55 zł.  Złożony do Instytucji Zarządzającej 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjny na lata 2014-2020 wniosek  

o pomniejszenie kosztów Projektu jest w trakcie rozpatrzenia. 

Celem głównym projektu jest intensyfikacja wykorzystania technologii informacyjno 

– komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, 

elektronicznych usług publicznych oraz usprawnienia funkcjonowania administracji 

samorządowej Miasta Poznań - w tym ZGiKM GEOPOZ - poprzez podniesienie jakości  

i dostępności cyfrowych danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(PZGiK). 

Cele szczegółowe projektu to: 

• utworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu dla obszaru obrębu ewidencyjnego 

Poznań – przetworzenie do postaci cyfrowej ~ 817 km sieci, 

• rozbudowa Systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego o e-usługi wspierające 

czynności związane z prowadzeniem bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu – 

usługa opiniowania i zgłaszania niezgodności bazy oraz usługa informacyjna  

– dostęp do danych sieci uzbrojenia terenu wraz z dostępem do informacji  

o władającym siecią, 

• zwiększenie dostępności kompletnych, numerycznych danych ewidencyjnych  

w zakresie kartoteki budynków i lokali – modernizacja ewidencji gruntów i budynków 

obrębu Strzeszyn i Piątkowo. 

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31 marca 2022 r. 

5) w ramach oferowanych przez ZGiKM GEOPOZ e-usług w Miejskim Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej liczba użytkowników w rozbiciu  

na poszczególne portale wynosiła: 

 klienta - 4565 ; 

 geodety - 267; 

 projektanta - 850; 
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 rzeczoznawcy - 245; 

 komornika – 23, 

 osoby odwiedzające i wnioski złożone przez Portal klienta bez logowania - 1790. 

W  2020 roku przez portale pobrano 196 198 dokumentów. 

 

3. Zakończono prace związane z budową nowej strony internetowej  

oraz Strony Podmiotowej BIP ZGiKM GEOPOZ 

6 października 2020 roku została uruchomiona nowa strona internetowa Zarządu Geodezji 

i Katastru Miejskiego GEOPOZ (www.geopoz.poznan.pl) oraz nowy Biuletyn Informacji 

Publicznej Zarządu (www.bip.geopoz.poznan.pl). Zarchiwizowano treści udostępniane  

w starej wersji Biuletynu od 2008 roku. 

Zarówno strona www, jak i BIP są zgodne z wymogami dostępności cyfrowej zawartymi  

w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Obie strony są dostępne dla urządzeń 

stacjonarnych i mobilnych. 

Podstawowym celem prowadzenia strony internetowej i Biuletynu jest kompleksowe 

komunikowanie o statutowych zadaniach i bieżących działaniach ZGiKM GEOPOZ. Oba 

serwisy internetowe informują o aktualnościach oraz zachęcają do skorzystania ze zdalnych 

form komunikowania się i załatwiania spraw poprzez e-usługi dedykowane mieszkańcom 

miasta, geodetom, rzeczoznawcom, projektantom i komornikom. 

4. Wznowiono działalność Sali Obsługi Klienta w nowej formule 

1 czerwca 2020 roku w budynku przy ul. Gronowej 20 wznowiła swoją działalność  

- w nowej formule - Sala Obsługi Klienta. Zintegrowana została obsługa klienta ZGiKM 

GEOPOZ i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania.  

Dla klientów WGN przygotowano trzy stanowiska obsługi z możliwością obsługi spraw 

indywidualnych - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem 

prowadzącym sprawę. Klienci GEOPOZu obsługiwani są w dotychczasowym zakresie. 

Nadal funkcjonują stanowiska informacyjne, kancelaryjne, obsługujące geodetów, mapę 

ewidencyjną i zasadniczą oraz odbiór materiałów. Nowością jest uruchomienie stanowiska 

obsługi indywidualnej. 

W ciągu zaledwie 5 tygodni, w trudnych warunkach organizacyjno-kadrowych 

spowodowanych stanem epidemii, przeprowadzono niezbędne prace obejmujące  

m.in.: szereg uzgodnień z Wydziałami UMP, zmianę organizacji pracy, porozumienie 

dotyczące przetwarzania danych osobowych, rozbudowę Systemu Informatycznego UMP  

(we współpracy z Wydziałem Informatyki UMP), rozbudowę systemu kolejkowego, 

relokację dotychczasowych stanowisk, doposażenie stanowisk, zmianę aranżacji 

pomieszczeń, oznakowania Sali, zabezpieczenie stanowisk osłonami przeciwwirusowymi, 

udostępnienie na potrzeby WGN dwóch pomieszczeń na I piętrze wieżowca, i in.  

 

http://www.geopoz.poznan.pl/
http://www.bip.geopoz.poznan.pl/
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W rezultacie powyższych prac osiągnięto trzy istotne cele: 

 poprawiono komfort obsługi klienta WGN UMP, 

 poprawiono bezpieczeństwo pracy pracowników ZGiKM GEOPOZ i WGN UMP, 

 do niezbędnego minimum ograniczono ruch osób z zewnątrz w wieżowcu  

przy ul. Gronowej 20. 

Sala Obsługi Klienta od dekady jest przestrzenią bezpieczną: wyposażona  

jest w defibrylator AED, personel był wielokrotnie szkolony zarówno w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy, jak i w próbnych ewakuacjach. Teraz do standardu dołącza 

bezpieczeństwo sanitarne: środki ochrony osobistej dla pracowników, osłony 

przeciwwirusowe, podajnik płynu do dezynfekcji oraz odkażanie powierzchni, klamek, 

balustrad i innych. Od lat na równe traktowanie może liczyć każdy klient, m.in.: opiekun  

z dzieckiem (kącik dziecięcy powróci po epidemii), osoba g/Głucha (pracownik Sali 

profesjonalnie miga w Polskim Języku Migowym), osoba poruszająca się na wózku, z psem 

przewodnikiem oraz każda inna osoba ze szczególnymi potrzebami (wybrani pracownicy 

pełnią rolę opiekunów osób ze szczególnymi potrzebami). Sala ma przestronną poczekalnię, 

wyposażona jest w windę, klimatyzację, system kolejkowy. 

Wizytę można zarezerwować przez internet i telefonicznie. Pierwsze miesiące 

funkcjonowania Sali potwierdzają, że skupienie - w jednym miejscu - obsługi klienta 

ZGiKM GEOPOZ i WGN UMP jest bardzo pozytywnie odbierane przez klientów i poza 

podniesieniem bezpieczeństwa obsługi przynosi Miastu korzyści wizerunkowe. 

5. Prowadzono prace związane z zapewnieniem dostępności  architektonicznej,  

cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami 

ZGiKM GEOPOZ przywiązuje istotną wagę do dostosowania swojego funkcjonowania  

dla osób ze szczególnymi potrzebami. Działania te wynikają zarówno z przepisów prawa 

(ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami), jak i obranego kierunku 

wpisującego się w strategię ZGiKM GEOPOZ. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Zarząd zatrudnia pracownika posługującego się Polskim 

Językiem Migowym; znajomość tego języka umożliwia formułowanie przekazu  

dla Głuchych w formie nagrywanych i publikowanych w BIP filmików dotyczących 

działalności GEOPOZu. 

Z uwagi na wagę zagadnienia, podjęto również decyzję o wyznaczeniu koordynatora  

ds. dostępności w ZGiKM GEOPOZ. 

Wyrazem dbałości o rzeczywiste oczekiwania osób ze szczególnymi potrzebami  

zostały przeprowadzone przez firmy zewnętrzne dwa audyty: dostępności w zakresie 

architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym w Zarządzie Geodezji i Katastru 

Miejskiego GEOPOZ oraz audyt dostępności cyfrowej nowego Biuletynu Informacji 
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Publicznej i strony internetowej ZGiKM GEOPOZ. Otrzymane raporty poaudytowe 

zidentyfikowały faktyczne potrzeby i są podstawą do ułożenia planu wdrażania wymogów 

dostępności w ZGiKM GEOPOZ, w tym planowania wydatków na ten cel.  

6. Wdrożono system terminalowej pracy zdalnej 

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ wdrożył dla pracowników ZGiKM 

GEOPOZ oraz  dla firm serwisujących system pracy zdalnej w oparciu o pracę 

terminalową. W ramach  realizacji przedsięwzięcia zakupiono 45 stacji roboczych  

oraz 5 laptopów, niezbędne licencje Microsoft Windows 10, Vmware Horizon, 

FortiAuthenticator oraz przeprowadzono niezbędne prace związane z kompleksowym 

wdrożeniem systemu terminalowej pracy zdalnej. Stacje robocze zostały zainstalowane  

w domach pracowników, natomiast laptopy mogą być wykorzystywane przez różnych 

pracowników. W ramach pracy terminalowej pracownicy mają dostęp do wirtualnych 

pulpitów zainstalowanych na serwerze (z zamkniętym i wspólnym dla wszystkich zbiorem 

aplikacji i usług) oraz do komputera roboczego wykorzystywanego przez pracownika  

w siedzibie ZGiKM GEOPOZ. Oprócz standardowych zabezpieczeń, dostęp do systemu 

zabezpieczony jest dodatkowo jednorazowymi kodami wysyłanymi na numery telefonów 

komórkowych. Rozwiązanie wdrożono również dla pracowników posiadających na stanie 

sprzęt przenośny. System obejmuje 76 indywidualnych użytkowników – pracowników 

ZGiKM GEOPOZ oraz 64 stacji roboczych oraz komputerów przenośnych oraz  

17 użytkowników –  pracowników firm zewnętrznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



283 

 
 

XXXIII. Zarząd Transportu Miejskiego: 

 

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w imieniu Miasta Poznania realizuje zadania 

organizatora publicznego transportu zbiorowego. W 2020 r. ZTM zarządzał transportem 

zbiorowym na terenie Miasta Poznania oraz 19 sąsiednich gmin (dla 5 gmin 

w pełnym zakresie, a dla 14 - w części połączeń między gminami a Poznaniem).  

W roku sprawozdawczym funkcjonowało 156 linii komunikacyjnych (20 tramwajowych oraz 

145 autobusowych, w tym 75 linii aglomeracyjnych). Usługi przewozowe wykonywali 

operatorzy:  MPK Poznań, KPA Kombus Kórnik, PT Translub Luboń, PUK Komorniki, ZUK 

Rokbus Rokietnica, PW Transkom Czerwonak, TPBUS Tarnowo Podgórne, ZKP Suchy Las  

i Zakład Komunalny w Kleszczewie.  

Sukcesywnie wprowadzana była optymalizacja tras i synchronizacja rozkładów jazdy w celu 

usprawnienia przesiadek. We wrześniu otwarta została pętla tramwajowo-autobusowa przy  

ul. Unii Lubelskiej, która stała się ważnym węzłem przesiadkowym dla mieszkańców 

południowej części Poznania. Wprowadzono duże udogodnienie dla pasażerów –  

tzw. przesiadki „drzwi w drzwi” umożliwiające wygodne przesiadanie się z autobusów na linie 

tramwajowe. 

Dzięki systematycznym remontom oraz zwiększaniu priorytetów wprowadzanych wszędzie 

tam, gdzie było to możliwe wzrosła punktualność na liniach tramwajowych  

oraz bezpieczeństwo pasażerów. Istotnym czynnikiem wpływającym na punktualność linii 

autobusowych w mieście było uruchomienie buspasów, m. in. na Garbarach oraz w rejonie prac 

inwestycyjnych związanych z budową trasy tramwajowej na Naramowice.  

Podsumowując, w porównaniu do danych z roku 2019, punktualność komunikacji miejskiej  

i gminnej w 2020 r. wzrosła: 

- dla linii MPK – z 79% w 2019 r. do 88,1% w 2020 r. 

- dla linii gminnych – z 83,3% w 2019 r. do 89,1% w 2020 r. 

 

Na funkcjonowanie transportu publicznego w roku 2020 znacząco wpłynęła sytuacja 

epidemiczna w kraju. Pandemia COVID-19 oraz wprowadzane przez rząd obostrzenia 

skutkowały koniecznością dostosowania komunikacji miejskiej i podmiejskiej do aktualnych 

warunków. Wprowadzanie ograniczeń, lockdownów i przejście w dużym zakresie na pracę 

zdalną   wpłynęło na znaczny spadek liczby pasażerów podróżujących komunikacją miejską. 

Według szacunków ZTM, w 2020 roku, z transportu publicznego skorzystało o 33 proc. mniej 

pasażerów. 

