
Звіт про стан міста Познань за 2020 рік 

Підсумки 

 

У 2020 році, за офіційною статистикою Державного управління статистики (GUS), в 

Познані проживає 532,8 тис. осіб. Однак статистика GUS не враховує майже 100 тис. 

незареєстрованих осіб, які проживали в місті. Переважно це були учні та студенти денної 

форми навчання, які проживають за межами Познані та тимчасові працівники з-за 

кордону (переважно громадяни України). У зв'язку з пандемією COVID-19 деякі з них 

перебували у Познані лише частину року. 

 

Не дивлячись на пандемію COVID-19, кількість іноземців, які проживають у Познані, не 

зменшилась. Оцінюється, що у Познані проживає 50 тис. громадяни України, переважно 

тимчасових робітників, кількість яких зросла у 2020 році. Вони становлять найбільшу 

групу іноземців, які проживають у місті. У 2020 р. повітовий уряд праці зареєстрував 75,6 

тис. заяв роботодавців про намір працевлаштування працівника з іноземним 

громадянством в Познані або в гмінах Познанського повіту, в тому числі 65 тис. заяв 

стосувалися громадян України та видав 1,1 тис. дозволів на сезонну роботу для осіб з 

іноземним громадянством, у тому числі 80% для громадян України та 14% для громадян 

Філіппін. Більше ніж 5,9 тис. іноземців навчались в познанських вищих школахна 

постійній або тимчасовій основі в рамках програми Еразмус+. Близько 2 тис. - це 

громадяни України. 

У 2020 році в Познані були зареєстровані на постійне або тимчасове перебування понад 

3 місяці, приблизно 6,3 тис. осіб з іноземним громадянством із понад 100 країн, у тому 

числі приблизно 3,4 тис. громадян України. 

Присутність громадян України та зростаюча кількість громадян інших країн робить 

Познань все більше інтернаціональним містом. У Познанських школах навчалося 1,6 тис. 

осіб учнів з інших країн, а в 3 початкових школах та 3 загальноосвітніх школах загалом 

було відкрито 15 підготовчих відділень з додатковими заняттями з польської мови для 

учнів із сімей іноземців та осіб, що повертаються з-за кордону.  

У 2020 році продовжено діяльність з підтримки та інтеграції іноземців. В рамках проекту 

ЄС "#АКТИВАТОР ВЛКП - підтримка інтеграції мігрантів у Великопольському 

воєводстві" , який фінансується з фонду FAMI, був запущений познанський 

інтеграційний центр POINT, яким керує місто Познань спільно з фондом центру 

досліджень міграції та міжнародною організацією з питань міграції, і працює гаряча лінія 

для іноземців Migrant.info. У головному офісі POINT є також, співпрацюючий з містом 

Познань, неурядовий центр, який пропонує інформаційно-консультативну підтримку 

Migrant Info Point. У Познані розпочав діяльність Пункт Допомоги Мігрантам, яким 

керував Карітас Познанської Архиєпархії, Карітас Польща та Великопольський Воєвода у 

рамках проекту „Великопольська Спільна Справа”, що фінансується з фонду ЄС FAMI.  

Була розширена муніципальна програма "Study in Poznan", орієнтована на сучасних та 

потенційних іноземних студентів. Місто також активно підтримувало репатріантів з 

Казахстану. Центр культури ZAMEK керував Клубом Української Книжки,  Польський 



Театр організував XIII Зустріч Театральну "Близькі Незнайомці": Україна. Відбувся 

черговий випуск Фестивалю Культури "Українська Весна". У 2020 році була запущена 

перша муніципальна україномовна інфолінія допомоги. 

 

Молоді іноземці, кількість яких оцінюється на понад 20 тис., збільшують кількість 

молодих людей, які проживають у Познані. Познань - це місто молодих людей - 

проживає в ньому  приблизно 150 тис. осіб віком 15-29 років. Якщо враховувати дітей 

віком до 15 років, то молоді люди становлять більше третини мешканців. Реалізована 

була, прийнята міською радою Познані, "Політика для Молодих Людей Міста Познань 

2019-2025 роки", яка передбачає збільшення залучення та співвідповідальності молодих 

людей за розвиток міста та створення для них простору для прийняття участі в житті 

міста. Оголошений був черговий випуск конкурсу для загальноосвітніх шкіл "Фонд 

Учнівського Самоврядування". Активно працювала Молодіжна Міська Рада Познані, яка 

ініціювала власні проекти для молоді.  

 

У Познані в 24 вищих навчальних закладах навчалось 102 тис. студентів, більшість - 

одна третина - в Університеті ім. Адама Міцкевича (UAM). Понад 80% студентів, це були 

особи з-за меж Познані, більшість із Великопольського воєводства. Зріс рівень 

інтернаціоналізації навчання. Студенти мали вибір 300 напрямків навчання, у тому числі 

понад 50, які проводяться іноземними мовами, також із профілем MBA. Пропозиція 

навчання іноземними мовами була розширена, переважно англійською мовою. 

Більшість студентів навчалися за такими напрямками: ІТ, технічний, економічний, 

фінансовий, медичний, педагогічний, адміністративний, юридичний та філологія 

іноземномовна. У зв'язку з пандемією COVID-19 студенти навчались дистанційно або у 

гібридному форматі. У 2020 році Познанські навчальні заклади увійшли до престижних 

міжнародних рейтингів: The World University Rankings (UAM та Університет SWPS) та 

Center for World University Ranking (Познанська Політехніка). UAM та Медичний 

Університет увійшли до списку дослідницьких університетів Міністерства Науки та Вищої 

Освіти. У 2020 році місто Познань посіло третє місце в рейтингу "Найкращі міста для 

навчання в Польщі".  

У зв'язку з пандемією COVID-19, багато заходів, проведених у співпраці з науковою та 

академічною спільнотою в Познані, проходили онлайн або були припинені. Місто 

Познань дофінансувало організацію відкритих лекцій видатних вчених з усього світу та 

керувало програмами, орієнтованими на студентів та працівників університетів 

Познані, в т.ч. такі як: конкурси Нагорода Міста Познань за видатну докторську 

дисертацію та Нагорода Міста Познань за видатну магістерську дисертацію, 

стипендіальні програми для переможців або фіналістів загальнопольських предметних 

конкурсів та для студентів, які готуються до роботи з роботодавцями, що здійснюють 

інноваційні інвестиції у Познані, програми практики та платного стажування студентів в 

Уряді Міста Познань, Наукова Премія Міста Познань та стипендія для молодих 

дослідників наукової спільноти Познані, програми: "Study in Poznan", "Познань 

Приваблює", "Квартира для Випускника". Місто співпрацювало з неурядовими 



організаціями, які реалізують проекти, спрямовані на активізацію інтеграції студентської 

спільноти Познанських навчальних закладів. Продовжувалась діяльність, спрямована на 

інтеграцію іноземців, які навчаються у Познані. У 2020 році Познанська Міська Рада 

прийняла Постанову про запуск програми підтримки студентів з Білорусі, які навчаються 

у Познані. В рамках підтримки інвестицій Познанських університетів, Медичний 

Університет отримав із знижкою 99% міську землю площею 845 м2 , яка призначена для 

розширення Лікарні гінекології та акушерства. 

 

В рамках реалізації "Про-сімейної політики міста Познань на 2016-2020 роки" 

проводились заходи щодо сприяння сім’ї та підтримки її розвитку. Місто Познань бере 

участь у міжнародній програмі ЮНІСЕФ "Міста, сприятливі для дітей". В 2020 році у 

зв'язку з пандемією COVID-19 багато проектів Центр сімейних ініціатив (CIR) та Центр 

Дитячої Творчості було здійснено в онлайн. CIR реалізовував у співпраці з партнерами та 

неурядовими організаціями проекти у галузі про-сімейної політики та інтеграції між 

поколіннями, включаючи освітні заняття, розвиток та мистецьку діяльність для дітей, в 

т.ч. такі як: "Читаю і відчуваю", "Пробки в Місті", "Канікули #вЦентрі", "# Мій освітній 

challenge - зрозумій підлітка!", "Академія Здоров'я для Батьків", "Маємо Права", "Добре 

Запитання", "Добре Розмови", сертифікати" Місце Для Сім'ї, Карта Великої Сім'ї  з 

програмою "Зручність 3+". Культурні проекти, організовані Центром Дитячої Творчості, 

включали такі онлайн-заходи, як: Міжнародний Кінофестиваль Молодих Глядачів АЛЕ 

КІНО!, Фестиваль Блукаючий АЛЕ КІНО!, Загальнопольський Огляд Анімаційних Фільмів, 

Створених Дітьми "Око Калейдоскопа", 23. Бієнале Мистецтва для Дитини. На півдорозі, 

Аніматор для дітей, театральна пропозиція Спільної Cцени.  

