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I. Zasoby materialne gminy 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA POZNANIA  

Uchwała Nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05.12.2017 r. 

Zakres czasowy 

2018-2030 

Przesłanki oraz cele 

Podstawami prawnymi dla powstania Programu są Ustawa z dnia 9.10.2015 r. o rewitalizacji oraz 

wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-

2020. W ramach finansowania programu podjęte zostały działania mające na celu pozyskanie 

środków na działania rewitalizacyjne z funduszy europejskich m.in. Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Program jest kontynuacją poprzednich 3 edycji 

Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania oraz Zintegrowanego Programu Odnowy 

i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030. Wielofunkcyjność Śródmieścia powoduje 

występowanie zjawisk kryzysowych o różnym nasileniu i skali w sferach społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.   

Główne cele realizowane w ramach programu:  

1. zatrzymanie odpływu ludności; 

2. wzmocnienie aktywności gospodarczej z naciskiem na sferę handlowo-usługową, kulturalną 

i społeczną; 

3. przywrócenie ciągłości struktur urbanistycznych i estetyki przestrzeni miejskiej; 

4. poprawa klimatu akustycznego i jakości powietrza. 

 

W ramach celów Program ustala:  

- listę 14 planowanych przedsięwzięć, grupujących 98 projektów rewitalizacyjnych w zakresie: 

aktywizacji społeczno-gospodarczej, budowy i modernizacji obiektów kultury, oświaty i sportu, 

rewaloryzacji przestrzeni publicznej, poprawy warunków mieszkaniowych, modernizacji układu 

transportowego, rewaloryzacji terenów zieleni, rekreacji i terenów nadrzecznych, konserwacji 

zabytków, w tym obiektów fortecznych, specjalnych narzędzi wdrażania polityki rewitalizacyjnej; 

- rodzaj potencjalnych projektów rewitalizacyjnych uzupełniających, dzięki czemu możliwe jest 

staranie się o finansowanie ze zwrotnych instrumentów funduszy UE m.in. JESSICA II. 

Docelowo obszar rewitalizacji ma stać się obszarem równomiernie rozwiniętym, stanowiącym 

najlepsze miejsce zarówno do zamieszkania, pracy, nauki, rozwoju biznesu jak i rozwoju kultury oraz 

wypoczynku.   

Działania realizowane w 2021 r. 

W 2021 r. realizowano poniższe projekty, które są nadal kontynuowane: 

 wydano 975 zaświadczeń na temat położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji miasta 

Poznania i prawa pierwokupu; 

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

 aktywizacja i integracja społeczna - realizacja corocznego projektu ODMIEŃ SWOJE PODWÓRKO;  

 zachęty dla podmiotów kulturotwórczych: 

o Konkurs Centrum Warte Poznania kierowany do podmiotów kulturotwórczych, a także do 

osób fizycznych i prawnych, w tym przedsiębiorców; 

o  Otwarty Konkurs Ofert na działania kulturalne kierowany do podmiotów 

kulturotwórczych; 
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o Konkursy grantowe dla animatorów i edukatorów realizowane przez Centrum Praktyk 

Edukacyjnych; 

o Centrum Inicjatyw Lokalnych; 

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

działalność gospodarczą pod hasłem „Przyjedź do Śródmieścia”: 

o wspieranie wydarzeń pielęgnujących pamięć historyczną przy tablicach i innych 

instalacjach upamiętniających ważne dla Miasta osoby i wydarzenia; 

o organizacja tradycyjnych i innych stałych wydarzeń kulturalnych na terenie Śródmieścia, 

takich jak „Betlejem Poznańskie” czy „Festiwal Rzeźby Lodowej”; 

o wspieranie debat publicznych i aktywności obywatelskiej w zakresie posiadanych 

kompetencji oraz możliwości organizacyjnych i finansowych; 

 program działań organizacyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza - przygotowanie 

materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemów emisji zanieczyszczeń 

powietrza; 

 program zasiedlania pustostanów ZKZL; 

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

Kulturalnego dzielnicy Wilda;  

 modernizacja Biblioteki Raczyńskich;  

 budowa Teatru Muzycznego;  

 podjęcie działań zmierzających do funkcjonowania i utworzenia lokalnych ośrodków kultury;  

 program „Centrum I”; 

 program „Centrum II";  

 rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku wraz z  przekształceniem fragmentu bloku śród 

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

 rewaloryzacja Placu Kolegiackiego; 

 odnowa przestrzeni publicznej Dolnego Łazarza – rewaloryzacja Rynku Łazarskiego; 

 odnowa przestrzeni publicznej Dolnego Łazarza – rewaloryzacja ul. Kolejowej; 

 przygotowanie studium wykonalności wdrożenia projektów rewaloryzacji i zaakcentowania 

ważnych dla wizerunku miasta wnętrz i mikrownętrz urbanistycznych w przestrzeniach 

publicznych; 

 program remontów kamienic komunalnych oraz budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem 