 

Pomimo epidemii, w roku 2020 realizowane były inwestycje (z częściowym dofinansowaniem 

unijnym) poprawiające układ komunikacyjny i infrastrukturę torowo-sieciową, takie jak: 

• przebudowa trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj – ukończono dwa etapy prac 

związanych z przebudową torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Żegrze i ul. Chartowo  

z przebudową ronda Żegrze; rozbudowano ul. Unii Lubelskiej z nową trasą tramwajową i pętlą 

tramwajowo-autobusową, która została otwarta na początku września; 
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• budowa trasy tramwajowej na Naramowice – w maju rozpoczęto realizację I etapu 

inwestycji - odcinek od pętli Wilczak (zmodernizowanej pod kątem połączenia z nową trasą) 

do ul. Błażeja; 

• modernizacja trasy tramwajowej na ulicy Wierzbięcice – w sierpniu rozpoczęła  

się gruntowna przebudowa torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej na odcinku  

od skrzyżowania ul Wierzbięcice z ul. Królowej Jadwigi, Matyi i Ratajczaka do skrzyżowania 

z ul. Kilińskiego i Krzyżową, wraz z przebudową torowego węzła rozjazdowego u zbiegu ulic 

Górna Wilda, Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r; 

• parkingi typu Park&Ride – ukończono zasadnicze roboty budowlane dotyczące obiektów 

znajdujących się przy: rondzie Starołęka, ul. Biskupińskiej oraz ul. św. Michała. Przed 

otwarciem w 2021 r, trwały odbiory techniczne obiektów;  

• modernizacja ronda Rataje - wykonano remont nawierzchni placu manewrowego, platform 

przystankowych na terenie dworca autobusowego. W sierpniu rozpoczęto zasadnicze prace 

modernizacyjne wzdłuż ul. Kórnickiej. 

W związku z prowadzonymi pracami – przede wszystkim z uwagi na modernizację ronda 

Rataje i budowę trasy tramwajowej na Naramowice – wprowadzano czasowe zmiany  

w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej i tramwajowej.  

W roku 2020 r. opracowywane były kolejne koncepcje inwestycji umożliwiających rozwój 

transportu publicznego w Poznaniu, dotyczące takich projektów jak: 

• trasa tramwajowa na Naramowice (etap II) - opracowywano koncepcję końcową 

uwzględniającą (w miarę możliwości) uwagi wynikające z procesu konsultacji społecznych 

oraz opinii miejskich jednostek organizacyjnych; 

• rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna 

Greckiego – odebrano koncepcje wstępne w ramach etapu I dwóch opracowań tj.: „Koncepcji 

zintegrowanego węzła przesiadkowego Druskienicka w Poznaniu” oraz „Programu 

funkcjonalno-użytkowego nowych pętli autobusowych na Strzeszynie i Podolanach”, obecnie 

trwają dalsze prace projektowe; 

• trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej;  

w grudniu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wydała decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trasy 

tramwajowej na osiedle Kopernika w Poznaniu, która stała się ostateczna z dniem 1.01.2021 r.; 

• trasa tramwajowa na Marcelin – odebrano (w ramach etapu I) wstępną dokumentację  

pn.: „Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna trasy tramwajowej na Marcelin”. W terminie 

17.08.2020-11.09.2020 przeprowadzono konsultacje społeczne, których celem było zapoznanie 

się z opinią mieszkańców w zakresie trasy tramwajowej w analizowanym przebiegu. Z uwagi 

na pandemię COVID-19, opinie, propozycje i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji były 

zbierane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez ankietę udostępnioną na dedykowanej 

projektowi stronie internetowej (www.tramwajmarcelin.pl) oraz w formie e-maili i listów 
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przesyłanych pocztą tradycyjną. Następnie opracowywano koncepcję końcową uwzględniającą 

(w miarę możliwości) uwagi wynikające z procesu konsultacji społecznych oraz opinii 

miejskich jednostek organizacyjnych. Obecnie trwają dalsze prace projektowe; 

• parking typu P&R na obszarze Górczyna – odebrano dokumentację pn.: „Koncepcja 

funkcjonalno-przestrzenna w zakresie parkingu placowego typu P&R na obszarze Górczyna”; 

• trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - odebrano 

dokumentację pn.: „Analiza kosztów i korzyści (AKK) koncepcji trasy tramwajowej  

do zintegrowanego węzła przesiadkowego „Grunwaldzka”;  

• trasa tramwajowa na Klin Dębiecki – odebrano dokumentację pn: „Koncepcja 

funkcjonalno-przestrzenna dla przebudowy trasy tramwajowej w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 

roku (odcinek od ul. Pamiątkowej do pętli „Dębiec”) oraz budowy trasy tramwajowej  

na Klin Dębiecki w Poznaniu”.  

W celu zapewnienia bieżącego utrzymania sprawności technicznej eksploatowanej 

infrastruktury torowo-sieciowej była ona dzierżawiona przez MPK w Poznaniu. Dzierżawca 

realizuje przeglądy, naprawy i konserwację torów, rozjazdów, napędów zwrotnic  

oraz nawierzchni przystanków. Służby pogotowia torów, zwrotnic, sieci i stacji usuwają skutki 

awarii i wypadków komunikacyjnych. MPK Poznań zajmuje się również utrzymaniem 

infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej przy liniach i pętlach tramwajowych.  

W 2020 roku na odnowę infrastruktury publicznego transportu zbiorowego przeznaczono 

31 mln zł. Dzięki temu zmodernizowano: torowiska (2,7 km), sieć trakcyjną (4 km), 

wymieniono 4 zwrotnice, 5,5 km kabli trakcyjnych i zasilających oraz zmodernizowano jedną 

podstację i 7 przystanków.  

Efektem przeprowadzonych prac była poprawa poziomu bezpieczeństwa i niezawodności 

komunikacji publicznej, zwiększenie komfortu pasażerów oraz redukcja hałasu. W 2020 r. 

przeprowadzono: 

 przebudowę torowiska oraz przystanków w ciągu ulic Roosevelta, Pułaskiego  

i Przełajowej; 

 częściową modernizację sieci trakcyjnej na ul. Przybyszewskiego, Dąbrowskiego  

i Kraszewskiego; 

 modernizację stacji trakcyjnej przy ul. Janickiego zasilającej trasy tramwajowe  

na Jeżycach; 

 wymianę fragmentu torowiska pomiędzy ulicami Prusa i Kraszewskiego; 

 przebudowę torowiska w ul. Przełajowej; 

 wymianę torowiska w łukach na trasie przez Most Św. Rocha; 

 przebudowę torowiska w ul. Lewandowskiej, Dowbora - Muśnickiego i Kórnickiej; 

 przebudowę ciągu tramwajowego Roosevelta-Pułaskiego wraz z węzłem 

Pułaskiego/al. Wielkopolska; 

 wymianę nawierzchni platform przystankowych i nawierzchni w peronach na dworcu 

Śródka; 

 modernizację platform przystankowych dla przystanków autobusowych: 
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Al. Solidarności, Daszewicka, Stróżyńskiego; 

 budowę nowoczesnych Punktów Obsługi Klienta ZTM, Punktów Nadzoru Ruchu 

MPK wraz z punktami socjalnymi dla prowadzących pojazdy na pętlach Dębiec  

i Ogrody. 

Wszystkie przeprowadzone remonty były ściśle skoordynowane z dużymi inwestycjami 

prowadzonymi na terenie miasta. 

W roku sprawozdawczym ZTM kontynuował współpracę oraz nadzór nad utrzymaniem  

i ustawianiem wiat przystankowych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.  

W 2020 r. zamontowano 153 nowe wiaty przystankowe oraz 48 wiat z relokacji. Ukończono 

także opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy 11 przystanków autobusowych 

i rozpoczęto przebudowę pierwszych z zaprojektowanych platform przystankowych. 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu realizuje ideę łączenia transportu indywidualnego 

ze zbiorowym transportem publicznym. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców aglomeracji, zrealizowano projekt 

budowy sieci parkingów typu Park&Ride. W 2020 dobiegały końca prace budowlane przy: 

rondzie Starołęka, ul. Biskupińskiej oraz ul. Św. Michała. Parkingi te zapewnią  

207 dodatkowych miejsc postojowych (w tym 10 dla osób z niepełnosprawnościami). 

Parking P&R w pobliżu przystanku PST Szymanowskiego cieszył się coraz większym 

zainteresowaniem mieszkańców. W 2018 roku na parkingu zaparkowało 5 859 pojazdów,  

a w 2019 roku już 20 013. W związku z panującą pandemią i ograniczoną mobilnością w 2020 

roku liczba parkujących spadła do 9 241. Należy jednak zwrócić uwagę, że w lutym (przed 

wprowadzeniem lockdown’u) było to aż 2 299 samochodów. 

Wspierano nie tylko kierowców przesiadających się na komunikację publiczną. W 2020 roku 

ZTM przygotował kompleksową inwestycję polegającą na montażu 99 stojaków rowerowych 

oraz 9 samoobsługowych stacji naprawy rowerów. Inwestycja została zrealizowana  

przy węzłach komunikacji publicznej. W celu zapewnienia pełnej sprawności montowanych 

samoobsługowych stacji naprawy rowerów, ZTM podpisuje co roku umowę na świadczenie 

usług serwisowych wraz z wymianą narzędzi, które ulegają zużyciu albo kradzieży. Aktualnie 

umową serwisową jest objętych 36 samoobsługowych stacji na terenie Poznania. 

 

1 marca 2020 roku rozpoczął się 9. sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego. System PRM 

został rozbudowany o 8 stref zwrotu i 87 rowerów 4. generacji (bezstacyjnych). Po miesiącu 

funkcjonowania, w wyniku wprowadzenia przez władze państwowe kolejnych restrykcji 

związanych z walką z koronawirusem, system PRM został wyłączony do 6 maja.  

W porozumieniu z Operatorem, sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego wydłużono  

do 23 grudnia. Miało to na celu zwiększenie możliwości alternatywnych i bezpiecznych 

sposobów codziennego przemieszczania się po Poznaniu w czasie pandemii. W ubiegłym roku 

flota Poznańskiego Roweru Miejskiego liczyła 996 rowerów 3G (w tym 76 z fotelikami  

i 20 dziecięcych) i 659 4G (w tym 30 elektrycznych), a liczba lokalizacji, w których można  

je było wypożyczyć wzrosła do 172 (w tym 113 przeznaczonych zarówno dla rowerów 3G jak 

i 4G). 

ZTM na bieżąco reagował na potrzeby pasażerów i wprowadzał zmiany mające na celu 

poprawę obsługi komunikacyjnej mieszkańców aglomeracji. We współpracy m.in. z radami 
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osiedli oraz gminami wytyczano przebiegi nowych linii autobusowych, korygowano trasy  

i rozkłady jazdy poszczególnych linii, np.: 

 skierowano linie nr 5, 11 i 174 do nowej pętli tramwajowo-autobusowej  

na ul. Unii Lubelskiej; 

 utworzono nową linię autobusową nr 124, wydzieloną ze szkolnych kursów 

realizowanych wcześniej na linii nr 160; 

 wprowadzono kursy linii autobusowej nr 170 także w soboty, a linii nr 710 w niedziele 

i święta; 

 zmieniono przebieg trasy linii podmiejskiej nr 703 oraz wprowadzono dwie nowe linie 

o numerach - 705 i 707; 

 uruchomiono nowe linie autobusowe – nr 886 i 889; 

 na wniosek Urzędu Miasta Luboń zwiększono częstotliwość kursowania autobusów 

linii nr 603; 

 w związku z uruchomieniem nowych połączeń Poznańskiej Kolei Metropolitalnej –  

w celu synchronizacji kursów dla wygody pasażerów - znacząco zmieniono sieć 

transportu publicznego na terenie gminy Suchy Las (linie nr 901, 902, 904, 905, 907); 

 na wniosek gminy Suchy Las uruchomiono nową linię nocną nr 253; 

 uruchomiono nową linię nocną nr 257 umożliwiającą w weekendy dojazd z Junikowa 

do przystanku Dopiewo/Dworzec Kolejowy; 

 zlikwidowano linie autobusowe nr 187 i 903;  

 przy zmianie kolejowych rozkładów jazdy wprowadzano odpowiednie korekty  

w rozkładach linii podmiejskich w celu synchronizacji transportu. 

 

9 grudnia 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie, powstałej z inicjatywy ZTM, Poznańskiej 

Rady Transportu Aglomeracyjnego. W składzie PRTA znaleźli się przedstawiciele 

samorządu lokalnego, środowisk naukowych oraz gmin, z którymi Miasto Poznań zawarło 

porozumienia międzygminne. Swoje miejsce znaleźli w niej także reprezentanci przewoźników 

a także przedstawiciele organizacji społecznych, spółdzielni mieszkaniowych, Stowarzyszenia 

Metropolii Poznań i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Głównym 

zadaniem PRTA jest pozyskiwanie opinii członków na temat proponowanych przez ZTM 

nowych rozwiązań m.in.: organizacyjnych, przewozowych, handlowych, taryfowych, 

infrastrukturalnych w zakresie transportu publicznego oraz umożliwienie swobodnej wymiany 

wiedzy, doświadczeń, pomysłów, poglądów i uwag na temat wielu obszarów funkcjonowania 

komunikacji miejskiej. 

W roku 2020 r. wdrażano nowoczesne standardy informacji pasażerskiej. Zamontowano 

nowe tablice wyświetlające na przystankach aktualne godziny odjazdów dla danej linii  

(tzw. TIP) oraz nowoczesne totemy na dwóch pętlach: Dębcu i Ogrodach. ZTM zaoferował 

również podmiotom prywatnym bezpłatne przygotowanie wirtualnych paneli informacyjnych 

(stron internetowych) z rozkładem jazdy on-line dla wybranych węzłów i przystanków. 