Під час сезону канікул, діти та підлітки могли скористатися пропозицією діяльності, в т.ч. 

такими як: "ЛІТО не_ЛІТО", Літня Художня Служба Швидкої Допомоги, Зима з Культурою, 

кінотеатр під відкритим небом. Спеціальна діяльність була спрямована на багатодітні 

сім’ї та одиноких батьків. Сім'ї з малими дітьми могли отримати фінансову підтримку, 

в т.ч.: одноразова допомога за народження дитини, "Познанська допомога на ясла", 

"Познанська допомога для багатьох дітей", одноразова матеріальна підтримка 

"Допомога для Чубка". У 2020 році в Познані були організовані онлайн-заходи для сімей, 

в т.ч. такі як: Познанські Дні Сім'ї, Гала Сімей, Познанський Віфлеєм. 

Заходи щодо підтримки сімей з проблемами догляду та виховання проводились у 

рамках муніципальної"Програми підтримки сім'ї та розвитку патронатної сім'ї на 2020-

2022 роки". Функції догляду та виховання підтримували 15 центрів догляду та виховання, 

включаючи денну підтримку, яка здійснювалась у формі догляду, роботи спеціалістів або 

роботи на подвір'ї. Догляд та виховання дітей та підлітків, повністю або частково 

позбавлених догляду та підтримки біологічної сім'ї, здійснювались за допомогою 

системи інституційного та сімейного патронатного виховання. У 2020 році працював Клуб 

для Прийомних Сімей в Центрі Підтримки Сім’ї Свобода, який надавал їм психологічну, 

педагогічну та юридичну підтримку. Була запущена програма "Підтримка дітей, які 

перебувають у прийомних сім'ях під час пандемії COVID-19". Батьки могли отримувати 

підтримку в Клубі Добрих Батьків. В рамках програми ЄС "Покращення доступу до 



соціальних послуг для підтримки сім'ї та прийомних сімей у міській функціональній 

зоні Познані" надавались соціальні послуги - сімейний помічник та сімейний 

координатор патронатного виховання, а також спеціалізовані послуги - психологічне, 

педагогічне, посередницьке та юридичне консультування. Місто отримало 

дофінансування від програми "STOP COVID-19. Безпечні системи допомоги у 

Великопольщі" для діяльності у сфері патронатного виховання, а також допомоги та 

соціальної інтеграції. 

 

Інституційно ясельний догляд в Познані здійснювався в 109 яслах, у тому числі 15 

державних, 10 дитячих клубів через 32 денних вихователів , що забезпечують загальну 

кількість місць догляду в яслах понад 4,9 тис. дітей. З коштів міського бюджету 

фінансуються місця догляду в недержавних яслах та Познанська Ясельна Допомога. У 

2020 році у зв'зку з пандемією COVID-19 були тимчасово призупинені функціонування 

інституційного ясельного догляду та впровадження «Стандартів Догляду за Дітьми до 3 

років» . Відновлення ясельного догляду вимагало коригування санітарних правил, що 

стосуються епідеміологічної ситуації.  

Інституційний дошкільний догляд здійснювався у 336 дитячих садках та підготовчих 

груп дитячих садочків у початкових школах та пунктах дитячих садків. Вони мали в 

цілому 21,8 тис. місць дошкільного догляду. У 2020 році у зв'зку з пандемією COVID-19 

функціонування інституційного догляду за дітьми дошкільного віку було тимчасово 

призупинено, і його відновлення вимагало пристосування до санітарних правил, 

пов’язаних з епідеміологічною ситуацією. Продовжувались роботи з модернізації та 

розширення дитячого садка у Стшешині, а також продовжувалась „Програма 

модернізації та розширення ігрових майданчиків у дитячих садах на 2016-2020 роки”. З 

коштів міського бюджету фінансувалися додаткові заходи для дітей, в т.ч. танцювальні, 

рухливі, художні, театральні, спортивні та навчання іноземної мови. 

 

У 2020 році в Познані відвідувало школи  87 тис. учнів. Більше половини з них здобували 

освіту в початкових школах. У групі середніх шкіл більшість учнів отримували освіту в 

загальноосвітніх школах. У зв'язку з пандемією COVID-19 навчання в школах було 

тимчасово призупинено, а потім - протягом більшої частини навчального року - у 

дистанційному та напівгібридному режимі. Понад 2тис. учнів та викладачів Познані 

могли користуватися комп’ютерним обладнанням, придбаним за кошти міського 

бюджету в рамках державних програм «Дистанційна Школа» і «Дистанційна Школа +» 

та зібраними в рамках міської акції "Кожен комп'ютер корисний". Іспити зрілості, 

складені через 6,3 тис. учнів, включали лише письмову частину. Випускники середніх 

шкіл отримали найкращі результати з сучасних іноземних мов, а найслабші - з польської 

мови. Учні отримали Нагороди Міста Познань за видатні наукові, мистецькі та спортивні 

досягнення. 

У зв'язку з пандемією щорічні міжнародні обміни студентами та вчителями були 

скасовані, багато шкільних та міжшкільних заходів, а також великих міських заходів за 

участю дітей дошкільного та шкільного віку, в т.ч. NEF New Education Forum, День 



Дошкільника, Арена Змагань. Під час дистанційного навчання учні та батьки могли 

користуватися системою психологічно-педагогічної допомоги. З метою покращення 

умов навчання було реалізоване будівництво та модернізація існуючої інфраструктури 

освіти. Найбільші інвестиції включали в т.ч. : розширення початкової школи №62, 

модернізацію будівлі ЗОШ №3, будівництво шкільних спортзалів, модернізацію 

шкільних майданчиків та часткову теплову модернізацію будівель шкіл та дитячих садків. 

Тривали підготовчі роботи до будівництва школи у Стшешині.  

Був продовжений проект ЕС "ON BOARD_Connecting Cities Trough Education", метою 

якого є розвиток співпраці місцевих громад для вдосконалення процесів освіти. У 2020 

році місто Познань увійшло до рейтингу TOP10 "Міста, сприятливі для освіти". 

 

У 2020 році була реалізована "Політика Пенсіонерів Міста Познані на 2017 - 2021 роки". 

Місто Познань отримало нагороду Європейської Комісії Access City Award за доступність 

державних послуг під час пандемії COVID-19, особливо для людей похилого віку, 

самотніх людей, людей з інвалідністю, в т.ч. за запуск програм підтримки людей 

похилого віку, як наприклад "Продукти для людей похилого віку", "Телефон 

сердечності", "Маска Seniorro", "Допомога через шиття", "Телефон цифрових порад", а 

також заходи "Залишайтеся вдома" та "Пенсіонер вдома". Продовжувались дії щодо 

забезпечення належних умов життя та активності для зростаючої групи людей похилого 

віку та протидії соціальній ізоляції та пасивності цієї вікової групи. В рамках міського 

пакету Познань VIVA Пенсіонер продовжувалися, серед іншого, проекти: "Золота рука 

для Пенсіонера", "Таксі для Пенсіонера", "Книга для Пенсіонера", мобільні косметичні 

послуги, Познанська Пов'язка Медична, "Познанська Коробка Життя", оренда міського 

реабілітаційного обладнання, миття вікон вдома, транспорт до міських кладовищ. Була 

реалізована міська програма "Квартира для пенсіонера" і  кампанія "Культура для 

пенсіонера". Люди похилого віку могли скористатися міськими програмами: Реабілітація 

65+, Пункт Фармацевтичного Догляду 75+, Прокат Міського Реабілітаційного 

Обладнання, безкоштовна вакцинація проти грипу сезонного, рухливі заняття для 

пенсіонерів. В рамках міського Центру Ініціатив Пенсіонерів впроваджені або підтримані 

були ініціативи щодо активізації середовища для пенсіонерів та інформаційно-освітні 

заходи, спрямовані на соціальну інтеграцію та діалог між поколіннями, в т.ч. такі як: 

"Конверт Пенсіонера", "Пенсіонарні.Познань", Познанське Волонтерство 60+, "Карта 

Пенсіонера - Познанська Золота Карта", сертифікат "Місце, приязне для пенсіонерів", 

Познанська Академія Безпеки, Академія Лідерів Клубу Пенсіонерів, Аніматор 

Пенсіонерів, Інформаційни Пункт 60+. Функціонувала Міська Рада Пенсіонерів. Біло 

продовжено будівництво найбільшого в Польщі комерційного всебічного пенсіонного 

центра на перетині вулиць Школьна та Подгорна. 