Miasta Poznania; 

 budowa mieszkań komunalnych; 

 system doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na modernizację kamienic; 

 budowa dróg rowerowych; 

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

 budowa trasy tramwajowej na Naramowice – etap II; 

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

 odnowa infrastruktury torowo-sieciowej; 

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

pilotażowych obiektów (w tym parkingów kubaturowych); 

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

 rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania na Łazarz i Wildę; 

 przedłużenie ul. św. Wawrzyńca; 
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 przygotowanie założeń projektowych i realizacja pilotażowych obiektów w zakresie: organizacji 

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

rozszerzenia i wdrożenia kolejnych etapów „Strefy 30”; 

 przygotowania założeń projektowych dla remontów i modernizacji obiektów zdrowia i opieki 

społecznej: 

o termomodernizacja Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego przy ul. Saperskiej 15; 

o budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Pamiątkowej; 

 rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu; 

 rewaloryzacja zieleni i odtwarzanie zadrzewień ulic; 

 przygotowanie założeń realizacji miejsc dla rekreacji i wypoczynku; 

 budowa kolejnych odcinków Wartostrady wraz z  infrastrukturą oświetlenia efektywnego 

energetycznie, systemem monitoringu wizyjnego oraz małą architekturą; 

 rewaloryzacja Parku Nad Wartą; 

 budowa przystani rzecznych; 

 zagospodarowanie starego zakola (koryta) rzeki Wart; 

 przygotowanie założeń projektowych dotyczących budowy przystani rzecznej przy moście Lecha 

oraz zagospodarowania terenów nadrzecznych na obszarze rewitalizacji Osiedla Główna; 

 wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej Arena wraz z rewaloryzacją Parku 

Kasprowicza; 

 wieloletni program konserwacji zabytków stanowiących własność miasta Poznania; 

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

zaczęło”; 

 adaptacja i modernizacja zabytkowego Fortu III o walorach historycznych i przyrodniczych na cele 

edukacji historyczno-przyrodniczo-rekreacyjnej; 

 przewidziane opracowanie i uchwalenie miejscowych planów rewitalizacji bądź miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

W ramach realizowanych działań w 2021 roku zakończone zostały poniższe projekty: 

 adaptacja budynku Collegium Historicum na Centrum Szyfrów „Enigma”;  

 kontynuacja modernizacji CK Zamek;  

 modernizacja Kina Muza;  

 rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów sportowych; 

 miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; 

 udzielanie dotacji podmiotom prywatnym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru; 

 opracowania programowe i promocyjne w zakresie dziedzictwa kulturowego; 

 przygotowanie założeń dotyczących użytkowania i utrzymania systemu XIX-wiecznych fortyfikacji 

popruskich oraz poszczególnych jego elementów. 

Wskaźniki za 2021 r. 

Monitorowanie realizacji celów w ramach Programu odbywa się co najmniej raz na dwa lata. 

Pierwsze monitorowanie odbyło się w 2020 i kolejne planowane jest w 2022 r. 

Finansowanie w 2021r.  

Suma poniesionych kosztów w 2021 r. to około 263 853 836,87 złotych. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 
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- silna metropolia; 

- zielone mobilne miasto; 

- wspólnotowość i dialog społeczny; 

- nowoczesna przedsiębiorczość; 

- przyjazne osiedla. 

POLITYKA MIESZKANIOWA MIASTA POZNANIA NA LATA 2017-2027  

Uchwała Nr LVIII/1095/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5.12.2017 r. 

Zakres czasowy 

2017-2027 

Przesłanki oraz cele 

Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania powstała w oparciu o przeprowadzoną w latach 2015-2016 

„Diagnozę potrzeb mieszkaniowych obecnych i przyszłych mieszkańców Poznania”. Dokument 

zawiera opis sytuacji mieszkaniowej w Poznaniu oraz opis zaplanowanych działań i koncepcji 

w zakresie polityki mieszkaniowej w Poznaniu. Polityka mieszkaniowa odzwierciedla potrzeby oraz 

przedstawia cele strategiczne i kierunki działań w zakresie rozwoju mieszkalnictwa, uwzględniając 

różne formy inwestowania na terenie miasta Poznania. Wpływ na jej ostateczny kształt ma przede 

wszystkim doświadczenie w ramach stosowanych dotychczas rozwiązań, zapewnienie realizacji celów 

bieżących oraz uwagi mieszkańców w ramach konsultacji społecznych. Polityka jest adresowana do 

ogółu mieszkańców, przy równoczesnym dostrzeganiu potrzeb mniej zaradnych życiowo grup 

społecznych lub jednostek oraz opiera się na zasadach jawności i przejrzystości działania podmiotów. 