Na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego (www.ztm.poznan.pl) wprowadzono 

zmiany związane z panelem rozkładów jazdy. Dzięki temu jest on czytelniejszy i prostszy  

w obsłudze oraz bardziej atrakcyjny wizualnie.  
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Zarząd Transportu Miejskiego rozszerzył zbiór otwartych danych udostępnianych na stronie 

internetowej. Od 25 listopada 2020 r., można pobierać także pliki dźwiękowe z komunikatami, 

które pasażerowie słyszą w autobusach i tramwajach podczas codziennych podróży na liniach 

ZTM. 

ZTM kontynuował współpracę z mediami i obsługę stron internetowych www.ztm.poznan.pl 

i www.peka.poznan.pl. oraz oficjalny fanpage ZTM Poznań. Informacje o zmianach 

przekazywano także poprzez komunikaty publikowane na Wirtualnym Monitorze PEKA, 

tablicach dynamicznej informacji pasażerskiej, a także – poprzez system zapowiedzi głosowych 

w pojazdach. 

Stale prowadzona była również promocja transportu publicznego. W drugim kwartale roku 

szczególną uwagę poświęcano profilaktyce rozprzestrzeniania się koronawirusa. Informowano 

o obowiązujących limitach liczby pasażerów oraz konieczności zasłaniania ust i nosa  

w przestrzeni publicznej. Częścią tej kampanii informacyjnej były akcje informacyjno-

edukacyjne przeprowadzane wspólnie z Komendą Miejską Policji w Poznaniu i Strażą Miejską 

Miasta Poznania. 

Kiedy zniesiono obostrzenia, promowano linie turystyczne oraz zachęcano do korzystania  

z komunikacji publicznej (w tym także do łączenia różnych środków transportu). Przedstawiano 

ofertę biletów specjalnych (Bilet Metropolitalny, semestralny i senioralny) oraz podpowiadano 

jak taniej korzystać z transportu publicznego. Kontynuowano akcje informacyjne dotyczące 

zasad kultury oraz bezpieczeństwa w transporcie publicznym. Od 1 września 2020 r. 

prowadzono akcję promującą zakup biletu specjalnego dla uczniów szkół podstawowych. 

Zarząd Transportu Miejskiego, w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu zachęcał do ekologicznego, zdrowego oraz bezpiecznego przemieszczania się po 

mieście i aglomeracji. 22 września – w Dniu bez Samochodu – kierowcy mogli skorzystać  

z darmowych przejazdów na liniach ZTM Poznań oraz pociągami Kolei Wielkopolskich  

i POLREGIO w obrębie Województwa Wielkopolskiego na podstawie ważnego dowodu 

rejestracyjnego samochodu. 20 września ZTM aktywnie włączył się do udziału w grze miejskiej 

organizowanej przez MPK Poznań, a przez cały tydzień w Punktach Obsługi Klienta ZTM 

rozdawano odblaski. 

 

ZTM kontynuuje współpracę z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 

Adama Mickiewicza. W styczniu 2020 r. odbyło się spotkanie ze studentami dotyczące 

integracji i organizacji publicznego transportu zbiorowego z uwzględnieniem zagadnień 

dotyczących lokalnego bezpieczeństwa komunikacyjnego. 

Zarząd Transportu Miejskiego przedstawił plan rozwoju systemu PEKA.  

Do roku 2023 planowane jest uzupełnienie obecnego systemu dystrybucji biletów czasowych 

o możliwość opłacenia przejazdu w każdym pojeździe za pomocą karty płatniczej. Rozpoczęto 

także przygotowania do przebudowy architektury technicznej sytemu w celu wprowadzenia 

nowoczesnych możliwości obsługi biletów długookresowych. 

 

W 2020 r. pasażerowie transportu publicznego organizowanego przez ZTM kupili bilety  

za łączną kwotę ok. 137 mln zł (kwota za 2019 to ok. 201,4 mln zł).  
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Do dyspozycji pasażerów w Poznaniu było 12 Punktów Obsługi Klienta ZTM (10 Punktów 

Obsługi Klienta w Mieście Poznaniu oraz dwa Punkty Obsługi Klienta u Operatorów  -  

w Kleszczewie i Tarnowie Podgórnym). Od marca 2020 r., z uwagi na rozpoczęcie 

przebudowy, POK ZTM na ul. Matejki jest zamknięty. Bilety można było kupować również  

w 233 Punktach Sprzedaży Biletów, 257 biletomatach mobilnych w pojazdach oraz  

w 108 biletomatach stacjonarnych. Pasażerowie chętnie korzystali z możliwości zakupu 

biletów przez Internet – po zalogowaniu na portalu www.peka.poznan.pl. Istniała także 

możliwość opłacania przejazdów przy pomocy aplikacji mobilnych. Usługę zapewniało  

5 operatorów: CITYNAV( jakdojade.pl), GoPay, moBILET (MOBILE TRAFFIC), mPay, 

SKYCASH. 

Na mocy podpisanej umowy z Operatorem Mera oraz w związku z rozszerzeniem współpracy 

z dotychczasowym Operatorem Mennica Polska, w 2020 roku uruchomiono 18 automatów 

biletowych, a do końca drugiego kwartału 2021 roku zaplanowano rozbudowę sieci 

istniejących biletomatów o kolejne urządzenia -  do docelowej liczby 123 automatów. Nowe 

urządzenia są instalowane w miejscach największego ruchu pasażerskiego, w lokalizacjach 

gdzie dotychczas zakup biletów był utrudniony oraz na terenie gmin współtworzących  

z Poznaniem lokalny transport publiczny. Należy wspomnieć, że zakup biletów w biletomatach 

cieszy się sporym zainteresowaniem pasażerów, a udział w sprzedaży w tym kanale przekroczył 

35% ogółu sprzedaży. 

Stan pandemii wymusił nadzwyczajne rozwiązania także w zakresie sprzedaży biletów  

i obsługi klientów. ZTM w trosce o bezpieczeństwo sanitarne i zdrowie pasażerów oraz 

pracowników: 

 zapewniano obsługę zdalną poprzez kontakt telefoniczny i za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, na bieżąco odpowiadano również na pytania nadsyłane za pośrednictwem 

fanpage’a; 

 uruchomiono dodatkowe połączenia telefoniczne, aby usprawnić kontakty z pasażerami; 

 na czas zamknięcia Punktów Obsługi Klienta, wprowadzono możliwość zdalnego 

potwierdzania uprawnienia do zwolnień i ulg; 

 informowano o możliwości zwrotu biletów okresowych oraz wnioskowaniu o zwrot 

kosztów za niewykorzystaną ich część. Każda złożona reklamacja rozpatrywana była 

indywidualnie; 

 od maja 2020 r. ZTM stopniowo zwiększał dostępność bezpośredniej obsługi klientów.  

Od października, w celu zabezpieczenia ciągłości obsługi pasażerów, Punkty Obsługi 

Klienta i Biuro Obsługi Klienta funkcjonowały w skróconym wymiarze czasowym oraz 

przy zachowaniu dodatkowych środków bezpieczeństwa. 

 

Pomimo dużej dostępności sieci sprzedaży biletów, w 2020 r. kontrolerzy ZTM nałożyli  

53 831 opłat dodatkowych (łącznie z kontrolerami operatorów gminnych na liniach 

organizowanych przez ZTM nałożono 62 089 opłat). Kontrole biletowe objęły 3,9 proc. 

realizowanych kursów.  

 

Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje nowa taryfa biletowa w transporcie publicznym organizowanym 

przez ZTM. Rosnące koszty utrzymania transportu zbiorowego na wysokim poziomie  
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oraz brak zmian w cenach przez 7 lat, spowodowały zmniejszenie pokrycia kosztów wpływami  

ze sprzedaży biletów. W roku poprzedzającym podwyżkę dopłata z budżetu Poznania  

do komunikacji publicznej wyniosła ponad 331 mln złotych, co stanowiło największą,  

po Warszawie, wartość w przeliczeniu na mieszkańca spośród wszystkich największych miast 

w Polsce. W wyniku tych czynników, aby zapewnić utrzymanie wysokiej jakości usług 

przewozowych w transporcie zbiorowym, konieczne było uzupełnienie rosnącej luki 

budżetowej wpływami ze sprzedaży biletów. 

Zmiany objęły prawie wszystkie bilety. Zmieniły się m.in. ceny biletów jednorazowych, 

okresowych oraz opłaty z tPortmonetki, przy czym podjęto działania by regularni pasażerowie 

komunikacji miejskiej, rozliczający podatki w Poznaniu i aglomeracji, odczuli jej skutki  

w jak najmniejszym stopniu. Wprowadzono specjalną ofertę dla uczniów szkół podstawowych 

(zastępującą dotychczasowe uprawnienie do bezpłatnych przejazdów). Zmianie taryfy 

biletowej towarzyszyła intensywna kampania informacyjna. 
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XXXIV. Palmiarnia Poznańska 

 

Data Nazwa wydarzenia 

18.01-23.02.2020 Wystawa Sztuki Afrykańskiej. Podczas wystawy można było oglądać 

eksponaty: rzeźby, obrazy, biżuterię, ręcznie robione przedmioty 

przywiezione z Afryki przez wystawców.   

06.01-23.02.2020 Ferie zimowe w Palmiarni, w tym okresie Palmiarnia była otwarta  

dla zwiedzających również w poniedziałki. 

01.02-09.02.2020 Międzynarodowy Dzień Bez Oleju Palmowego, edukacyjna ścieżka 

zwiedzania w pawilonach Palmiarni. 

14.02-23.02.2020 Walentynki w Palmiarni, ścieżka zwiedzania „Pary Palmiarni” 

przybliżająca m.in. sylwetki papug ar, papużek nierozłączek czy 

sagowców. 

16.02.2020 Walentynkowy koncert zespołu Drum Work. 

20.02–15.03.2020 Wystawa prac Michała Gruszczyńskiego i Lidii Piskorskiej z Warsztatu 

Terapii Zajęciowej „Przylesie”. 

09.03-10.03.2020 Wystawa motyli preparowanych. 

28.03.2020 Ogłoszenie konkursu dla dzieci „Napisz do Palmiarni!” na pracę 

plastyczną i twórczą literacką. 

28.03-05.04.2020 Wirtualne zwiedzanie Palmiarni połączone z konkursem dla dzieci, 

organizowanym przez „Odkrywcę Zdobywcę”. 

13.05.2020 Publikacja nagrania wideo 360, w przestrzeni Palmiarni rezydenta 

Centrum Kultury Zamek, Piotra Armianovskiego (Yevgen Nasadyuk), 

część I, Pawilon I. 

30.04-30.05.2020 Konkurs dla dzieci i młodzieży „Napisz do Palmiarni!”- ocena 

nadesłanych prac konkursowych i opracowanie wyników konkursu. 

18.05.-22.05.2020 Publikacja eksperckich materiałów dot. egzotycznych roślin i zwierząt,  

na fanpage’u Facebook Palmiarni. 

16.05.2020 Publikacja nagrania wideo 360, w przestrzeni Palmiarni rezydenta 

Centrum Kultury Zamek, Piotra Armianovskiego (Yevgen Nasadyuk), 

część II, Pawilon VII. 

23-24.05.2020 Dzień Żółwia online w Palmiarni, publikacja materiałów eksperckich 

dotyczących żółwi i ich hodowli na fanpage’u Facebook Palmiarni. 

 

25.05.2020 Publikacja eksperckich materiałów dot. egzotycznych roślin i zwierząt,  

na fanpage’u Facebook Palmiarni. 

26.05.2020 Publikacja nagrania wideo 360 w przestrzeni Palmiarni rezydenta Centrum 

Kultury Zamek, Piotra Armianovskiego (Yevgen Nasadyuk), część III, 

Pawilon IX. 

1.06.2020 Konkurs dla dzieci i młodzieży “Napisz do Palmiarni!”- publikacja 

wyników konkursu. 

26.05-9.06.2020 Ankieta on-line dla odwiedzających. 
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01.06- 20.06.2020  Nabór prac na wystawę pokonkursową „Napisz do Palmiarni”. 

05.06.2020 Ponowne otwarcie Palmiarni dla odwiedzających, Dzień Ochrony 

Środowiska (dedykowany post na fanpage’u Palmiarni na Facebooku) 

08.06.2020 Światowy Dzień Oceanów (dedykowany post na fanpage’u Palmiarni  

na Facebooku). 

9.06 i 16.06.2020 Publikacja nagrania wideo 360 w przestrzeni Palmiarni rezydenta Centrum 

Kultury Zamek, Piotra Armianovskiego (Yevgen Nasadyuk), część IV, 

Pawilon IV oraz część V, Pawilony V, VI VII. 

24.06.2020 Utworzenie na Facebook’u Forum Palmiarni Poznańskiej, grupa skupia 

społeczność Palmiarni Poznańskiej, a także miłośników i pasjonatów 

roślin i zwierząt, zarówno amatorów jak i profesjonalistów. 