 

У 2020 році була реалізована "Стратегія Вирішення Соціальних Проблем Міста Познань 

на 2019-2025 роки". Місто Познань проводило програми допомоги, орієнтовані на 

вибраних осіб, яким загрожує соціальне відчуження: інваліди, бездомні та люди з 

психічними розладами. Були вжиті заходи для протидії різним формам соціальної 



ізоляції, домашнього насильства та жебрацтва. Місто Познань брало участь у 

партнерських проектах, в т.ч. такіх як: Фенікс Біс, "Міст до незалежності", "Програма 

спеціалістичної підтримки", "Академія Класового Лідера", "Спеціалістична консультація 

та терапія", "Допоміжне житло - тренуюче".  

В рамках підтримки людей з психічними розладами, реалізоване, серед інших, проекти: 

"Ключ", "Тестування моделі підтримки для розширення можливостей молодих людей з 

психічними розладами - Моя Справа!", "Сприяння розвитку психічного здоров'я та 

профілактика психічних розладів", "Програма допоміжного житла для людей з 

інтелектуальними розладами з області міста Познань". Розпочато реалізацію проекту ЄС 

"Екологічний Центр Психічного Здоров'я Познань Північ". 

 

Діяльність, спрямована на людей залежних від наркотиків, продовжувалась і 

реалізовувалась в рамках "Міська програма протидії наркоманії в Познані на 2018-2020 

роки", у т.ч.: "Програма протидії наркоманії, орієнтована на учнів початкових, середніх 

та старших загальноосвітніх шкіл", "Ми боремося з наркоманією у спорті", "Здійснення 

заходів, що інтегрують психопрофілактику зі спортивною діяльністю шляхом проведення 

спортивно-оздоровчих заходів для дітей та підлітків міста Познань ","Наркотичні суміші 

руйнують життя ","Знаю. Вибираю добре ”, і "Міська Програма Запобігання та 

Вирішення Проблем, Пов’язаних з Алкоголем, у Познані"в тому числі проекти: 

"Цілодобова лінія довіри для людей з проблемами з алкоголем", "Спортивна молодість 

- тверезе майбутнє", "Програма Підтримки Спеціалістів", "Підтримка психофізичного 

розвитку дітей із симптомами FASD, дітей з сімей, що мають проблеми з алкоголем, та 

тих, хто входить до групи ризику залежності від алкоголю”. Впроваджено проект ЄС 

"BaltCityPrevention: Міста Балтії з точки зору захворювань, пов’язаних із способом життя 

- розробка інноваційної моделі профілактики в галузі охорони здоров’я в регіоні Країн 

Балтійського Моря", спрямована на заходи, пов’язані з вживанням алкоголю у підлітків.  

 

Люди, які не мають житла або опинились у важкій життєвій ситуації, могли отримати 

підтримку від суб’єктів соціальної економіки, що працюють у місті, як Фонд Взаємної 

Допомоги Барка, керуючи Великопольським Центром Економічної Солідарності, 

Асоціація Соціальних Надзвичайних Ситуацій. У 2020 році у Познані майже 30 соціальних 

кооперативів, у тому числі Соціальний Кооператив Познанянка, створений спільно 

містом Познань з метою активації професій безробітних та інвалідів, що входить до 

діючої в місті Асоціації Соціальних Кооперативів, що керує Великопольським центром 

соціальної економіки. Фунціонувала Лабораторія Соціальної Економіки "Приємні Речі" та 

Центр Соціальної Інтеграції. 

У 2020 році Місто надало підтримку майже 1,5 тис. бездомним, в т.ч. через індивідуальні 

програми виходу з бездомності. Були реалізовані проекти такі, як: "Карта бездомності", 

"Мобільний Автобус", "Мобільний Пункт Медичної Допомоги", моніторинг таборів для 

бездомних людей, вуличні роботи, утеплені станції та їдальня для бездомних та бідних. 

Бездомні могли користуватися міською ванною та зоною надзвичайних ситуацій. Міська 

Поліція контролювала місця проживання бездомних, роздаючи продовольчі та аптечні 



пакети тим, хто цього потребує. Були реалізовані терапевтично-допоміжні проекти для 

бездомних людей, залежних від алкоголю. У 2020 році були організовані місця 

тимчасової ізоляції для людей, які опинились у кризі бездомності. З метою ліквідації 

бездомності місто Познань брало участь у міжнародним проекті ROOF впровадженим в 

рамках Європейської Мережі Планування Дій URBACT. 

 

Діяльність для людей з обмеженими можливостями реалізовувалась за міськими 

програмами: "Напрямки діяльності та завдання Міста Познані щодо соціальної 

інтеграції інвалідів на 2012-2020 роки" і "Програма інтеграції професії та активізації 

людей з інвалідністю на 2016-2020 роки". У 2020 році були впроваджені "Стандарти 

Доступності для Міста Познань" в т. ч. для запобігання архітектурним та функціональним 

бар'єрам у публічному середовищі.  

Функціонували тренуючі квартири в рамках проекту "Житлова підтримка для людей з 

інтелектуальними розладами в місті Познань", серед них були реалізовані проекти: 

"Активне самоврядування", "Крок вперед III", "Особистий помічник інваліда", послуги з 

догляду за людьми з обмеженими можливостями, Міська Оренда Реабілітаційного 

Обладнання. Проводилась соціальна та професійна реабілітація людей з інвалідністю, в 

тому числі співфінансування тренінгів та семінарів, створення робочих місць та відкриття 

бізнесу. Функціоновав Познанський Центр Підтримки Професійного Розвитку. Діяльність 

проводила Міська Соціальна Рада в Справах Інвалідів. 

 

У 2020 році місто Познань проводило програми профілактики здоров’я та інформаційні 

кампанії щодо здорового способу життя та заохочення до регулярних медичних оглядів, 

а також заходи в галузі медичної науки, зокрема: "Програма профілактики інфекцій, 

спричинених вірусом папіломи людини (ВПЛ), включаючи рак шийки матки, на 2019-

2023 роки", "Сезонна програма профілактики грипу серед населення людей віком від 60 

років, які проживають у місті Познань, на 2019-2023 роки", "Програма лікування 

безпліддя шляхом запліднення in vitro для жителів міста Познань у 2017-2020 роках", " 

Профілактика та раннє виявлення злоякісних новоутворень", "Профілактика та раннє 

виявлення серцево-судинних захворювань "," Загальна наука в галузі надання першої 

медичної допомоги і розвитку та діяльності екстреного волонтерства в рамках 

кваліфікованої першої допомоги","Пропаганда здорового харчування та профілактика 

розладів харчування», Пункт Інтимної Профілактики - 24 год. Розпочато реалізацію 

програми "Пакет охорони здоров’я для ветеранів познанського червня 1956 року на 

2020-2022 роки". 

 

У зв'язку з пандемією COVID-19 спортивні об'єкти функціонували обмежено; деякі 

заняття та спортивні змагання проводились в Інтернеті, а деякі були скасовані. У 2020 

році в Познані у масових спортивних заходах взяли участь 223 тис. осіб, втричі менше, 

ніж рік тому. В рамках програми сприяння фізичній культурі та туризму були реалізовані 

такі проекти, як: Молодіжні Спортивні Центри, Тренер району, Тренер пенсіонерів, уроки 

плавання для учнів початкових класів, спортивно-оздоровчі заходи та інтеграційні 



заходи для дітей із сімей, що мають проблеми з алкоголем, Познанські Змагання 

Шкільної Молоді. З коштів міського бюджету відбулося дофінансовання організації 15 

екскурсійних заходів, у яких взяли участь 3тис. осіб. 

Був введений в експлуатацію футбольний стадіон зі штучним покриттям та 

легкоатлетичною біговою доріжкою в Голенцині та Парк Відпочинку Староленка Мала.  

У 2020 році в Познані фунціонувало 314 клубів та спортивних асоціацій. Успіхів у 

спортивних змаганнях досягли познанські спортсмени, які представляють: Спортивний 

Клуб "Поснаня", Гребний Клуб з 1904 року, Спортивний Клуб "Варта", Екологічну 

Організацію Академічного Спортивного Союзу, Спортивний Клуб "Собеський", ККС Лех 

Познань, Клуб Академічної Спортивної Спілки Університету ім. Адама Міцкевича, Клуб 

Познанської Політехніки, Військовий Спортивний Клуб "Грунвальд", Black Roses Posnania 

Познань. За досягнення у змаганнях найвищого рангу у 2020 році місто Познань 

нагородило стипендією 21 спортсмена у категорії пенсіонерів та 51 спортсмена у 

молодіжній категорії. 