Kierunki realizacji polityki mieszkaniowej: 

- rewitalizacja Śródmieścia w celu rozwoju funkcji mieszkaniowych; 

- modernizacja istniejącego zasobu oraz uzupełnianie elementów, których brak negatywnie 

wpływa na postrzeganie Śródmieścia jako miejsca zamieszkania. Działania skoncentrowane na 

estetyce otoczenia budynków, terenach zielonych, małej architekturze oraz stanie technicznym 

budynków i mieszkań;  

- niwelowanie skutków istnienia luki finansowej pomiędzy kosztami nieruchomości o parametrach 

spełniających preferencje poznaniaków, a możliwościami finansowymi; 

- dążenie do możliwie silnej dywersyfikacji społecznej w poszczególnych dzielnicach oraz unikanie 

koncentracji przestrzennej mieszkań komunalnych i socjalnych, w celu uniknięcia nasilenia 

problemów społecznych i stygmatyzacji; 

- dążenie do stabilności zasobu komunalnego i lepszej kontroli nad nim w długim okresie w 

zakresie wielkości i sposobu jego wykorzystania; 

- strategia budowy mieszkań do długoterminowego zamieszkania skierowana do najmłodszych 

grup docelowych np. Mieszkanie dla Absolwenta;  

- promowanie mieszkania w Poznaniu powiązanego z meldunkiem i odprowadzaniem podatków 

jako atrakcyjnego, dzięki ułatwieniom w korzystaniu z usług publicznych takich jak transport, 

parking czy edukacja;  

- kreowanie miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej  z naciskiem na branże innowacyjne 

i kreatywne.  

Główne cele polityki mieszkaniowej:  

1. poprawa dostępności lokali mieszkalnych i socjalnych dla osób o niższych dochodach; 

2. poprawa jakości zamieszkania w lokalach komunalnych; 
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3. zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca zamieszkania dla osób o średnich i wyższych 

dochodach; 

4. precyzyjna identyfikacja i wsparcie osób borykających się z trudnościami mieszkaniowymi. 

 

Instrumenty polityki mieszkaniowej wykorzystywane do realizacji celów: 

1. Instrumenty skierowane do osób najuboższych i o niskich dochodach: 

a) pozyskiwanie lokali socjalnych poprzez wskazywanie dotychczasowym najemcom lokali 

w budynkach nowo wybudowanych przez ZKZL sp. z o.o.; 

b) poprawa stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego w tym zagospodarowanie 

pustostanów; 

c) program Miejskie Biuro Najmu.  

2. Instrumenty w ramach strategii zasiedlania zasobu komunalnego: 

a) pozyskiwanie mieszkań z zasobu komunalnego; 

b) mieszkania socjalne ze wsparciem treningowym oraz mieszkania treningowe. 

3. Instrumenty skierowane do osób o średnich dochodach: 

a) mieszkania pozostające w zasobie PTBS sp. z o.o.; 

b) współpraca z BGK Nieruchomości SA w ramach programu Mieszkanie Plus; 

c) program Przyjazne Podwórko; 

d) ograniczenie sprzedaży lokali komunalnych. 

4. Instrumenty skierowane do osób o wyższych dochodach: 

a) sprzedaż miejskich działek pod budownictwo jednorodzinne. 

5. Instrumenty skierowane do Seniorów, jako grupy o szczególnych potrzebach: 

a) program Senior; 

b) program Minigranty dla Seniora na remont; 

c) mieszkania studyjne dla Seniorów. 

Finansowanie ogólne 

Finansowanie z uwzględnieniem wysokości nakładów oraz źródeł zostało przedstawione w poniższej 

tabeli. W trakcie realizacji kwoty mogą ulec zmianom.  

Cel 

Szacunkowe 

nakłady na 

realizację celu 

Źródło finansowania 

Cel 1 263 160 000 zł 

 środki własne ZKZL sp. z o.o.  

 kredyt komercyjny 

 dofinansowanie EBI 

 dokapitalizowanie ZKZL sp. z o.o. przez 

Miasto Poznań (aport działek, 

nieruchomości gruntowych) 

 Fundusz Dopłat BGK 

 dofinansowanie Miasta Poznań 

 budżet państwa 

Cel 2 117 500 000 zł 

 środki własne ZKZL sp. z o.o.  

 kredyt komercyjny 

 dofinansowanie EBI 

 dofinansowanie WFOŚiGW 

 środki własne wspólnot mieszkaniowych 

 dofinansowanie Miasta Poznania 
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Cel 

Szacunkowe 

nakłady na 

realizację celu 

Źródło finansowania 

Cel 3 593 000 000 zł 

 kredyt komercyjny 

 finansowanie zwrotne w ramach programu 

BGK 

 pożyczka od Miasta  

 środki własne PTBS sp. z o.o. (w tym 

partycypacje)  

 dofinansowanie Miasta 

Cel 4 43 700 000 zł  środki własne Miasta   

Działania realizowane w 2021 r.  