25.06- 31.07.2020 Wystawa pokonkursowa prac plastycznych i literackich uczestników 

konkursu „Napisz do Palmiarni” (Pawilon III). 

25.06.2020 Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „Napisz  

do Palmiarni”. 

23.06 i 30.06.2020 Publikacja eksperckich materiałów dot. egzotycznych roślin i zwierząt,  

na fanpage’u Facebook Palmiarni Poznańskiej. 

29.06-30.08.2020 Wystawa fotografii i tkaniny artystycznej Nikoli Gajewskiej „Wędrówka” 

„Symetria”. 

03.07.2020 Publikacja nagrania wideo 360 w przestrzeni Palmiarni rezydenta Centrum 

Kultury Zamek, Piotra Armianovskiego (Yevgen Nasadyuk), część VI. 

17.07.2020 „Noc w Palmiarni. Odkryj niezwykły świat roślin” 

08-16.08.2020 „Pszczele Dni w Palmiarni Poznańskiej”, ścieżka zwiedzania wraz  

z quizem dotycząca życia i ochrony pszczół oraz przyczyn ich wymierania, 

a także dedykowane, tematyczne posty na profilu Facebook Palmiarni. 

08.08.2020 „Ogrody pływające w Parku Wilsona” – instalacja i wodowanie. Projekt 

finansowany przez: Urząd Miasta Poznania- Biuro Koordynacji Projektów 

i Rewitalizacji Miasta @CONNECTING Nature, Partnerzy projektu:  

Rada Osiedla Św. Łazarz, Palmiarnia Poznańska, Fundacja Onwater.pl. 

28.08.2020 „Noc w Palmiarni. Poznaj tajemnice miejskiej dżungli” 

1-31.08.2020 Akcja LATO_nie LETNIE, na podstawie voucherów przekazywanych 

przez Centrum Inicjatyw Rodzinnych, bilet do  Palmiarni kosztował 1 zł. 

28.08.2020 VIII Dni Twierdzy Poznań, zwiedzanie online, publikacja materiału 

filmowego prezentującego schron przeciwlotniczy w Parku Wilsona  

od ul. Matejki we współpracy z TVK Winogrady. 

29.08.2020 Dożynki Miejskie w Parku Wilsona. 

29.08-30.08.2020 

05.09-06.09.2020 

12.09-13.09.2020 

Wystawa motyli preparowanych. 

05.09-06.09.2020 Stoisko promocyjne Palmiarni w ramach targów Animal Fest na terenie 

Międzynarodowych Targów Poznańskich 
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12.09-27.09.2020 Wystawa „Żywe kamienie. Niezwykłe sukulenty”. 

14- 27.09.2020 Edukacyjna ścieżka zwiedzania „Międzynarodowy Dzień Ochrony 

Warstwy Ozonowej”. 

19-20.09.2020r „Weekend dla Ziemi w Palmiarni Poznańskiej” - warsztaty edukacyjne  

z Zakładem Zagospodarowania Odpadów, wystawa prac studentów 

Pracowni Znaku i Identyfikacji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 

(do 27.09), wystawa „Nie jem palmowego- chronię orangutany” Wydziału 

Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (do 27.09), specjalna 

edycja gry terenowej połączona z wystawą proekologiczną 

27.09.2020 Koncert zespołu „Part of the kitchen” 

29.09-3.10.2020 Edukacyjna ścieżka zwiedzania „Międzynarodowy Dzień Kawy”. 

03.10 – 25.10.2020 Wystawa zdjęć autorstwa Tomasza Siudy pt. „Amazonia” we współpracy  

z Fundacją Fiedlerów w ramach projektu „Z Fyrtla w świat!” 

sfinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania oraz Rady 

Osiedla Święty Łazarz. 

22.10.2020  Inauguracja projektu „Szkoła pod Palmami”, organizowanego  

we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 

(webinarium). 

03-18.11.2020  „Foto-Eko” wystawa pokonkursowa wyróżnionych prac w Ogólnopolskim 

Konkursie Fotografii Przyrodniczej organizowanego przez Polskie 

Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. 

 

11.11-18.11.2020 „Iran - śladami polskich uchodźców” wystawa fotografii Tomasza Siudy 

organizowana we współpracy z Fundacją Fiedlerów. 

 

14-15.11.2020 „Poznański Dzień Jeża” wydarzenie online organizowane we współpracy 

z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Jeży „Nasze Jeże”. 

28.11.2020 „Dzień Bez Kupowania”- tematyczny post na fanpage'u Palmiarni 

Poznańskiej na portalu Facebook. 

01-22.12.2020 „Wybieramy imiona dla płaszczek!” konkurs Palmiarni Poznańskiej  

na imiona dla płaszczek plamistych Potamotrygon motoro. 

10.12.2020 Publikacja eksperckich materiałów dot. egzotycznych roślin i zwierząt,  

na fanpage’u Facebook Palmiarni. 

17.12.2020 „Karp też czuje – traktujmy go humanitarnie!” – akcja edukacyjna online. 

12-23.12.2020 Rośliny Bożego Narodzenia – cykl postów na profilu Facebook Palmiarni 

Poznańskiej. 
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XXXV. Zarząd Zieleni Miejskiej: 

 

1. WYDATKI BIEŻĄCE 

 

Zadanie budżetowe ZZM/B/001  

 

„Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień”. 

Dział: 900 

Rozdział: 90004 

  

Bieżące utrzymanie zieleni 

Na terenie zieleni urządzonej o powierzchni ogółem  430,67 ha ( 48 parków , Cmentarz 

Zasłużonych Wielkopolan, 120 zieleńców ) oraz na terenach zieleni nieurządzonej  

o powierzchni  91,57 ha powierzonych ZZM do zagospodarowania,  prowadzono poza  pracami 

porządkowymi:  

 pielęgnację trawników na powierzchni 378,45 ha (wiosenne i jesienne wygrabienie 

trawników, koszenie wraz z wywozem skoszonej trawy, czyszczenie obrzeży 

trawników).  

 

 pielęgnację drzew i krzewów (prześwietlono 20 339 m2. krzewów a 13 249 m2 

odmłodzono, posadzono 6 026 szt. krzewów i żywopłotów oraz 395 drzew, 

pielęgnowano skupiny krzewów na powierzchni 55,05 ha, prześwietlono  787 szt. koron 

drzew, wycięto 142 szt.  chorych  i suchych drzew stanowiących zagrożenie  

dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz usunięto ponad 5 720 szt. samosiewów, 

przycięto i odchwaszczono  żywopłoty i pnącza, podlewano nowe nasadzenia, ,usunięto 

odrosty przy drzewach oraz na bieżąco uzupełniono pale). 

 

 pielęgnację kwietników i różanek (posadzono 141 516 szt. kwiatów wiosennych, 

letnich i jesiennych,  prowadzono systematyczną ich pielęgnację). 

 

 konserwację małej architektury ( utrzymywano i konserwowano 3 280 szt. ławek,  

1 2 053 szt. koszy parkowych oraz urządzenia zabawowe, pergole i  ogrodzenia 

zlokalizowane na terenach parków i zieleńców, zamontowano 16 szt. nowych koszy  

i 2 szt. nowych ławek parkowych). 

 

 zabiegi z zakresu utrzymania dróg parkowych i schodów terenowych  

(prace polegały na: zamiataniu i  oczyszczaniu z darni),              

  

 niezbędne profilaktyczne i interwencyjne zabiegi chemiczne w celu zwalczenia 

patogenów stanowiących zagrożenie dla egzystencji drzew i krzewów na terenie 

parków i zieleńców, 
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 współpracę z samorządami pomocniczymi w ramach której zrealizowano 48 zadań 

bieżących przy udziale środków Rad Osiedli, polegające na wzbogaceniu zieleni  

na  terenach działania  poszczególnych społeczności  lokalnych. 

 

Spośród wielu specjalistycznych prac  związanych z  bieżącym utrzymaniem obiektów zieleni 

miejskiej   na szczególną uwagę zasługuje: 

 posadzenie 63 792  szt. kwiatów letnich  

 posadzenie 74 088 szt. kwiatów wiosennych 

 posadzenie  3 636 szt. kwiatów jesiennych 

 
 

 działania podjęte w  ramach  programu  ratowania starych, cennych  

z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia drzew  w aglomeracji poznańskiej 

(W ramach zadania wykonano monitoring rozwoju szrotówka kasztanowcowiaczka 

wraz z oceną wpływu metod i sposobów stosowanych w latach poprzednich na stan 

zdrowotny kasztanowców, ocena wpływu nowych adiuwantów do podlewania 

kasztanowców na poprawę wilgotności podłoża oraz jednorazowa ocena stanu 

zdrowotnego kasztanowców i platana klonolistnego na terenie Poznania wraz  

z dokumentacją fotograficzną oraz prowadzono cięcia pielęgnacyjne   przy  271 

drzewach  na terenie Miasta Poznania)                       

                                                                                                                                                                                                                                                    

 ”Ratowanie pomnika przyrody dębu Krzysztof” – w ramach zadania wymieniono 

nawierzchnie poliuretanową pod dębem "Krzysztof" na placu zabaw przy  

ul. Garczyńskiego na certyfikowaną nawierzchnię bezpieczną ze zrębków drewnianych  

 

Ze środków na realizację zadania Zarząd Zieleni Miejskiej utrzymywał:  

 oświetlenie  ok. 1 694 pkt. świetlnych oraz sfinansowano zużycie energii elektrycznej 

 zlecono ochronę Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan oraz stały monitoring 

pomieszczeń technologicznych fontann 

 usuwano na bieżąco awarie oraz skutki dewastacji małej architektury, urządzeń  

na placach zabaw, systemów automatycznego nawadniania zieleni, oświetlenia 

 utrzymywano 74 place zabaw dla dzieci, 43 siłowni zewnętrznych, 34 boisk 

sportowych,  skate-park, 8 zestawów urządzeń do street workout, 2 zestawy urządzeń 
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do parkour ,  ścieżkę zdrowia na terenach parków i zieleńców, zestaw urządzeń – 

pumptrack i skate-park 

 utrzymywano 18 systemów automatycznego nawadniania zieleni w centrum miasta oraz 

sfinansowano zużycie wody 

  wykonano profilaktyczne zabiegi z zakresu ochrony roślin na terenie parków 

 przeprowadzono prace konserwacyjne rzeźb 

 zlecono naprawy na placach zabaw po przeglądach  

 zlecono dezynfekcję  placów zabaw  zgodnie z rekomendacją Zespołu  

ds. monitorowania zagrożeń związanych z pandemią  koronowirusa SARS CoV-2 

 zakupiono 135 szt. koszy na śmieci           

 

 

Zadanie budżetowe ZZM/B/002 

„Grobownictwo wojenne” 

Dział: 710 

Rozdział:71035 

 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej sprawował prace konserwatorskie zieleni oraz nadzór  

nad  cmentarzami  i grobami wojennymi na Cytadeli Poznańskiej i mogiłami wojennymi  

na cmentarzach parafialnych, a także prace pielęgnacyjne w koronach drzew  

na cmentarzach wojennych na stoku Cytadeli Poznania oraz wykonał projekt budowlany 

muru oporowego przy iglicy na Cytadeli. 

 

 

2. REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH Z NFOŚiGW 

                

Zarząd Zieleni Miejskiej  uzyskał środki unijne na realizację projektu  ‘Poznańskie parki 

w dzielnicy Wilda’.  

 

 

3. WYDATKI MAJĄTKOWE  

 

Zarząd Zieleni Miejskiej realizował  inwestycję  własne oraz 16 zadań inwestycyjnych  

przy udziale środków Rad Osiedli. Przykładowe zadania inwestycyjne w 2020 roku: 

 

Rewaloryzacja parku Drwęskich 

W  ramach zadania w 2020 roku dokończono wykonywanie alejek z kruszywa mineralno-

żywicznego i schodów oraz placów zabaw, zamontowano elementy małej architektury-

ławki, kosze, leżanki oraz hotele dla owadów i budki dla ptaków, oczyszczono murki 



297 

 
 

kamienne i pergole, odnowiono pompę, dokończono nasadzania roślin, w tym nasadzania 

traw ozdobnych na skarpie przy ul. Niedziałkowskiego i założenie trawników 
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Budowa parku przy ul. Dolna Wilda 

W 2020 r w ramach zadania prowadzono pielęgnację gwarancyjną zieleni. 
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Renowacja parku przy ul. Wodziczki 

W ramach zadania wyremontowano alejkę północną oraz parking od strony ul. Pułaskiego i 

al. Wielkopolskiej, ustawiono nową małą architekturę i posadzono 90 drzew: olchy, wierzby, 

klony i graby 
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Budowa i modernizacja parków i zieleńców -Plac zabaw na Starołęce 

W 2020 roku wybudowano zieleniec przy ul Żeglarska/Wolbromska. 