 

У 2020 році реалізація "Познанська Програма для Культури 2019-2023" відбувалася в 

моменті, коли можливість ведення культурної діяльності з безпосереднім контактом з 

реципієнтом була обмежена. Більшість подій, що відбулися, проводились онлайн або за 

гібридною формою. Місто Познань підтримало творців культури Познані як частини 

міського щита #познаньпідтримує в т. ч.: конкурс #КУЛЬТУРАНАВИНІС, два видання 

конкурсу "Продовження наступить...", придбання робіт для колекції Міської Галереї 

Арсенал, стипендіальну програму для людей, пов’язаних із мистецьким середовищем 

Познані, навчання для розширення знань, компетенцій та практичні навички культурного 

сектору Познані та Великопольщі. У Познані продовжили Познанську Програму 

Культурної Освіти. Організовано 22 масові мистецько-розважальні заходи (В 6 разів 

менше, ніж рік тому). Брало у них участь 45тис. глядачів і слухачів (У 10 разів менше, ніж 

рік тому). Реалізовано міські заклади культури 2,2 тис. проектів у стаціонарній та 

віртуальній версіях, в яких взяли участь 3,4 мільйона осіб, переважно дистанційно. Кіно 

Муза спільно створила одну з перших студійних кіноплатформ у світі - MOJEeKINO.PL, що 

дозволило проводити онлайн-показ та взаємодію з глядачами.  

У місті проводились заходи, спрямовані на створення нового середовища для культури, 

доступного для всіх мешканців. Завершено проект "Консервація репрезентативних 

інтер’єрів західної частини колишнього імператорського замку та їх пристосування з 

метою ефективного використання культурної спадщини", введено в експлуатацію садову 

площу поруч із Стокротським будинком Культури, рекреаційно-освітню площу під 

відкритим небом Археологічного Заповідника Genius loci та модернізованого відділення 

№ 4 Бібліотеки Рачинських.  

Реалізовано проекти ЄС: «Модернізація будівлі Бібліотеки Рачинських та збереження і 

оцифрування цінних бібліотечних ресурсів», «Реконструкція та пристосування Форту VII 

для збереження культурної спадщини», «Музей - Центр Шифрування Enigma»; 

ревалоризація простору Старої Центральної Площі в Познані разом із перетворенням 



фрагменту будівлі середньої площі в пасаж культури, "Тут усе почалося" - виставка 

свідчень про початки польської державності в Оструві Тумському.  

У зв'язку з пандемією COVID-19 багато запланованих культурних заходів були скасовані 

або перенесені на наступні роки, а решта проектів були в основному онлайн. Був 

продовжений проект "Активатор - культура для простору, простір для культури"  за 

ініціативи KontenerART та місцеві проекти, серед яких: Культурна Стара Площа, Відкрита 

Зона Культури Лазаж з Пірейським Інкубатором Культури. Місто Познань дофінансувало 

культурні заходи та ініціативи, організовані для місцевих громад житлових масивів, у 

тому числі: Вільдкцьке Культурне Літо, Літо Зі Сценою, Сольні Концерти, Громадський 

Театр, Форум Театр, Eкі з Малекі, Сусідня Новорічна Ніч у Лазажі, культурно-інтеграційні 

заходи для людей усіх вікових груп, культурно-мистецькі майстерні. Реалізовано 

проекти, серед яких: «Моль у мережі», Віртуальна Галерея Атаназі, XXIX Зустріч з 

шедевром, CZYTATY4, Національне читання, Ніч Бібліотек, Театр Анімації Влітку, вистава 

«Невидимі Жінки», Театр у Мережі, Планета Backett, #Вулиця27Грудня, "Мистецтво 

Шукає Малечу", "Танцюючі Сім'ї 2020", виставки: "Невідомий Імпресіонізм. Manet, 

Pissarro та їх сучасники","Абсолютні риси подібності", концерти: XIII Познанські Колядки 

в часи чуми,"Хор у часи чуми","Паддиманія", Душевний Концерт Оркестру ім. Св. 

Марціна, Колядка у Сусідстві. Були організовані Чеські Дні Культури. Подальші видання 

Ніч Музеїв, яка проводилася онлайн, та Познанські фестиваль Науки та Мистецтва, який 

проводився в гібридній версії. У 2020 році Бібліотека Рачинських розпочала спільну 

реалізацію міжнародного проекту під назвою «Штучний Інтелект Служить для книги». В 

рамках пропозиції Культура 2.0 були розбудовані ресурси Місцевого Цифрового 

сховища CYRYL в Познані та Познанського Архіву Усної Історії. У 2020 році місто Познань 

профінансувало Художню Нагороду та мистецькі стипендії, а також стипендії для людей, 

пов’язаних із мистецькою спільнотою Познані, що присуджуються у зв'язку з пандемією 

COVID-19. В рамках акції видавництво про Познань присудило Познанську Літературну 

Нагороду та Нагороду ім. Юзефа Лукашевича за найкращого познанянина. 

 

У 2020 році він була реалізована "Міська Програма Відродження для Міста Познань", 

яка охоплює в основному визначену зону відродження: Середмістя та деякі прилеглі 

території, включаючи територію Парку Культури Старого Міста. Були вжиті заходи щодо 

пожвавлення району Середмістя, підтримка місцевої громади, культурного потенціалу 

та місцевого підприємництва. Складено Місцевий План Оновлення Нижнього Лазаря. 

У 2020 році завершено комплексні роботи з модернізації історичних будівель Лазні 

Річних. Місто реалізовувало або готувало проекти ревіталізації, що охоплюють всю 

територію Середмістя та його частини. Деякі проекти фінансувались за рахунок коштів 

ЄС. Це були, серед інших такі проекти, як: Програма Центр, "Ревалоризація плити Старої 

площї", "Ревалоризація площі Колегіацького", "Модернізація Площі Лазарського", 

"Розбудова плити Площі Єжицьких", "Активізація та розширення депо Мадаліни", 

будівництво пішохідно-велосипедного маршруту Вартострада. У громадські простір 

Середмістя були введені ілюмінації об'єктів архітектонічних, а також нові транспортно-

організаційні рішення. Був проведений проект "Акція Ялинкова". Познанська Архієпархія 



у партнерстві з Містом Познані реалізувала проект ЄС "Все почалося тут - виставка 

свідчень про початки польської державності в Оструві Тумському". У зв'язку з пандемією 

COVID-19 дотепер реалізовані проекти та заходи для покращення якості публічного 

простору, а також соціальної інтеграції та активізації в процесі ревіталізації та підтримки 

місцевих громад відбувались онлайн або у модифікованій формі. Деякі з них 

призупинено. Це були, серед інших проекти: "Центр Вартий Познаня", "Культурна Стара 

Площа", "Friendly Backyard", "Change your Backyard", "Street Name Day", "Medieval Market 

in Śródecki Targ", прогулянки з циклу "Кіно, кафе і прогулянка" , Познанські Дні Фортеці 

та програми: "Ревалоризація зелених насаджень парку в Середмісті" та ревіталізація 

прибережних територій. Були продовжені проекти в рамках Середньоміської коаліції 

(проект Середньоміські Житлові Ініціативи) та ініціатив Відкрита Зона Культури Лазаж 

(Пірейський Інкубатор Культури та Відкрита Зона Культури Лазаж). 

З метою збереження культурно-історичної спадщини міста були фінансувані з міського 

бюджету ремонтно-консерваційні роботи історичних будівель в районі Середмістя та 

субсидії на збереження історичних приватних будівель, включаючи найцінніші будинки 

в стилі модерн. 

В рамках проекту активації зони узбережжя розпочато проект Познанський 

Альпіністський Регіонв літній сезон функціонували 4 міські пляжі обладнані пляжною 

інфраструктурою та пляжним обладнанням, але у зв'язку з пандемією COVID-19 без 

культурних, розважальних та рекреаційних програм, характерних для цих місць, 

працювала оренда водного обладнання. Прибережні райони утримувались у чистоті та 

порядку. Розпочато реалізацію проекту "Ворота відкриті на річку - екологічна освіта в 

прибережних районах Познані" і був реалізований проект ЄС "Ревіталізація захисту 

бетонних берегів річки Варта на ділянці від мосту Перемисла I до роздвоєння річки 

Варта в Познані". На водоймі у парку Вільсона був створений плавучий сад, а біля 

дитячого садочку на Вільді - тестовий відкритий сад. Ще в 5 дитячих садочках відкрили 

натуральні дитячі майданчики з використанням елементів природи.  

 

У 2020 році зелені зони становили 27% площі міста, в тому числі 52 громадські парки та 

120 газонів площею 446 га. Був відремонтований парк на вул. Водзіцкі, ревалоризація 

Парку Дрвенських, створення газону на вул. Жегларській / вул. Волбромській та 

будівництво скейтпарку в Ратаях. Продовжено програми "Ревалоризація привуличних 

газонів" та "Врятування старих, цінних дерев та посадка нових". Розпочато проектування 

медового саду в Парку Цитадела. 