W ramach zadania wybudowano alejki, ogrodzenie, mini plac zabaw i mini siłownie oraz 

posadzono rośliny. 
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Budowa i modernizacja parków i zieleńców - Budowa Skyparku  

Na terenie pomiędzy os. Śmiałego a os. Batorego wybudowano skatepark 

 

 

 

 
 

 

 

4. DOCHODY JEDNOSTKI 

 

Na uzyskane dochody  w okresie sprawozdawczym złożyły się m.in.: 

- dochody z tytułu kar za uszkodzenie mienia, 

- dochody z tytułu kar umownych od Wykonawców za nienależyte wykonanie usług 

dotyczących konserwacji i utrzymania zieleni miejskiej, 

-  dochody z tytułu dzierżaw terenu 

- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego  

i składek ZUS, 

-  odsetki za nieterminowe płatności należności, 

-  bezumowne korzystanie z gruntów, 

-  dochody z tytułu sprzedaży drewna. 
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XXXVI. Poznańskie Centrum Świadczeń: 

 

1. AKCJA ŚWIADCZENIOWA 2020: 

Kierując się intencją doskonalenia, jakości świadczonych usług oraz faktem, że świadczenia 

realizowane w Poznańskim Centrum Świadczeń mają charakter okresowy, co związane jest 

z koniecznością składania co roku nowych wniosków o przyznanie świadczeń,  

podjęto działania mające na celu obsłużenie klientów Centrum w możliwie jak najkrótszym 

czasie, zapewniając wysoki standard realizowanych zadań. W celu realizacji tego zadania 

przygotowano ,,Akcję Świadczeniową 2020’’. Odbywała się ona w czasie, kiedy w Polsce 

obowiązywał stan epidemii, co wiązało się z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego. 

W 2020 r. Akcja Świadczeniowa dotyczyła świadczenia ,,Dobry Start’’, świadczeń rodzinnych, 

alimentacyjnych i stypendiów szkolnych. Nie było potrzeby wnioskowania o świadczenie 

wychowawcze, ponieważ było ono przyznane do 31 maja 2021 r.  

W celu usprawnienia procesu realizacji zadań w Centrum w trakcie zmiany okresu zasiłkowego 

i świadczeniowego zaplanowano: 

 Działania związane z zapewnieniem zasobów ludzkich podczas ,,Akcji 

Świadczeniowej 2020’’;  

 Działania rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji pracowników 

Poznańskiego Centrum Świadczeń w ramach „Akcji Świadczeniowej 2020”; 

 Działania związane z promocją i komunikacją z Klientem; 

 Podział zadań w „Akcji Świadczeniowej”. 

 

1) Działania związane z zapewnieniem zasobów ludzkich podczas ,,Akcji 

Świadczeniowej 2020’’ 

Każda z komórek organizacyjnych Centrum przedstawiła plan zapotrzebowania w zakresie 

zasobów ludzkich wymaganych dla sprawnej realizacji zadań w okresie Akcji. Zestawienie 

potrzeb umożliwiło opracowanie „Planu zatrudnienia podczas Akcji Świadczeniowej 2020”. 

Dla realizacji założeń przyjętych w Planie wykorzystano alternatywne formy zatrudnienia  

(tj. roboty publiczne i staże w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, 

staże w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi finansowane ze środków UE, 

praktyki absolwenckie, umowy zlecenie). Opracowany plan pozwolił na elastyczne zarządzanie 

zasobami ludzkimi i ich lokowanie zgodnie z potrzebami w zakresie realizacji wzmożonych 

zadań w Centrum. Przyjęte rozwiązania pozwoliły na skrócenie czasu oczekiwania przez 

klientów na obsługę, przy jednoczesnym zachowaniu zasad reżimu sanitarnego związanego  

z trwającą epidemią. 
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2) Działania rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji pracowników 

Poznańskiego Centrum Świadczeń w ramach „Akcji Świadczeniowej 2020” 

Na podstawie diagnozy potrzeb rozwojowych ustalono plan szkoleń w ramach przygotowania 

do „Akcji Świadczeniowej 2020”. Tematyka warsztatów dotyczyła zagadnień merytorycznych 

i  procedur realizowanych w Centrum, m.in.:  

 Przypomnienie zasad przyjmowania wniosków, prawidłowego wprowadzania danych 

do systemu oraz wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych, 

alimentacyjnych, 500+, 300+; 

 Przypomnienie zasad rejestracji świadczeń dla uczniów, instruktaż rozliczania 

stypendiów; 

 Obliczanie wysokości świadczenia rodzicielskiego łącznie z zasiłkiem  

dla bezrobotnych; 

 Kodeks etyki oraz standardy obsługi klienta; 

 Ogólna prezentacja dotycząca „Akcji Świadczeniowej 2020”; 

 Świadczenie „Dobry Start”  - prawidłowa obsługa i tworzenie harmonogramów; 

 Instruktaż drukowania wniosków wpływających elektronicznie pocztą Emp@tia; 

 Zmiana w sytuacji życiowej Klienta – co dalej?; 

 Szkolenie z nowego zadania – dopłata do dodatku mieszkaniowego (projekt ustawy); 

 ABC świadczeń dla nowozatrudnionych pracowników; 

 Obsługa programu MDOK – praktyczne warsztaty. 

Łącznie zrealizowano 560 osoboszkoleń (jedna osoba mogła wziąć udział w kilku szkoleniach).  

 

3) Działania związane z promocją i komunikacją z klientem 

W ramach przygotowań do „Akcji Świadczeniowej 2020” podjęto działania, których celem 

było zapewnienie właściwej komunikacji z klientem oraz promocji oferty świadczeń 

realizowanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń. W ramach kampanii informacyjnej  

dla klientów Centrum przygotowano: 

a) kampanię informacyjną pod hasłem ,,Złóż wniosek przez Internet i zostań w domu” 

Celem kampanii było propagowanie wśród klientów Poznańskiego Centrum Świadczeń 

elektronicznego składania wniosków o świadczenia. Plakaty ww. kampanii przekazano  

m.in. do: wydziałów i biur Urzędu Miasta Poznania, Zarządu Transportu Miejskiego, Centrum 

Kultury Zamek, Domu Kultury Stokrotka, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Palmiarni 

Poznańskiej, Ogrodu Zoologicznego, Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. 

b) kampanię informacyjną pod hasłem ,,Umów się nie czekaj” 

Celem kampanii było propagowanie wśród klientów możliwości korzystania z usługi 

umawiania się na wizytę w Poznańskim Centrum Świadczeń. Klienci mieli do wyboru  

trzy sposoby umówienia się na wizytę:  

 internetowo za pośrednictwem odpowiedniego formularza; 

 telefonicznie za pośrednictwem infolinii Poznań Kontakt; 

 osobiście w PCŚ. 
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Działanie realizowane było przez pracowników Centrum i polegało na umawianiu klientów  

na indywidualny termin wizyty w Centrum, z uwzględnieniem potrzeb klientów na podstawie 

danych   

o pobieranych przez klienta świadczeniach w roku poprzednim. Działanie realizowane było  

w okresie czerwiec-lipiec 2020 r. Zaplanowano wykonanie połączeń telefonicznych  

do klientów, którzy w 2019 r. złożyli wnioski papierowo i udostępnili numer telefonu – w sumie 

10819 klientów.  

Do klientów, którzy złożyli wniosek o świadczenie ,,Dobry Start’’ elektronicznie  

oraz udostępnili numer telefonu, w dniu 30 czerwca 2020 r. wysłano sms przypominający  

o konieczności złożenia nowego wniosku. Sms wysłano do 30 000 klientów.  

c) spot informacyjny o „Akcji Świadczeniowej 2020” – premiera 29 czerwca 2020 r. 

d) materiały o świadczeniach realizowanych w Centrum w przystępnej formie, które 

umieszczono na stronie internetowej PCŚ i BIP. Materiały dotyczyły następujących 

zagadnień: 

 Zasiłek rodzinny z dodatkami; 

 Świadczenie wychowawcze; 

 Świadczenie ,,Dobry Start’’; 

 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka; 

 Świadczenie pielęgnacyjne; 

 Zasiłek pielęgnacyjny; 

 Specjalny zasiłek dla opiekuna; 

 Zasiłek dla opiekuna; 

 Dodatek mieszkaniowy; 

 Zryczałtowany dodatek energetyczny; 

 Stypendium szkolne; 

 Zasiłek szkolny; 

 Karta Dużej Rodziny; 

 Wielkopolska Karty Rodziny. 

Ponadto podstawowe informacje o warunkach przyznania świadczeń oraz terminach, w których 

należy o nie zawnioskować umieszczono na monitorach informacyjnych znajdujących się 

w poczekalni dla klientów Centrum. 

e) kampanie informacyjne o oferowanych świadczeniach w lokalnych mediach. 

Informacje opublikowano w: 

 Gazecie ,,Głos Wielkopolski’’;  

 Poznańskim Wydaniu gazety ,,Fakt’’; 

 Poznańskim Wydaniu ,,Gazety Wyborczej’’; 

 Radiu Poznań; 

 Radiu Emaus; 

 Radiu Tok FM; 

 Radiu Eska; 

 Telewizji WTK; 
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 Telewizji Polskiej – Odział Poznań; 

 Portalu epoznan.pl; 

 Portalu Codzienny Poznań. 

 

f) ,,Drzwi Otwarte w Poznańskim Centrum Świadczeń’’ w dniu 8 czerwca i 29 sierpnia 

2020 r.  

Podczas spotkania pracownicy Poznańskiego Centrum Świadczeń udzielali niezbędnych 

wyjaśnień oraz wskazówek na temat wypłacanych świadczeń. Pomagali wypełnić wniosek  

oraz skompletować niezbędną dokumentację. Dla osób, które chciały załatwiać swoje sprawy  

za pośrednictwem Internetu umożliwiono założenie oraz potwierdzenie profilu zaufanego, 

dzięki któremu można załatwić sprawy bez konieczności wychodzenia z domu.  

g) zmianę godzin pracy i dodatkowe dni otwarcia PCŚ 

 

 Dział Obsługi Klienta, sekretariat oraz Zespół ds. Informatyków (dyżur – 1 stanowisko) w 

dniach od 1 do 31 sierpnia pracował w każdy poniedziałek i czwartek od godz. 7.30  

do godz. 18.00. 

 Uruchomienie stanowiska informacyjnego w namiocie na zewnątrz budynku przy  

ul. Wszystkich Świętych 1. Przez cały sierpień w godzinach od 9 do 15 - dwóch 

pracowników wspierało proces obsługi mieszkańców w trakcie Akcji Świadczeniowej. 

 

h) punkty składania wniosków oraz zasady obsługi klientów w okresie epidemii 

 

Mieszkańcy miasta Poznania mieli możliwość złożenia wniosku o przyznanie świadczeń  

w 2 punktach na terenie miasta Poznania: 

 PCŚ ul. Wszystkich Świętych 1 – 28 stanowisk obsługowych (bezpośrednia obsługa -  

23, obsługa w punkcie informacyjnym - 3, namiot - 2 stanowiska); 

 PCŚ ul. Małachowskiego 10 - 17 stanowisk obsługowych (bezpośrednia obsługa -  

15, obsługa w punkcie informacyjnym - 2). 

W związku z trwającą epidemią, od 1 sierpnia 2020 r. stosowano dodatkowe zasady obsługi 

klientów: 

 w budynku jednocześnie przebywa tylu klientów, iloma stanowiskami dysponuje  

Dział Obsługi Klienta (wszystkie stanowiska bezpośredniej obsługi oraz informacja), 

 klient jest zobowiązany przed wejściem do budynku zdezynfekować ręce oraz zakryć  

usta i nos, 

 do dyspozycji klientów jest toaleta (pomieszczenie z toaletą dla niepełnosprawnych), 

 do dyspozycji klientów jest pokój dla opiekuna (zakup jednorazowych podkładów  

na przewijak), 

 niedostępny kącik dla dzieci. 
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i) Umożliwienie klientowi podglądu poprzez stronę internetową stanu kolejki 

Klient Poznańskiego Centrum Świadczeń ma możliwość za pomocą strony internetowej 

www.pcs.poznan.pl obserwowania aktualnego stanu kolejki.  

4) Podział zadań w „Akcji Świadczeniowej” 

Komórka organizacyjna Zadania 

Dział Obsługi Klienta 

• przyjmowanie wniosków i ich rejestracja; 

• podział wniosków na komórki organizacyjne; 

• wystawianie zaświadczeń i informacji; 

• potwierdzanie profilu zaufanego; 

• przygotowywanie korespondencji do wysyłki; 

• obsługa Kart Seniora; 

• generowanie wezwań; 

• obsługa powezwaniowa (dotyczy wszystkich świadczeń 

realizowanych w PCŚ); 

• drukowanie wniosków. 

Dział Świadczeń 

• prowadzenie postępowań z zakresu: 

- świadczeń rodzinnych; 

- świadczeń wychowawczych; 

- świadczenia Dobry Start; 

- świadczeń alimentacyjnych; 

- świadczenia Za Życiem; 

- świadczenia żłobkowego; 

- świadczenia dla wieloraczków; 

• przygotowywanie korespondencji do wysyłki; 

• bezpośrednia obsługa klientów (sierpień 2020). 

Dział Realizacji Świadczeń i 

Windykacji 

• obsługa harmonogramów i wypłat, ubezpieczeń 

świadczeniobiorców; 

• obsługa windykacyjna; 

• przygotowywanie korespondencji do wysyłki; 

• bezpośrednia obsługa (sierpień 2020). 

Dział Pomocy Mieszkaniowej 

• prowadzenie postępowań z zakresu: 

- dodatków mieszkaniowych i energetycznych; 

- obniżki czynszu; 

- Karty Polaka; 

• przygotowywanie korespondencji do wysyłki; 

• bezpośrednia obsługa (sierpień 2020). 

http://www.pcs.poznan.pl/
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Centrum Inicjatyw 

Rodzinnych 

• prowadzenie postepowań z zakresu: 

- świadczeń dla Uczniów; 

- kart dla Rodzin 3+; 

• bieżąca działalność na rzecz rodzin (CIR); 

• przygotowywanie korespondencji do wysyłki; 

• bezpośrednia obsługa, również w namiocie (sierpień 

2020). 

Dział Dłużników 

Alimentacyjnych i Należności  

• prowadzenie postepowań z zakresu: 

- postępowania wobec dłużników; 

- udzielania ulg; 

- obsługi należności; 

• przygotowywanie korespondencji do wysyłki; 

• harmonogramy wypłat do świadczenia Dobry Start 

300+; 

• bezpośrednia obsługa (sierpień 2020). 

Dział Organizacyjny 

• obsług kadrowa pracowników; 

• obsługa organizacyjna PCŚ; 

• obsługa administracyjna PCŚ; 

• koordynacja wysyłki korespondencji; 

• harmonogramy wypłat do świadczenia Dobry Start 

300+; 

• bezpośrednia obsługa (sierpień 2020); 

• drukowanie wniosków. 

Dział Kontroli i Analiz  

• prowadzenie kontroli wewnętrznych w PCŚ; 

• przygotowanie analiz oraz raportów; 

• nadzór nad prawidłowym działaniem systemów 

dziedzinowych; 

• harmonogramy wypłat do świadczenia Dobry Start 

300+; 

• bezpośrednia obsługa (sierpień 2020); 

• drukowanie wniosków. 

Zespół ds. Informatyki  

• zabezpieczenie struktury teleinformatycznej; 

• koordynacja obsługi wydruku wniosków elektronicznych 

(lipiec-październik). 
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Zespół ds. Obsługi Finansowo-

Księgowej 

• obsługa finansowo-księgowa; 

• obsługa płacowa; 

• budżetowanie. 

Zespół ds. Obsługi Prawnej • obsługa prawna PCŚ. 

 

5) Zestawienie ilościowe spraw 

Świadczenie 
Liczba wniosków  

w 2019 r. 

Liczba wniosków  

w 2020 r. 

Świadczenie ,,Dobry 

Start’’ 
39 255 394 88 

Świadczenie 

Wychowawcze 
67 319 9 663 

Świadczenia rodzinne 17 894 14 400 

Fundusz alimentacyjny 2 433 2 158 

Dodatek mieszkaniowy 8 533 7 939 

Zryczałtowany dodatek 

energetyczny 
4 590 4 053 

Stypendium i zasiłek 

szkolny 
1 123 864 

Poznańska Złota Karta 

Seniora 
9 917 2 912 

Postępowania o zwrot 

opłat za pobyt w Ośrodku 

dla Osób Nietrzeźwych 

5 888 4 661 

Karty dla rodzin 3+ 6 565 2 795 

Razem: 163 517 83 933 

 

W porównaniu do 2019 r., do Poznańskiego Centrum Świadczeń w 2020 r. wpłynęło o 79 584 

mniej spraw. W związku z przyznaniem świadczenia wychowawczego do 31 maja 2021 r., 

w 2020 r. klienci nie musieli składać wniosków o kontynuację ww. świadczenia.  

 

 



309 

 
 

Okresy świadczeniowe – wypłata 

świadczenia wychowawczego 500+ 
Liczba złożonych wniosków 

I okres 

01.04.2016 – 30.09.2017 
40 183 

II okres 

01.08.2017 – 30.09.2018 
36 323 

III okres 

01.07.2018 – 30.06.2019 
35 134 

IV okres 

01.07.2019 – 31.12.2020 
73 654 

 

 

Zestawienie złożonych wniosków o świadczenie Dobry Start w okresie od 01.07.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

 

 Liczba wniosków 

złożona w formie 

tradycyjnej  

Liczba wniosków 

złożona w formie 

elektronicznej  

  

Razem: 

Lipiec 2020 0 21 941 21 941 

Sierpień 2020 3 796 9 025 12 821 

Wrzesień 2020 943 2 138 3 081 

Październik 2020 257 550 807 

Listopad 2020 188 633 821 

Grudzień 2020 8 1 9 

Razem: 5 192 34 288 39 480 

 

Zestawienie złożonych wniosków o świadczenie z funduszu alimentacyjnego w 2020 r. 

 Liczba wniosków 

złożona w formie 

tradycyjnej 

Liczba wniosków 

złożona w formie 

elektronicznej 

Razem: 

Styczeń 2020 35 1 36 

Luty 2020 27 1 28 

Marzec 2020 11 2 13 

Kwiecień 2020 18 4 22 

Maj 2020 23 1 24 

Czerwiec 2020 15 1 16 
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Lipiec 2020 0 67 67 

Sierpień 2020 1 097 55 1 152 

Wrzesień 2020 384 37 421 

Październik 2020 189 26 215 

Listopad 2020 104 11 115 

Grudzień 2020 43 6 49 

Razem: 1 946 212 2 158 

 

Zestawienie złożonych wniosków o świadczenia rodzinne w 2020 r. 

 Liczba wniosków 

złożona w formie 

tradycyjnej 

Liczba wniosków 

złożona w formie 

elektronicznej 

 

Razem: 

Styczeń  2020 683 136 819 

Luty 2020 558 129 687 

Marzec 2020 289 194 483 

Kwiecień 2020 285 260 545 

Maj 2020 408 242 650 

Czerwiec 2020 397 215 612 

Lipiec 2020 490 580 1 070 

Sierpień 2020 3 136 540 3 676 

Wrzesień 2020 1 790 464 2 254 

Październik 2020 1 174 396 1 570 

Listopad 2020 965 403 1 370 

Grudzień 2020 482 180 662 

Razem: 10 657 3 739 14 396 
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Budżet wydatkowanych środków na realizację świadczeń wychowawczych, rodzinnych, 

alimentacyjnych oraz świadczenia Dobry Start w 2019 r. i 2020 r. 

 
Budżet zadania w 2019 r. 

(wykonanie świadczeń) 

Budżet zadania w 2020 r. 

(wykonanie świadczeń) 

Świadczenie 

Wychowawcze 
378 454 279,47 zł 529 763 801,38 zł 

Świadczenie Dobry Start 
15 538 789,02  zł 15 560 715,98 zł 

Świadczenia Rodzinne 79 398 793,10 zł 80 454 643,23 zł 

Świadczenia z Funduszu 

Alimentacyjnego 
12 743 663,55 zł 11 724 488,03 zł 

Razem: 486 135 525,14 zł 637 503 648,62 zł 

 

2. POMOC MIESZKANIOWA 

Dział Pomocy Mieszkaniowej Poznańskiego Centrum Świadczeń realizuje zadania z zakresu 

dodatków mieszkaniowych, zryczałtowanych dodatków energetycznych, obniżki czynszu, 

świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka oraz świadczeń pieniężnych  

dla repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań.  

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na rzecz osób spełniających równocześnie  

trzy kryteria: posiadających tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniających kryterium 

metrażowe oraz kryterium dochodowe i przyznawany jest na częściowe pokrycie wydatków  

na zajmowany lokal mieszkalny. W okresie od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. na realizację 

tego zadania wydatkowano  kwotę 12 874 517,75 zł. 

Kolejnym zadaniem, jest zryczałtowany dodatek energetyczny - przysługuje on osobom, 

którym przyznano dodatek mieszkaniowy, a które jednocześnie są stronami umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym  

i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W 2020 r. wpłynęły 4 053 wnioski  

o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego, wydano 3 757 decyzji przyznających 

dodatek energetyczny, w 288 przypadkach wydano decyzje  odmowne, w 21 sprawach wnioski 

pozostawiono bez rozpatrzenia, natomiast w przypadku 48 wniosków, umorzono postępowanie 

administracyjne. Kwota, która została przeznaczona na realizację zryczałtowanych dodatków 

energetycznych wynosi  317 229,09 zł. 

Dział Pomocy Mieszkaniowej realizuje także zadania dotyczące obniżki czynszu. Obniżka 

przysługuje najemcom lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania, 

których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego  

w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 175% kwoty 

najniżej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie 
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wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku oraz spełniają kryterium metrażowe. 

W 2020 r. wpłynęło 25 wniosków o przyznanie obniżki czynszu. W 19 sprawach wydano 

oświadczenia o przyznaniu obniżki czynszu, a w 6 sprawach o odmowie przyznania obniżki 

czynszu. 

Poznańskie Centrum Świadczeń w 2020 r. realizowało wypłatę świadczenia pieniężnego  

dla posiadaczy Karty Polaka na podstawie przekazanych przez Wojewodę decyzji o przyznaniu 

świadczenia. Świadczenie pieniężne przyznawane jest przez Wojewodę na okres 9 miesięcy. 

Do tutejszego Centrum wpłynęły 232 takie decyzje. Na realizację zadania wydano  

1 508 880,97 zł.  

Ponadto, w 2020 r. Poznańskie Centrum Świadczeń realizowało wypłatę świadczeń 

pieniężnych dla repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań  

do osiedlania się w Poznaniu. Wypłaty dokonuje się na podstawie uchwały  

Nr XVII/288/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2019 r. w sprawie osiedlania 

w Poznaniu repatriantów i ich rodzin oraz formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy  

dla repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań do osiedlania się  

w Poznaniu. Wypłata świadczenia przeznaczana jest na koszty bieżącego utrzymania 

zaproszonej do osiedlenia się osoby i członków jej rodziny przez okres 24 miesięcy. Przez 

pierwsze 12 miesięcy wypłacana jest kwota po 900,00 zł na każdego członka rodziny i przez 

kolejnych 12 miesięcy w wysokości 600,00 zł na każdego członka zaproszonej rodziny. 

Zgodnie z uchwałą umożliwia się osiedlenie w Poznaniu maksymalnie 5 rodzinom w ciągu 

roku kalendarzowego. W 2020 r. realizowano świadczenia dla 2 rodzin. Na realizację tego 

zadania wydano kwotę 60 300,00 zł.  

 

3. CENTRUM INICJATYW RODZINNYCH 

Zadaniem Centrum Inicjatyw Rodzinnych jest w szczególności promowanie rodziny  

oraz wspieranie jej rozwoju. Szczególną rolą Centrum jest budowanie przestrzeni do dialogu 

oraz integracji lokalnych społeczności. W Centrum Inicjatyw Rodzinnych organizowane  

są wydarzenia dla poznańskich rodzin, zarówno dla dzieci (czytanie bajek przez znane osoby, 

zajęcia rozwijające, artystyczne), jak i dla rodziców (warsztaty, szkolenia).  

W 2020 r. placówkę odwiedziło 4 435 klientów, z czego 375 to dzieci (od początku 

działalności CIR odwiedziło 29 208 klientów, w tym 8 780 dzieci).  

W 2020 r., w związku z epidemią Centrum przeniosło swoje aktywności do Internetu. Projekty 

realizowane były w wersji online, bezpiecznej dla uczestników. Wszystkie wydarzenia 

realizowane przez CIR miały charakter otwarty i były bezpłatne. Zorganizowano m.in.:  

 92 spotkania „Czytam i Czuję” w ramach, których znane osobistości ze świata kultury, 

polityki i sztuki włączyły się do wspólnego czytania. Średnie zasięgi spotkań wynosiły 

1 307 osób; 

 272 spotkania dedykowane rodzinom. Projekty realizowane były we współpracy 

z organizacjami pożytku publicznego np. z Fundacją Matecznik, Fundacją Cali Mali 

czy Stowarzyszeniem Strefa Rodziny; 

 projekt „Akademia Zdrowia dla Rodziców”, z którego skorzystało 1 216 odbiorców 

online, a nagrania dotyczące udzielania pierwszej pomocy obejrzało 236 osób.  
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Od początku trwania projektu z warsztatów w siedzibie Centrum i online skorzystało 

1 558 rodziców; 

 poradnictwo w CIR (porady prawne „Mamy Prawa” współorganizowane z Fundacją 

Matecznik, coaching rodzicielski „Dobre Pytanie” i spotkania z psychologiem 

poświęcone rozwojowi dziecka „Dobre rozmowy”). Z poradnictwa w wersji online 

skorzystały łącznie 22 rodziny. 

Oprócz wyżej wymienionych wydarzeń, zespół Centrum Inicjatyw Rodzinnych swoją 

obecnością wspierał w 2020 r., jedno rodzinne spotkanie na terenie Miasta Poznania – Białą 

Sobotę w dniu 15 lutego. 