Комунальні лісові ділянки із захисно-рекреаційною функцією займали площу 2590 га з 

96 базами рекреаційно-відпочинковимі. Було проведено на них 167 заходів на природі 

для мешканців. У 2020 році був відкритий шлях у верхівках дерев у долині річки Шкларкі 

в лісовому районі Антонінек. Була продовжена "Програма Єжики" та проект "Притулок 

для птахів". У зв'язку з пандемією COVID-19 відвідуваність Познанської Пальмярні та 

Зоологічного Саду зменшилась на 43%. У 2020 році продовжено програму "Познань для 

бджіл" та проект ЄС "Health&Greenspace", що полягає у створенні та відкритті існуючих 

зелених зон для мешканців. 



 

У 2020 році в Познані було в силі рішення Парламенту Великопольського Воєводства про 

введення обмежень або заборон на експлуатацію установок, в яких відбувається 

спалювання палива. В рамках заходів, спрямованих на зменшення викидів 

забруднюючих речовин від низьких викидів Місто Познань здійснило, серед іншого, 

програми: KAWKA BIS, "Тримай тепло" та інформаційно-освітні проекти, в т.ч. такі як: 

"Атмосфера для Познаня", "Екопрогноз", "Зелена Служба Познані", "ESA - Освітня 

Мережа Протисмогова", Еко Патруль Міської Поліції, який проводив перевірку 

законності спалювання. Був продовжений проект "Закінчимо зі смогом у Познані" із 

використанням дрона. Місто Познань брало участь у проекті ЄС CONNECTING Nature - 

COproductioN with NaturE for City Translitioning. INnovation and Governace, метою якого є 

популяризація інноваційних рішень у містах на основі навколишнього середовища, що 

протидіє негативним наслідкам зміни клімату. Реалізований був проект 

#СпадщинаДляКлімату. Познанські Центр Спадщини приєднався до Climate Heritage 

Network (Мережа Кліматичної Спадщини).  

Місто Познань підписало угоду з Дослідницькою Мережею Лукасевича щодо співпраці у 

реалізації енергетичної стратегії. 

У 2020 році на Заводі Термічного Спалювання Комунальних Відходів у Познані 

оброблено 209,5 тис. Mg змішаних комунальниз відходів, отримуючи 335 тис. GJ 

теплової енергії і понад 116 тис. МВт електроенергії. Майже 2,6 тис. МВт електроенергії 

з біогазу, що утворюється під час зберігання відходів, виробляється біогазовою ТЕЦ, що 

працює в зоні міського звалища відходів у Сухому Лісі. 

В рамках системи селективного збору відходів у 2020р. було зібрано 42тис. тонн 

макулатури, склобія та пластмас та 27,2 тис. тонни біологічно розкладающихся 

відходів. Функціонували 3 Пункти Вибіркового Збору Комунальних Відходів, Мобільний 

Пункт Збору Проблемних Відходів, Пункт Друге Життя через Повторне Використання, 

Швидка Допомога Чистоти. Системою утилізації комунальних відходів керувала 

Міжгмінна Асоціація Економіка Відходів Познанської Агломерації.  

У зв'зку з пандемією COVID-19 освітні та інформаційні заходи щодо економіки відходів 

та чистоти громадського простору і підвищення енергетичних знань відбувалося 

обмежено. Організовано було серед інших: кампанія Прибирання Світу, Познанський 

День Енергії, програма «Тепло для міст». Були реалізовані енергозберігаючі проекти 

«Оптимізація коштів дистрибуції електроенергії на об’єктах комунального господарства» 

та «Оптимізація коштів теплопостачання на об’єктах комунального господарства». 

Продовжено групову закупівлю електроенергії та газу в рамках створених закупівельних 

груп. 

 

Моніторинг безпеки громадського простору проводився в рамках Міської Системи 

Відеомоніторингу, яка у 2020 р. була розширена о 117 камери та включала 978 камер. 

Центр Управління Кризисними Ситуаціями в Місті Познань розпочав 2,6 тис. дій та 

втручань. Поліція виявила 13,7 тис. злочинів із показником розкриття 57,6%. Міська 

Поліція Міста Познань отримала 70,2 тис. повідомлень, найчастіше у випадку 



неправильно припаркованих транспортних засобів, тварин та недбалості у громадському 

просторі. Пожежна Команда міста Познань втрутилася 7тис. разів, особливо у випадках 

місцевих загроз. У зв’язку з пандемією COVID-19 підрозділи громадської безпеки 

отримали нові завдання щодо зменшення поширення вірусу SARS-CoV-2 у громадському 

просторі. У 2020 році профілактичні заходи проводились обмежено і частково онлайн. 

Були то освітніо-інформаційні проекти у галузі протидії загрозам особистого та 

соціального забезпечення, у тому числі: "Безпечне місто", "Безпечний район - 

безпечний житель", "Безпечне життя для пенсіонерів", "Безпечні канікули літні/зимові", 

"Наркотичні мішанки руйнують життя", "Наркотики та наркотичні мішанки вбивають", 

"Блокери", "Нієлат" , "Дві сторони мережі", "Знаю. Вибираю добре", "е-профілактика". 

Мешканці могли скористатися послугою Інтернету Карти Загроз Безпеки та мобільним 

додатком "Мій Штаб" надані поліцією. В рамках заходів Екопатролю були вжиті заходи 

щодо поліпшення чистоти міста, санітарно-порядкового стану та захисту навколишнього 

середовища. 

 

У 2020 році було зареєстровано у Познані 527,5 тис. автотранспортних засобів, у тому 

числі 415 тис. легкових автомобілів. У 2020 році в місті функціонувало 9 комерційних 

систем спільного використання для моторизованих легкових автомобілів, скутерів та 

електричних самокатів. Екологічні системи car-sharing використовували зручність 

оплати в міській Зоні Платного Паркування та паркування на спеціальних конвертах для 

паркування. Познанська система Park&Ride мала 337 паркувальних місць. У 2020 році 

був запущений Центр Середміської Зони Платного Паркування, змінилися тарифи на 

паркування та було ліквідовано поділ на жовту, зелену та червону підзони. 

 

У 2020 році була розроблена "Політика Транспортної Мобільності Міста Познань" та 

"План Стійкої Міської Мобільності для Міста Познань". Були вжиті заходи щодо 

заспокоєння дорожнього руху в центрі міста, в т. ч. зона спокійного руху TEMPO 30, 

подальші світлофори в центрі міста були вимкнені, послідовно налаштовані світлофорні 

програми для покращення пішохідного та велосипедного руху, запущено нові смуги руху 

автобусів. Продовжена була діяльність з розвитку електромобільності. Продовжено 

програму ЄС "Електрифікація вибраних автобусних ліній у Познані"згідно з яким у 2020 

році було введено в експлуатацію 6 нових електробусів Solaris Urbino 12 Electric та 

підписано умову на поставку ще 37 електробусів. У 2020 році Познанська Міська Рада 

прийняла "Стратегію розвитку електромобільності міста Познань до 2035 року". 

 

У 2020 році довжина мережі велосипедних доріжок зросла до 275,59 км. Була 

розширена система Познанського Міського Велосипеду (PRM), яка наприкінці 2020 

року включала 172 станції з 1615 велосипедами, в тому числі 659 велосипедів 4G. 

Кількість користувачів PRM зросла до 182,3 тис. осіб. Незважаючи на пандемію COVID-

19, яка спричинила тимчасове припинення функціонування PRM, протягом року було 

надано понад 0,5 велосипедів на прокат.  



У 2020 році через обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19 кількість пасажирів 

міського громадського транспорту зменшилася на 1/3 і становила 173,4 млн. осіб. 

Кількість користувачів карт Познанської Електронної Агломераційної Карти зросла до 

714,4 тис. У зоні міста були впроваджені рішення для покращення плавності руху 

громадського транспорту, включаючи серед інших: запровадження пріоритету для 

громадського транспорту на наступних перехрестях, постійну реконструкцію та 

оновлення інфраструктури громадського транспорту. Реалізовано, серед інших, 

будівництво: комунікаційного вузла Нова Нарамовицька, ділянка вул. св. Вавжинця, вул. 

Фольварчної, розширення вул. Унії Любельської, реконструкцію вул. Гдинської, кільця 

Ратає та мосту Леха. Запущено маршрут трамвая до вул. Унії Любельської та 

відремонтовано залізничний вокзал Ратає. Тривала робота або підготовка до її початку 

в рамках великих інфраструктурних проектів в т. ч.: "Будівництво трамвайного 

маршруту від петлі Вільчак до Нарамовиць", "Реконструкція трамвайного маршруту 

Kórnicka - район Леха - Кільце Жегже, "Реконструкція трамвайного маршруту по вул. 

Домбровського", реконструкція колій на вулицях Вежбенчіце і 28 Червня 1956 р. 

 

У 2020 році в Познані введено в експлуатацію 5,1 тис. нових квартир, найбільш 

вибудованих в системі будівельним для продажи чи оренди. В рамках міського 

житлового будівництва було введено в експлуатацію 50 квартир на вул. 

Даржиборській. На етапі будівництва на вулицях Гулевічув та Опольська було 342 

квартир. В рамках соціального житлового будівництва було вибудовано 180 квартир на 

вул. Цегловській. Місто Познань ввело проекти, спрямовані на мешканців міських 

будівель та соціального житла, в т.ч. такі як: "Оренда з доступом до власності", 

"Квартира для випускника", "Квартира для пенсіонера", "Квартири-студії для 

пенсіонерів", "Тестова Програма Премій для Осіб, які Подають Нежилі та Суборендні 

Приміщення", "Айкціонний проект з аукціонами Оренди Великих Міських 

Квартир","Проект Оренди Міських Квартир в обмін на Ремонтні Роботи Майбутніх 

Орендарів ", Міський Офіс Оренди, та соціальні програми, зокрема" Оренда соціального 

житла за підтримкою" та "Мінігранти для пенсіонерів". Тривала підготовка до запуску 

нової програми "ПОЗнань - і живи".  

 

В рамках роботи зі збільшення доступності транспорту та поліпшення пропускної 

здатності сполучень у Познані, яке є базовим містом - вузлом транс-европейської мережі 

TEN-T, де перетинаються два транспортні коридори: Балтик - Адріатик та Північне Море 

- Балтик, у 2020 році тривала модернізація ділянок залізничної лінії, що з'єднують 

Познань з Варшавою (E20), Вроцлавом та Щецином (E59). Через обмеження, пов’язані 

з пандемією COVID-19, пасажирський рух в Аеропорту Познань-Лавіца зменшився на 

72% і склав 657,7 тис. осіб. У 2020 році було розпочато повітряні сполучення за новими 

напрямками, в т.ч. до: Амстердаму, Барселони, Бургасу, Дубровнику, Риму, Спліту, 

Закінтосу. 

У 2020 році через обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19, Познань відвідало на 

57,5% менше туристів, які перебувають у туристичних закладах, у тому числі на 68% 



менше іноземних туристів, а кількість ночівль зменшилась на 56%. Зайнятість спальних 

місць становила 23,5% і була нижчою на 44% порівняно з попереднім роком. Більшість 

заходів, що збільшують туристичну привабливість міста, були припинені або 

проводились обмежено онлайн. Це були, серед інших: "Познань за півціни", Дні Фортеці 

Познані, Іменіни Вулиці Святий Марчін. Більшість видів діяльності в рамках туристичних 

проектів також були перенесені вдо мережі Інтернет, зокрема такі як: Королівсько-

Імператорський Шлях у Познані з Брамою ICHOT в Познані та Археологічним 

Заповідником Genius loci, Галерея Шлюза, Fest Fyrtel.  

В рамках туристичної акції Познані було проведено кампанії з просування визначних 

пам'яток та туристичних об'єктів #CityWillWait та #WeAreReady, "Познань повертається 

до гри", організовано 15 навчальних та прес-візитів.  

 

У рамках міжнародної співпраці Познань проводив співпрацю з 15 іноземними 

партнерськими містами. У 2020 році також була співпраця з містами 

позапартнерськими, особливо інтенсивно з Берліном. Обмеження, пов'язані з 

пандемією COVID-19, призвели до обмежень в організації зустрічей та реалізації 

громадськими організаціями проектів культурної, спортивної та наукової співпраці для 

жителів, особливо молоді, з партнерськими містами. В рамках взаємної підтримки місто-

партнер Шеньчжень пожертвувало в квітні місту Познань 20тис. захисних масок. Для 

медичного персоналу Інфекційної Лікарні ім. Й. Струся та лікарі з Шеньчжень 

організували відеоконференцію щодо обміну знаннями та досвідом, пов’язаними з 

пандемією COVID-19. В рамках інституційної співпраці представники Міста брали участь 

переважно онлайн у роботах 10 організацій та платформ міжнародного 

співробітництва, що об'єднують міста та регіони: Міста для велосипедистів, Cities for 

Cyclists, EUROCITIES, European Cities Marketing, International Congress and Convention 

Association, Le Club de Strasbourg, Open&Agile Smart Cities, WHO Global Network for Age-

friendly Cities, Mayors for Peace, Oder Partnerschaft, Poznań – Ille-et-Vilaine Foundation, а 

також Польсько-Німецькій міжурядовій комісії справ Регіонального та Транскордонного 

Співробітництва. Через організації Асоціація Польських Міст та Союз Польських 

Митрополій, до якого належить місто Познань, місто було представлено в Раді Гмін і 

Регіонів Європу, Конгресі Місцевих та Регіональних Влад Європи та Конгресі Регіонів. В 

рамках місцевої співпраці місто Познань брало активну участь у роботах Познанської 

Асоціації Мегаполісів, що об’єднує гміни Познанського повіту, Познанський Повіт та 

Оборники, Шамотули, Шрем та Скокі. Були продовжені в 2020 році спільні столичні 

проекти, в тому числі: Познанська Столична Залізниця, Освітня Мережа Протисмогова. 

Місто Познань самостійно та як частина Познанської Асоціації Мегаполісів активно 

просувало інвестиційну, туристичну, культурну та спортивну пропозицію. Незважаючи на 

обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19, пропозиція міста була представлена 

стаціонарно або онлайн на престижних  галузевих ярмарках, в т.ч. таких як: Tour Salon - 

Ярмарка Регіонів та Туристичних Товарів у Познані, Ярмарка Regiontour у місті Брно, 

Майстер-класи Travel Match в Осло, семінари та туристичні ярмарки Utforsk Verden в 



Осло, Ярмарка Ferie For Alle в Хернінгу, Ярмарка ділового туризму IBTM Virtual, Travel 

Weekly Road to Recovery. 

 

У 2020 році більшість великих заходів, запланованих у Познані, під час яких рекламується 

марка Познані, були припинені або проведені за зміненою формою. Були то, серед 

інших: Міжнародний Фестиваль Анімаційного Кіно Аніматор, Міжнародний 

Кінофестиваль Молодої Аудиторії Але Кіно!, 17. Millenium Docs Against Gravity Festival, 

Wings For Life World Run, The Colour Run, міські тематичні заходи, зокрема: POZnan Ice 

Festival, відкриті кампанії, кампанії в соціальних мережах: Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram, Pinterest, а також на порталах та у журналах ділового туризму. 

 

У 2020 році Міжнародні Познанські Ярмарки (МТР) на запланованих 70 виставочних 

заходах зорганізували37 заходів та виставкових залівз більш ніж наполовину меншою 

кількістю експонентів, ніж минулого року (4,2 тис., у тому числі 0,4 тис. з-за кордону), та 

кількість відвідувачів складала 252 тис. осіб. Найбільші ярмарки, організовані в 2020 

році, то: Міжнародний Сільськогосподарський Ярмарок Polagra Premiery, Міжнародний 

Ярмарок Будівництва та Архітектури BUDMA, MEBLE POLSKA, HOBBY та ANIMAL, 

CARAVANS SALON POLAND, INTERIOR BUSINESS SUMMIT та подія, що сприяє виставковій 

індустрії - Ярмарок Дає Більше. У 2020 році внаслідок епідеміологічної ситуації також 

проводились проети онлайн, серед іншого: ITM_talks, платформа INDUSTRY ONLINE, 

конгрес INDUSTRY NEXT. THE NEW REALITY, SUBCONTRACTING MEETINGS, Форум Розвитку 

Міста, ЕкоЗона.  

Пандемія COVID-19 спричинила значно обмеження діяльності індустрії зустріч. З 12 

запланованих конференцій та конгресів, організованих або підтриманих Познанським 

Convertion Bureau, більшість було перенесено на наступні роки, а 3 - онлайн: дебати в 

рамах Global Exhibition Day, ASA2020 Association of Social Anthropologists, 32nd European 

Academy of Childhood Disability Annual Meeting. З іншого боку, послуги, пов'язані з 

діяльністю конференцій, конгресів та заходів Групи MTP у 2020 році, були обмежені 115 

заходами (більш ніж на половину менше, ніж рік тому).  