Jednym z zadań realizowanych w CIR jest wydawanie kart dla rodzin 3+. W 2020 r. 1 465 osób 

odebrało karty dla swoich rodzin. W ramach programu „Wygoda 3+” pracownicy Centrum 

dostarczają karty do miejsca zamieszkania rodziny. Od początku istnienia CIR z usługi  

tej skorzystało 126 poznańskich rodzin. Centrum zajmuje się także pozyskiwaniem nowych 

partnerów do gminnego programu Poznańska Rodzina Duża. Jest to program zniżek  

i ulg dla rodzin wielodzietnych. Posiadacze karty mogli korzystać w 2020 r. z usług  

135 partnerów.    

W ramach pełnienia funkcji informacyjnej Centrum dysponuje także ofertami poznańskich 

żłobków, przedszkoli i szkół, informacjami dotyczącymi kultury, sportu oraz możliwości 

spędzania wolnego czasu. Centrum prowadzi własną stronę internetową  

(w 2020 r. zamieszczono na niej 143 artykuły, w tym 27 z cyklu #zostańwdomu) oraz profil  

na portalu społecznościowym Facebook (w 2020 r. zamieszczono 664 posty, z czego 55  

to posty promujące partnerów gminnego programu Poznańska Rodzina Duża oraz utworzono  

84 wydarzenia). CIR wydaje co piątkowy newsletter rodzinny - w 2020 r. wysłano  

52 newslettery do ponad 4 tys. subskrybentów. W 2020 r. Centrum wysłało także 4 newslettery 

dla rodzin wielodzietnych. 

 

4. REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU 

PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW 

ĆWICZENIOWYCH W 2020 R. 

W 2020 r. Poznańskie Centrum Świadczeń realizowało zadanie dotyczące rządowego programu 

pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Projekt ma na celu 

wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów. W ramach 

programu wypłacono wsparcie 290 uczniom w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. Kwota 

wydatkowana na realizację programu wynosiła: 

 dla szkół publicznych – 74 248,18 zł, 

 dla szkół niepublicznych – 3 198,10 zł. 
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5. REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIÓW MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO 

Na podstawie uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, Poznańskie Centrum Świadczeń realizowało działania polegające na: 

a) przygotowaniu kampanii informacyjnej o zasadach udzielania stypendium  

dla mieszkańców Poznania, 

b) przyjęciu wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, 

c) weryfikacji przyjętych wniosków o stypendium Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, 

d) przygotowaniu listy osób spełniających kryteria otrzymania stypendiów i przekazanie 

jej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  

W 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazano  

20 wniosków. 

 

6. POZNAŃSKIE ŚWIADCZENIE ŻŁOBKOWE 

 

W 2020 r. Poznańskie Centrum Świadczeń realizowało zadanie w sprawie ustanowienia 

poznańskiego świadczenia żłobkowego. Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie opłat  

za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym, który posiadał dofinansowanie za ten pobyt  

i nie otrzymał ponownego dofinansowania w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji 

zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka. Wysokość świadczenia wynosi 600 zł miesięcznie. 

W 2020 r. udzielono 1 688 świadczeń, na łączną kwotę 1 012 800,00 zł.  

 

7. POZNAŃSKIE ŚWIADCZENIE NA RZECZ WIELORACZKÓW 

 

Na podstawie uchwały Nr LXII/1150/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 

r. w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków, Poznańskie 

Centrum Świadczeń prowadzi postępowania dotyczące ustalenia prawa do tego świadczenia. 

Celem przyznania świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką  

nad trojgiem lub więcej dziećmi urodzonymi podczas jednego porodu. Wysokość świadczenia 

wynosi 1000 zł rocznie na każde dziecko z wieloraczków, nad którymi sprawowana jest opieka. 

Ostatnim rokiem udzielenia świadczenia jest rok, w którym wieloraczki ukończą 24 rok życia. 

Świadczenie przysługuje na dziecko powyżej 18. roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole 

lub szkole wyższej oraz nie zawarło związku małżeńskiego. W 2020 r. udzielono 69 świadczeń 

na rzecz wieloraczków, na łączną kwotę 69 000,00 zł. 
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XXXVII. Usługi Komunalne 

 

Przedsięwzięcia zrealizowane przez Usługi Komunalne w Poznaniu w 2020 r. 

1) w zakresie funkcjonowania biura Usług Komunalnych wykonano remont kapitalny 

budynku biurowego przy ul. Słowackiego 43a w Poznaniu – 297 144,27 zł; 

2) w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt dokonano zakupu aparatu USG  

dla przychodni weterynaryjnej w schronisku, w celu podniesienia poziomu diagnostyki 

weterynaryjnej – 70.000 zł 

3) w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych wykonano następujące prace 

modernizacyjne i remontowe: 

a) zabudowano 15 gniazd odpadowych ogrodzeniami w technologii gabionów - 8 na cm. 

Miłostowo i 7 na cm. Junikowo – łączny koszt: 281.597,18 zł; 

b) wybudowano chłodnię do przechowywania ciał osób zmarłych na cmentarzu Junikowo, 

wykonano drogę dojazdową do budynku wraz z placem manewrowym - 399 177,74 zł; 

c) w celu ograniczenia ilości odpadów zainstalowano na cmentarzach 16 punktów 

wymiany zniczy, umożliwiających ponowne wykorzystywanie szklanych zniczy,  

po 8 na każdym z cmentarzy - 145.600,00 zł;  

d) wykonano 21 wypożyczalni sprzętu ogrodowego przeznaczonych do nieodpłatnego 

użycia przez osoby odwiedzające groby, w tym: 11 na cm. Miłostowo i 10 na cm. 

Junikowo - 193.222,08 zł; 

e) zlecono renowację istniejących utwardzeń wokół pomp ręcznych (abisynek) – 

wykonano nowe obudowy z kostki brukowej wokół 10 pomp na cm. Junikowo - 

4.900,00 zł; 

f) zmodernizowano główną bramę na cm. Junikowo od strony ul. Cmentarnej poprzez 

montaż automatycznego systemu otwierania na sygnały dźwiękowe pojazdów 

ratunkowych - 19.040,40 zł; 

g) wprowadzono nowe i ujednolicone zasady ruchu pojazdów na cmentarzach, 

dostosowano oznakowanie przy wjazdach na cmentarze - zamontowano łącznie 16 

znaków drogowych, z czego 10 na cm. Miłostowo i 6 na cm. Junikowo - 11.832,60 zł; 

h) w celu uniemożliwienia migracji dzików na teren cmentarza Junikowo zamontowano  

8 nowych furtek z samozamykaczami w wejściach na cmentarz  - 13.284,00 zł; 

i) na cm. Junikowo wykonano 9 odwiertów głębinowych, do których podłączono pompy 

ręczne (abisynki) przeznaczone do użytkowania przez osoby odwiedzające cmentarz - 

51.475,50 zł; 

j) rozbudowano system informacji na cmentarzach – łącznie ustawiono 63 tablice 

informacyjne, z czego 34 na cm. Miłostowo i 29 n a cm. Junikowo - 17.665,26 zł; 

k) zmodernizowano biuro cmentarne na cm. Junikowo - 154.984,00 zł; 

l) wygrodzono i utwardzono plac gromadzenia i przeładunku odpadów na cm. Miłostowo 

- 117.342,00 zł; 
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Konstrukcje gabionowe na zewnątrz koszy na odpady – Miłostowo i Junikowo 

 
Zabudowa gabionowa koszy na odpady na Junikowie   

Źródło: Archiwum UK     

 

Wypożyczalnie sprzętu ogrodowego – Miłostowo i Junikowo 

Wypożyczalnia na cm. Junikowo  

Źródło: Archiwum UK    

 



317 

 
 

 
Punkt wymiany zniczy na cm. Miłostowo 

Źródło: Archiwum UK 

 

Nowe oznakowanie przy wjazdach na cmentarze – Miłostowo i Junikowo 

 
Znaki drogowe na cm. Junikowo przy wjeździe od ul. Cmentarnej    

Źródło: Archiwum UK     
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Brama wjazdowa dla służb ratunkowych wyposażona w system SOS - Junikowo 

 
Brama wjazdowa od strony ul. Cmentarnej  

Źródło: Archiwum UK   

 

 

Budynek chłodni wraz z utwardzonym otoczeniem i drogą dojazdową - Junikowo 

 

  
Chłodnia    Droga dojazdowa do chłodni 

Źródło: Archiwum UK 
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Wejście na cmentarz z nową furtką i samozamykaczem - Junikowo 

 

  
Furtka od strony ul. Chryzantemowej    

Źródło: Archiwum UK 

 

Rozbudowa biura cmentarnego - Junikowo 

  
Budynek wraz z pochylnią    Wnętrze rozbudowanej części biura 

Źródło: Archiwum UK 
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XXXVIII. Straż Miejska Miasta Poznania: 

 

W okresie sprawozdawczym działania Straży Miejskiej Miasta Poznania zostały  

w dużej mierze uwarunkowane zasadami obowiązującymi w stanie epidemii. Podejmowane 

działania determinowane były bieżącą oceną stanu porządku i były spójne  

z poleceniami Wojewody Wielkopolskiego oraz wymogami ustawowymi, w szczególności 

dotyczącymi: ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, współdziałania  

z właściwymi podmiotami w celu ratowania zdrowia lub życia oraz kontroli ruchu 

drogowego. Ponadto strażnicy miejscy wykonywali zadania wynikające z przepisów prawa 

miejscowego uchwalonych przez Radę Miasta Poznania. Wywiązując się z nałożonych 

zadań osiągnęli następujące efekty: 

 przekazali Policji 996 informacji w sprawach właściwych dla jej kompetencji  

lub takich, których nie mogli załatwić we własnym zakresie z powodu braku uprawnień, 

 zabezpieczyli 44 miejsca zdarzeń do czasu przybycia Policji, Państwowej Straży 

Pożarnej bądź innych specjalistycznych służb powołanych do usunięcia istniejącego 

zagrożenia, 

 udzielili 64 asyst pracownikom administracji państwowej i samorządowej, a także 

właścicielom i administratorom nieruchomości, 

 wydali 4.646 zaleceń odpowiedzialnym podmiotom w zakresie 

zaniedbań wymagających podjęcia działań (dotyczących między innymi czystości  

i porządku, bezpieczeństwa architektonicznego i komunikacyjnego oraz zniszczeń  

i awarii urządzeń infrastruktury miejskiej), 

 doprowadzili do usunięcia 1.126 pojazdów, których stan wskazywał na to,  

że nie są używane lub zostały pozostawione bez tablic rejestracyjnych, 

 wystawili 1.739 dyspozycji usunięcia pojazdów pozostawionych w miejscach, gdzie jest 

to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, 

 założyli 14.466 urządzeń blokujących na koła niewłaściwie zaparkowanych pojazdów, 

 wylegitymowali 53.361 osób, 

 pouczyli 6.505 osób, 

 skierowali 2.689 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, 

 ukarali mandatami karnymi 43.839 osób. 

 

Ponadto strażnicy miejscy wykonywali zadania bieżące wynikające ze zgłoszonych 70.196 

interwencji, z czego największa liczba dotyczyła nieprawidłowego parkowania pojazdów – 

39.803, zwierząt – 6.364 (w tym 2.711 zgłoszeń o pojawieniu się dzików lub lisów w terenie 

zurbanizowanym - podjęte działania doprowadziły do potwierdzenia  

282 interwencji, skutkiem czego powiadomiono Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta 

Poznania o konieczności podjęcia dalszych czynności), niezachowania czystości  

i porządku – 6.317, spożywania alkoholu w miejscach publicznych i osób nietrzeźwych – 

4.109, zagrożenia życia i zdrowia – 2.796, spalania odpadów – 2.794, zakłócania porządku 

i spokoju publicznego – 1.826 oraz awarii i uszkodzeń infrastruktury miejskiej – 1.666. 

Największą liczbę spraw zgłoszono telefonicznie poprzez kontakt za pomocą numeru 

alarmowego – 35.577 oraz przy wykorzystaniu kanałów łączności elektronicznej – 27.341. 
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Do realizacji bieżących działań w szerokim zakresie wykorzystywano pracę operatorów 

monitoringu miejskiego, którzy zaobserwowali 7.192 zdarzenia wymagające podjęcia 

interwencji, przekazując je do załatwienia właściwym terytorialnie referatom Straży 

Miejskiej Miasta Poznania (6.211) lub komisariatom Policji (981). Zdecydowana większość 

zakończyła się skuteczną interwencją dzięki szybkiej reakcji i sprawnemu działaniu 

strażników, załatwiających z reguły sprawy porządkowe, jak i policjantów rozwiązujących 

sytuacje związane z bezpieczeństwem. Największą liczbę zdarzeń (3.332) odnotowano 

na stanowisku operatorów na Starym Mieście. Na podstawie prowadzonych obserwacji 

zatrzymano 245 osób, głównie posiadaczy substancji narkotycznych, sprawców dewastacji, 

rozbojów i pobić oraz poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. 