 

Познань характеризується дуже високим економічним потенціалом у національному 

масштабі, є одним з найкращих економічно добре розвинених міст країни. Економіка 

Познані структурно диверсифікована та добре розвинена з точки зору галузей. У ній 

переважає сектор послуг, на частку якого припадає майже 73% валової доданої 

вартості і є робочим місцем для 77% усіх людей, які працюють у Познані. Незважаючи 

на пандемію COVID-19, кількість компаній, зареєстрованих у Познані, зросла до 118,8 тис. 

Більшість із них - MSP, у тому числі 3,2 тис. то компанії з іноземним капіталом. Більшість 

компаній належали фізичним особам, які здійснювали підприємницьку діяльність. 

Більшість суб’єктів підприємницької діяльності здійснювали діяльність у сфері торгівлі, 

промислового та будівельного виробництва, а також у професійній, науковій та технічній 

діяльності. 



За підрахунками, наприкінці 2020 року обсяг прямих іноземних інвестицій у Познані 

склав 7,7 млрд. євро. В місті інвестувало більше 270 великих іноземних інвесторів. Дві 

третини іноземного капіталу надходили з Франції, Японії, Німеччини, США та 

Великобританії, а найбільшими інвесторами були: Asahi, Beiersdorf, Bridgestone, Exide 

Technologies, GlaxoSmithKline, Kronospan, Mars, Neinver, Unilever, Veolia та Volkswagen. В 

Познані фінкціонувало більше 110 центрів сучасних ділових послуг компаній з 20 країн, 

в основному в галузі ІТ та НДР, надаючи послуги різними мовами та наймаючи загалом 

понад 18тис. осіб. У 2020 році в секторі сучасних ділових послуг було створено 8 нових 

проектів, що дозволить створити майже 900 нових робочих місць для спеціалістів, в т.ч. 

в галузі ІТ та З&А. В секторі сучасних бізнес-послуг діють інвестори з 20 країн, переважно 

з США, Польщі та Німеччини, в т.ч. компанії: Bridgestone, Duni, Franklin Templeton 

Investments, GlaxoSmithKline, IKEA, Jeronimo Martins, MAN, Mars, McKinsey & Company, 

Owens Illinois, Roche, Volkswagen, частина з яких також інвестують у Познані у виробничі 

проекти. 

Поверхневі ресурси офісних приміщень у Познані збільшились за рік на понад 18тис. м2 

і на кінець 2020 року становили 583 тис. м2. 

 

Інновації відіграють все більш важливу роль в економіці Познані, в т.ч. потужне 

середовище запуску та ігрова індустрія, платформи та мережі співпраці, що 

підтримують розвиток кластеризації та високих технологій. У 2020 році в Познані було 

зареєстровано 10,7 тис. компанії з креативних секторів. Існувало понад 20 студій з 

виробництва комп’ютерних ігор. У зв'язку з епідеміологічною ситуацією у 2020 році не 

відбулося відомих спеціалізованих заходів, пов’язаних з ігровою індустрією - PGA 

Познань Game Arena та Познань Game Jam. Місто Познань реалізувало проект ЄС, який 

просуває місцеву ігрову індустрію "ЗаГРАми у Великопольщі". 

У Познані 9 тис. компаній ІТ-сектору наймали 22 тис. осіб. Деякі з них працювали в 

сервісних бізнес-центрах, проводячи ІТ-діяльність. У 2020 році у зв'язку з 

епідеміологічною ситуацію більшість спеціалізованих ІТ-заходів у попередні роки були 

припинені або організовані онлайн. Місто Познань організувало наступне онлайн-

видання конференції позитивних технологій та І видання конференції Smart City 

Великопольська. 

У 2020 році функціоновало більше 200 стартапів, що працюють переважно у секторі 

нових технологій із використанням штучного інтелекту, Інтернету речей та big data. 

Відповідно до "StartupBlink Ecosystem Report 2020" Познань знаходиться у групі ТОП200 

міст світу з найбільшим стартап-потенціалом, посівши 170 місце серед 1000 міст, 

включених до звіту. Періодичні зустрічі спеціалістів та семінари для стартапів 

проводились обмежено, і більшість із них були призупинені або проведені онлайн. 

Познаньське середовище стартапів також користалось з підтримки Міста Познань у 

рамках пропозиції міської спільної робочої зони "+один". 

 

Наукове співтовариство активно бере участь у будові економіки міста, заснованої на 

знаннях. Існують міждисциплінарні міжуніверситетські дослідницькі центри та 



познанські технологічні парки. Дослідницьку та дослідно-конструкторську діяльність - 

окрім академічної - також проводять познаньські університети, які є одними з найкращих 

у країні. Вони навчають студентів у 300 галузях навчання. 

 

Процвітання міста та дуже високий потенціал для економічного зростання 

підтверджується високими рейтингами найбільших міжнародних рейтингових агентств. 

Познань має найвищий досяжний місцевим урядом у країні рейтинг А зі стабільним 

прогнозом присуджений агентством Fitch Ratings. Moody's Investors Service оцінює 

кредитоспроможність Познані на тому ж рівні (A3 зі стабільним прогнозом). 

 

Високий рівень підприємництва підтримало місто Познань, яке спрямувало свою 

діяльність на особи, які починають власну господарську діяльність та вже працюють 

мікро, малі та середні підприємства. Протягом року цією пропозицією скористалися 

загалом 167 тис. осіб, переважно онлайн. Сфера діяльності, яка спрямована на розвиток 

підприємництва в 2020 році, серед іншого включала: навчальні, консультативні та 

інформаційні послуги, субсидії на відкриття бізнесу безробітними, надані Повітовим 

Урядом Праці, поручительства щодо погашення зобов’язань, пов’язаних з веденням 

бізнесу, надані Познанським фондом кредитних гарантій, програми підтримки бізнесу, 

включаючи інноваційні заходи, послуги Познанського Технологічного та Промислового 

Парку, пропозиція спільної робочої зони "+один". Найбільша кількість осіб скористалася 

навчальними, консультаційними та інформаційними послугами, включаючи Інтернет-

послуги, пропоновані міським консультативно-навчальним центром в рамках програми 

"Бізнес-наставник", Познанський Центр Підтримки Підприємництва, Клуб 

Мікропідприємців, який веде Повітови Уряд Праці та ТОВ Познанський Фонд 

Гарантування Кредитів. У 2020 році, внаслідок пандемії COVID-19, всі навчально-

консультативні сесії проводились дистанційно. Темою Познанських Дні 

Підприємництва, які організовані дистанційно, була "Фірма в пандемії - несподівані 

зміни - загрози та можливості". У 2020 році, у зв’язку з пандемією COVID-19, познанські 

підприємці, які орендують міські приміщення, могли скористатися Познанським 

Антикризовим Пакетом, а всі підприємці підтримкою урядового антикризового щита.  

 

У Познані працювало 349,9 тис. осіб (найновші доступні дані за 2019 рік). Більшість, 

приблизно 80% осіб, працювало у сферах послуг. У промисловості та будівництві 

працювали 19% працівників. До найбільших познанських роботодавців із понад 1тис. 

працівниками, входять компанії, що працюють у виробництві, будівництві, транспорті, 

зв'язку, фінансовому посередництві, освіті, охороні здоров'я та адміністративному 

секторі. Найбільшу кількість працівників у Познані найняло ТОВ Volkswagen Познань та 

Університет ім. Адама Міцкевича.  

Найбільші проблеми у підприємців виникали із пошуком працівників з професійно-

технічною освітою та працівників для простої роботи. Ця ситуація зробила роботодавців 

з Познані дедалі більше охочими використовувати можливість працевлаштування 

іноземців. У 2020 році в Познані та познанському повіті було зареєстровано 75,6 тис. 



декларацій роботодавців про доручення роботи іноземцям, у тому числі 86% громадян 

України. Майже половина з них була працевлаштована агенціями тимчасової зайнятості. 

Обмеження, у зв'язку з пандемією COVID-19, призвели до змін на ринку праці. Рівень 

безробіття почав зростати і в грудні 2020 року рівень безробіття становив 2%. Кількість 

зареєстрованих безробітних подвоїлась і склала 7 тисяч. Більше половини (55%) тих, цо 

шукають роботу були людьми у віці від 25 до 44 років. Більшість безробітних мали 

найнижчу освіту (нижчу середню та нижчу) та вищу. Безробітні могли користуватися 

системою допомоги Повітського Уряду Праці, в тому числі: посередництво в процесі 

пошуку роботи, направлення на стажування та професійне навчання та активний пошук 

роботи, інтервенційні роботи та громадські роботи, співфінансування проектів, 

пов’язаних із відкриттям господарської діяльності та інтеграційні вигоди для 

безробітних, які відвідують семінари у галузі соціальної інтеграції та професійного 

навчання, безкоштовні консультації щодо кар’єри, включаючи групову кар’єрну 

інформацію. Циклічно проходили ярмарки вакансій та біржа праці, підготовлені, серед 

інших, через кар’єрні бюро чи організації студентського самоврядування. Безробітні з 

Познані брали участь у проектах, що фінансуються з Європейського Соціального Фонду 

та національних фондів, серед яких: "Активізація молоді, яка не працює в Познанському 

повіті", "Професійна активація безробітних та осіб, які шукають роботу в Познанському 

повіті", "Салон моєї мами II"," Активація та інтеграція".  