 

Wypełniając zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, po wskazaniu takiej potrzeby przez lekarzy lub ratowników medycznych, 

712 osób które znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu 

przewieziono transportem SMMP do wytrzeźwienia w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych  

na ulicy Podolańskiej w Poznaniu, do miejsca zamieszkania, pozostawiając pod opieką 

rodziny lub do placówki medycznej. Zapobiegając spożywaniu alkoholu w miejscach 

objętych zakazem, strażnicy podjęli 2.686 interwencji, nakładając 1.186 mandatów karnych, 

stosując 296 pouczeń oraz kierując 25 spraw o ukaranie do sądu w związku z naruszaniem 

postanowień ustawy. 

 

Strażnicy podejmowali także czynności zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa 

osobom bezdomnym. Samodzielnie, jak również realizując 1.649 zgłoszeń mieszkańców, 

kontrolowali miejsca bytowania bezdomnych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Rodzinie, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania oraz 

Policją, reagując jednocześnie na przypadki zakłócania przez nich spokoju i porządku 

publicznego. Działania maksymalnie nasilono w okresie występowania niekorzystnych 

warunków pogodowych i utrzymujących się niskich temperatur powietrza, a następnie  

po ogłoszeniu stanu epidemii, wywołanej koronawirusem COVID-19. Bezdomni  

ze względu na nieprzyjmowanie nowych osób przez ośrodki dla bezdomnych, znaleźli się  

w szczególnie trudnej sytuacji. Strażnicy starali się dotrzeć do wszystkich znanych 

koczowisk, a przebywające tam osoby rozpytywano o stan zdrowia, informowano 

o zagrożeniach wynikających z panującej epidemii i rozdawano materiały informujące 

o postępowaniu w przypadku zachorowania. Dodatkowo strażnicy rozdawali wszystkim 

potrzebującym pakiety żywnościowe oraz udzielali pomocy podczas prowadzonych akcji 

wydawania posiłków. 

 

Przeciwdziałając żebractwu w mieście strażnicy systematyczne kontrolowali miejsca, gdzie 

już wcześniej stwierdzali prowadzenie takiego procederu. Wprowadzony stan epidemii 

znacznie ograniczył liczbę osób proszących przechodniów o datki,  

a w początkowym okresie wręcz wyeliminował występowanie żebractwa. Działania 

ujawniły łącznie 92 osoby, w tym 53 obcokrajowców. Żebractwo najczęściej występuje  
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w okolicach marketów i sklepów dużych sieci handlowych, kościołów, dworców 

autobusowych, a także na skrzyżowaniach i ulicach o dużym natężeniu ruchu pieszego  

i kołowego. 

 

Zadania profilaktyczne prowadzone były głównie przez Zespół Profilaktyki, którego 

działania w zajęciach edukacyjnych dostosowywano do danej grupy docelowej. Podczas 

obowiązywania epidemii Straż Miejska Miasta Poznania przeorganizowała formę realizacji 

zadania dotyczącego informowania społeczności lokalnej o rodzajach zagrożeń, którą 

dotychczas wykonywano głównie w formie spotkań bezpośrednich i zajęć profilaktycznych 

kierowanych do różnych grup wiekowych. Brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia 

w spotkaniach z uczniami szkół, czy też uczestnikami różnego rodzaju imprez plenerowych, 

festynów (miejskich, osiedlowych, środowiskowych), wymusiła podjęcie działań zdalnych, 

z wykorzystaniem możliwości, które daje sieć internetowa. W okresie prowadzonej przez 

szkoły nauki zdalnej, strażnicy miejscy realizowali działania profilaktyczne w ramach 

projektu „e-profilaktyka”. Zainteresowanym szkołom udostępniano materiały pomocne  

w zakresie problematyki dotyczącej bezpieczeństwa osobistego, odpowiedzialności, 

zagrożeń, czy też porządku i czystości w przestrzeni publicznej. Projekt zafunkcjonował 

jako alternatywne rozwiązanie w stosunku do realizowanych wcześniej form zajęć podczas 

bezpośrednich spotkań odbywających się w szkołach. Przedłużający się stan epidemii 

zaowocował w nowym roku szkolnym także zajęciami online, prowadzonymi przez 

strażników z Zespołu Profilaktyki. 

 

Wspólne patrole z Policją wykonywane były sporadycznie, przy zachowaniu środków 

bezpieczeństwa. Po wprowadzeniu stanu epidemii Straż Miejska Miasta Poznania skupiła 

większość swoich sił i środków na realizację zadań z nim związanych w zakresie 

posiadanych uprawnień. W zakresie ochrony porządku publicznego, w związku  

z wprowadzonymi ustanowionymi ograniczeniami, zakazami i nakazami zachowania  

w miejscach publicznych, we ścisłej współpracy z Komendą Miejską Policji w Poznaniu 

oraz poszczególnymi komisariatami, w ramach posiadanych uprawnień, prowadzono 

kontrole wytypowanych i uzgodnionych wspólnie miejsc pod kątem przestrzegania 

nałożonych obowiązków, w głównej mierze skupiając się na oddziaływaniu prewencyjnym 

i informacyjnym, jednak w szczególnych przypadkach stosowano środki prawne. Do czasu 

ogłoszenia stanu epidemii, strażnicy uczestniczyli z policjantami w akcjach informacyjnych, 

działaniach prewencyjnych i profilaktycznych, pracach komisji bezpieczeństwa, wizjach 

lokalnych, realizacji programu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” oraz 

zabezpieczaniu imprez masowych i uroczystości odbywających się na terenie miasta.  

 

Dla wypełnienia ustawowego obowiązku informowania mieszkańców o występujących 

zagrożeniach opracowano komunikat, który strażnicy miejscy odczytywali poprzez system 

nagłośnieniowy w radiowozach, początkowo w miejscach gromadzenia się mieszkańców, 

takich jak Stary Rynek i przyległe uliczki, centralne części miasta, tereny rekreacyjne  

czy place zabaw, a w kolejnych dniach na terenach poszczególnych osiedli mieszkaniowych. 

Komunikat ten był na bieżąco zmieniany, zgodnie z wprowadzanymi nowymi 
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obostrzeniami. Emitowane apele o rozwagę i dyscyplinę przyczyniły się  

do powszechnego podporządkowania się mieszkańców wprowadzanym obostrzeniom 

dotyczącym przemieszczania się. 

 

Zapewniając porządek i bezpieczeństwo w budynkach Urzędu Miasta Poznania, 

zlokalizowanych przy ulicach Libelta, 28 Czerwca 1956 r. i Gronowej oraz placu 

Kolegiackim, pełniący służbę strażnicy sprawdzali zgodność osób z listą umówionych 

spotkań, pomagali w sprawach wyłączonych z obowiązku rejestracji elektronicznej,  

a za pomocą bezdotykowych termometrów przy pomiarach temperatury ciała pracowników 

i petentów. 

 

Czynności dotyczące wykroczeń popełnionych w miejscach publicznych, w związku  

z rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zostały zakończone 

nałożeniem 127 mandatów karnych oraz zastosowaniem 135 pouczeń oraz skierowaniem  

5 wniosków o ukaranie do sądu. Najczęściej strażnicy miejscy interweniowali wobec osób 

niezakrywających ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych oraz na drogach  

i placach, a także wobec osób korzystających wbrew zakazowi z pełniących funkcje 

publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni. Po wejściu w życie ustawy, zmieniającej 

w Kodeksie Wykroczeń artykuł 116 strażnicy nałożyli 15 mandatów karnych  

oraz zastosowali 5 pouczeń za niezakrywanie ust i nosa. 

 

Współpracując z pracownikami Nadzoru Ruchu Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego, jak również podczas codziennych służb, strażnicy miejscy sprawdzali 

stosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa także w pojazdach komunikacji 

miejskiej. Pasażerom przekazywali ulotki informacyjne oraz maseczki. 

 

Działania podejmowane przez strażników miejskich w celu zapobiegania, przeciwdziałania 

i zwalczania COVID-19 realizowano w czasie 8.788 służb patrolowych. 

 

Dla poprawy czytelności komunikacyjnej miasta prowadzono systematyczne kontrole 

oznakowania poszczególnych posesji numerem porządkowym oraz sprawdzano oświetlenie 

osiedli, ulic, parków i placów. Wobec winnych zaniedbań stosowano środki prawne  

i obligowano do usunięcia uchybień. 

 

Podczas przeprowadzonych 2.105 kontroli taksówek osobowych świadczących usługi 

sprawdzano, czy respektowane są przepisy porządkowe związane z przewozem taksówkami 

na terenie miasta Poznania. Podczas podjętych działań ujawniono  

614 nieprawidłowości dotyczących oznaczenia pojazdów oraz wymaganej dokumentacji 

świadczących usługi przewozowe (między innymi licencję, cennik, legalizację licznika). 
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W trakcie przeprowadzonych 568 kontroli targowisk oraz innych miejsc prowadzenie 

działalności w miejscach zabronionych lub bez wymaganego zezwolenia strażnicy 

zastosowali 146 środków prawnych. 

 

Podczas codziennych patroli sprawdzano także porządek w ruchu drogowym,  

w szczególności zwracając uwagę na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy utrudniające 

poruszanie się innym użytkownikom drogi. Z końcem roku podjęto działania na odcinkach 

ulic objętych pracami dostosowującymi infrastrukturę oraz organizację ruchu  

do poszerzanej Strefy Płatnego Parkowania. Czynności dotyczące wykroczeń przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji zostały zakończone nałożeniem 37.359 

mandatów karnych, zastosowaniem 5.360 pouczeń oraz skierowaniem 2.574 wniosków  

do sądu. 

 

Działając na rzecz porządku i bezpieczeństwa Straż Miejska Miasta Poznania 

współpracowała z 42 jednostkami pomocniczymi istniejącymi na terenie miasta. Spotkania 

z przedstawicielami rad osiedli oraz w ramach „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny 

mieszkaniec” odbyły się w styczniu i lutym, a po wprowadzeniu stanu epidemii kontakty 

ograniczyły się do telefonicznych lub poprzez kanały łączności elektronicznej. Mając 

rozpoznanie rejonów, zadania i możliwości osobowe strażnicy podejmowali działania, 

mające ograniczyć występowanie zachowania uciążliwego dla lokalnych społeczności, 

szczególnie w zakresie ustanowionych ograniczeń, zakazów i nakazów. 

 

W zakresie egzekwowania przepisów uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia 

„Parku Kulturowego Stare Miasto w Poznaniu”, dotyczącej poprawy jakości przestrzeni 

publicznej, strażnicy miejscy podejmowali działania restrykcyjne, mające  

na celu zdyscyplinowanie odpowiedzialnych za wdrażanie zmian. Na osoby niestosujące się 

do zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (zawierającą podstawę 

prawną do sankcjonowania na terenie parku kulturowego) nałożyli 117 mandatów karnych, 

zastosowali 3 pouczenia oraz skierowali 6 wniosków o ukaranie do sądu. 

 

W trakcie służb strażnicy miejscy ujawnili i spowodowali usunięcie  

801 nielegalnych wysypisk odpadów, doprowadzając do likwidacji przez 96 sprawców,  

a w sprawie pozostałych wnioskując o usunięcie do Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania lub innych podmiotów. Podjęli również  

2.319 działań w zakresie kontroli spalania w domowych instalacjach grzewczych bądź 

palenia ognisk, z czego 492 zakończyły się zastosowaniem środków prawnych  

oraz przeprowadzili 3.794 kontroli 171 placów budów i terenów do nich przylegających pod 

kątem czystości ulic oraz zabezpieczeń przeciwko roznoszeniu nieczystości i odpadów  

z terenów inwestycji. Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały zastosowaniem  

159 środków prawnych wobec osób odpowiedzialnych. 

 

Kontrolując zachowanie wymogów związanych z trzymaniem zwierząt strażnicy 

zastosowali 279 środków prawnych wobec właścicieli psów nieprzestrzegających 
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obowiązku sprzątania nieczystości, ochronnego szczepienia przeciw wściekliźnie  

oraz zachowania środków bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierzęcia. Do Schroniska  

dla Zwierząt przekazali 238 bezdomnych psów, 140 kotów oraz sporadycznie inne 

zwierzęta, a do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej 674 ptaki. 

 

Dla zapewnienia właściwej realizacji zadań deratyzacyjnych, strażnicy miejscy 

przeprowadzili kontrole 3.612 posesji, mające na celu ujawnienie właścicieli, którzy  

nie stosowali się do tego obowiązku. Wobec odpowiedzialnych podmiotów stosowali 

postępowania mandatowe lub pouczenia, zobowiązując jednocześnie do usunięcia 

zaniedbań. 

 

W 2020 roku Straż Miejska Miasta Poznania zabezpieczała 135 różnego rodzaju 

zgromadzeń, uroczystości, festynów oraz imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, 

religijnym, społecznym, handlowym, artystycznym lub sportowym. Działania prowadzone 

były w toku pełnienia 741 służb, a zaangażowanie było zróżnicowane w zależności  

od rodzaju przedsięwzięcia. W czasie zabezpieczanych przez strażników miejskich imprez 

nie odnotowano negatywnych zdarzeń skutkujących zagrożeniem dla uczestników wydarzeń 

czy osób trzecich. 