 

Беручи участь у роботі Повітової Ради з питань Зайнятості та Партнерства для розвитку 

Великопольського ринку праці, Мережі Підтримки Підприємництва та Зайнятості, а 

також через Обсерваторію Економіки та Ринку Праці Познанської Агломерації, Місто 

Познань відстежувало місцевий ринок праці, активно співпрацювало з роботодавцями, 

здійснюючи спільні підприємства та реалізуючи цільові проекти з підвищення 

компетенції працівників на місцевому ринку праці, в т.ч. професійна освіта з 

дефіцитними професіями та освіта на технічних факультетах, а також навчання 

дорослих. Проекти, реалізовані у цій галузі містом Познань, серед іншого, включали: 

"Професійне Кваліфікації як ключ до успіху - ми підтримуємо розвиток професійної освіти 

в Міській Функціональній Зоні Познані", "Повага до Професіоналів", "Підвищення 

компетенції в галузі математики та інформатики старшокласниками МФ Познані", 

"ENIGMA - підтримка викладання математики та інформатики в загальноосвітніх школах 

Познанської столиці", "Оснащення навчальних закладів сучасним та 

вузькоспеціалізованим технологічним обладнанням на території МФ Познані", Тиждень 

SSC/BPO, "Розвиток Інфраструктури Центру Професійної та Безперервної Освіти". 

Професійні школи для молоді виховували найбільшу кількість спеціалістів у сферах 

послуг для населення, інженерно-технічних, ІКТ, бізнесу та адміністрації. У середніх 

школах найбільша кількість учнів навчалася в галузі бізнесу, адміністрації та медицини. 

Найбільша кількість випускників університетів закінчила такі факультети: економічний, 

бухгалтерський, педагогічний та соціальних наук. ВНЗ вносили зміни в пропозицію 

освіти, головним чином шляхом запровадження нових спеціалізацій та напрямів 



навчання, які все частіше проводяться за угодою кількох навчальних закладів та з 

підприємцями. 

 

В рамках залучення жителів до співменеджменту та спільної відповідальності за 

розвиток міста та відкритого соціального діалогу, в Познані фунціонували 42 

допоміжних підрозділи міста, з яких п’ять - що охоплюють район Середмістя - були 

об’єднані в Коаліцію Середміських Житлових Будинків. У 2020 році допоміжні підрозділи 

витратили 27,4 млн. злотих. Більшість, 73%, було виділено на місцеві заходи в галузі 

доріг, громадського транспорту та освіти. 

З коштів бюджету Міста об’єднання мешканців дофінансовало будівництво технічної 

інфраструктури. 

У 2020 році місто Познань співпрацювало з неурядовими організаціями на основі 

документів, прийнятих Міською Радою Познані: "Програми Співпраці Міста Познань з 

Неурядовими Організаціями на 2017-2020 роки " та "Річна Програма Співпраці Міста 

Познань з Неурядовими Організаціями на 2020 рік". Такі документи визначають 

пріоритетні завдання, що виконуються в рамках суспільної вигоди та місцевих ініціатив, 

а також завдань, запланованих радою мешканців. Недержавні Організації отримували 

дофінансування з коштів міського бюджету на реалізовання проектів, серед іншого, у 

галузі соціальної допомоги, культури, мистецтва, захисту культурних благ та 

національної спадщини, а також підтримки та розповсюдження фізичної культури. У 

Познані проводили діяльність: Познанська Рада з Питань Громадської Вигоди, комітети 

цивільного діалогу, Познанський Центр Підтримки Неурядових Організацій та 

Волонтерства (Центр Буковська), що підтримує неурядові організації та волонтерство, а 

також Центр Сусідських Міських Ініціатив, спрямований на розвиток співпраці між 

органами місцевого самоврядування та неурядовими організаціями та активізацію 

діяльності місцевих громад. Місто Познань організувало наступне видання конкурсу на 

найкращу Познанську Неурядову Ініціативу ІНІЦЯТОРИ та конкурс «Познанський 

Волонтер Року». 

Представники неурядових організацій взяли участь в соціальних консультаційних 

групах та групах формування думок, призначених Познаньською Міською Радою або 

Президентом Міста Познань, такіх як: Познанська Рада Громадських Вигод, Міська Рада 

Пенсіонерів, Міська Соціальна Рада в справах Інвалідів, Рада Великої Сім'ї, Молодіжна 

Консультативна Рада при Президенті Міста Познань, Молодіжна Рада Міста Познань та 

комісії з питань громадянського діалогу. Соціальні консультації проводились онлайн за 

допомогою Інтернет-платформи Соціальних Консультацій. Інші форми соціального 

діалогу включали: постійні консультації щодо прийняття рішень планування та дорожніх 

інвестицій та разові консультації щодо різних важливих для жителів проектів, прямі 

зустрічі Президента Міста з мешканцями житлових районів, Познанський Громадський 

Бюджет (PBO). У 2020 році  в рамках PBO, бюджет якого становив 21 млн. злотих, було 

подано 253 проекти, за які було віддано 87,6 тис. голосів людей. У 2020 році Місто 

Познань запровадило нову форму соціальних консультацій - Познанська Громадська 



Панель. Місто Познань продовжило реалізацію проекту ЄС "Healthy Boost", метою якого 

є розробка ефективної моделі співпраці з неурядовими організаціями. 

 

У зв'язку з пандемією COVID-19 діяли онлайні пункти соціальної підтримки мешканців, 

в т. ч.: інформаційно-консультаційний пункт у галузі юридично-фінансових консультацій 

для приватних власників житлових будинків, Пункти Безкоштовної Юридичної 

Консультації, Пункт Прийому Громадянського Правозахисника.  

Місто Познань організовувало соціальні кампанії, серед яких: "Проти байдужості", 

Великий День Бджіл, Читай.PL, "Не чекай пояса", "Зваримо разом трохи добра", "Я 

люблю, і припускаю, що Ти теж | Мені подобається, і я припускаю, Тобі теж | Я поважаю, 

і я припускаю, що Ти теж", "Не дбає про ризик зараження ", #підтримайлокально, 

jeDZIELNIA, "Розрахуй свій PIT в Познані" 

В рамках реалізації правил відкритої адміністрації в 2020 році діяльність проводив Офіс 

Познань Контакт, пропонуючи послуги call center та contact center на основі міських 

телеінформаційних послуг. Уряд Міста Познань отримав 1134 запити на доступ до 

публічної інформації, більшість із них стосувалися містобудування та архітектури, а 

також землеустрою. Була відкрита база Даних Міста Дані міста BaDaM, яка представляє 

інформацію та статистичні дані про Познан та просторова 3D-Модель Міста Познань. 

Були розвинені е-послуги та сучасні рішення smart city. У 2020 році був запущений 

додаток мобільний Smart City Познань. Місто Познань продовжило процес 

запровадження сучасних стандартів управління з використанням ІТ-технологій. 

Органом, що підтримує виконання розпоряджень Президента Міста Познань та постанов 

Познанської Міської Ради, відповідальних за виконання більшості громадських питань 

місцевого значення, є Уряд Міста Познань. Власні та доручені завдання, які виконує уряд, 

в основному стосуються просторового порядку, бюджету, культури, науки, охорони 

здоров'я, освіти, зелених насаджень, утримання доріг, управління побутовими 

відходами. 

 

Наприкінці 2020 року в Уряді Міста Познань функціонувало 29 відділів та рівноцінні 

організаційні підрозділи, де всього було зайнято 1849 осіб. Більше того, у Познані 

функціонувало 345 міських організаційних одиниць, комерційних компаній та 

кооперативів за участю Міста, а також асоціацій, міжгмінних об'єднань та фондів, 

членом чи засновником яких є Місто. У 2020 році Уряд Міста Познань та міські 

організаційні підрозділи видали 516,8 тис. адміністративних рішень. Більшість із них 

стосувалися громадянських питань, комунікації та податкових прав, а також соціальних 

виплат та допомоги. 