 oddano do użytku 218 lokali w nowo wybudowanych budynkach; 

 zagospodarowano 553 pustostany, co stanowi 99,62 % ogólnej ich liczby; 

 wyremontowano 225 lokali; 

 realizacja programu Najem socjalny lokali ze wsparciem; łącznie 47 mieszkań, w których 

wyodrębniono 155 samodzielnych lokali; 

 88 lokali objętych programem Miejskie Biuro Najmu; 

 pozyskanie dokumentacji projektowej w budynku Pl. Bernardyński 4 w ramach programu 

„Mieszkania dla seniorów”; 

 wdrożenie narzędzi umożliwiających pozyskanie mieszkań w zasobie komunalnym, zajmowanych 

przez osoby posiadające zdolność do samodzielnego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych; 

 realizacja programu „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności”; liczba lokali objętych 

programem – 180; 

 kontynuacja programu Mieszkanie dla Absolwenta; 

 wdrożenie procedury szybkiej identyfikacji narastania powstającego zadłużenia czynszowego i 

wczesna interwencja; liczba zadłużonych lokali – 4941; łączna kwota zadłużenia na koniec 2021 

roku wyniosła 84 497 930,13 złotych; 

 remont dwóch mieszkań w ramach wsparcia cudzoziemców, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, przybywających do Poznania, w celu stałego osiedlenia się; 

 wdrożenie procedury interwencji mieszkaniowych, w tym stworzenie centrum interwencji 

mieszkaniowych - mieszkanie interwencyjne dla osób LGBT+ w kryzysie bezdomności oraz 

narażonych na przemoc; udzielono pomocy 6 osobom; 

 udzielenie wsparcia 111 osobom w ramach systemu mieszkań wspomaganych, chronionych i 

treningowych;  

 udzielenie wsparcia w ramach programu dla osób wychodzących z bezdomności: 

o pobyt w ogrzewalni - 8271 przyjęć, z pomocy skorzystało 412 osób; 

o streetworking - nawiązano kontakt z 553 osobami; 

o bezpłatne posiłki – dziennie min. 693 osoby; 

o 259 miejsc w noclegowniach i schroniskach dla osób bezdomnych; z pomocy noclegowni 

skorzystały 564 osoby, a schroniska 402 osoby; 

o pobyt w  Ośrodku dla Bezdomnych - 247 osób; 

Tabela 1 Finansowanie Polityki mieszkaniowej miasta Poznania na lata 2017-2027 z podziałem na cele. Źródło: Polityka 

mieszkaniowa miasta Poznania na lata 2017-2027. Centrum Polityk Publicznych Spółka Celowa Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu przy współudziale pracowników Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania 
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o wsparcie w mieszkaniu treningowym osób i rodzin przebywających w schronisku lub 

noclegowi i nieposiadającym prawa do lokalu socjalnego - 11 osób w tym 3 dzieci; 

o mobilny punkt pomocy z ciepłymi posiłkami, odzieżą i pomocą przedmedyczną - min. 200 

osób; 

o prowadzenie łaźni- strefy pomocy doraźnej dla osób bezdomnych - 5182 przyjęć. 

 działania zachęcające obecnych lokatorów regularnie uiszczających opłaty za najem do 

przeniesienia się z lokali zajmowanych do nowo wybudowanych o wyższym standardzie w drodze 

pierwszeństwa; 

 realizacja wniosków o zamianę lokalu w celu lepszego dopasowania pod względem struktury i 

lokalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wieku, niepełnosprawności oraz sytuacji majątkowej i 

osobistej; 

 wdrażanie procedury wsparcia zamiany mieszkań; liczba lokali zgłoszonych do zamiany – 224; 

ilość złożonych propozycji zamiany uczestnikom programu zamiany mieszkań – 768; ilość 

przeprowadzonych zamian mieszkań – 207; liczba zamian na lokale w budynkach nowo 

wybudowanych i poddanych renowacji – 158; 

 zakwalifikowano 5 wniosków wspólnot mieszkaniowych w ramach programu Przyjazne 

podwórko; 

 realizacja programu Gospodarz Domu; 

 zasiedlanie mieszkań komunalnych w formule social mix, w szczególności w celu stworzenia 

obszarów międzygeneracyjnych;  

 prowadzenie systemu doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na 

modernizację kamienic; 

 udzielanie dotacji podmiotom prywatnym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; 

 jako efekt aktywności Pełnomocników 7 wspólnot wpisało do planu na 2021 rok opracowane 

dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji CO; 8 wspólnot wpisało do planu na 2021 rok 

wykonanie instalacji CO; 28 wspólnot wpisało do planu na 2021 rok wykonanie rozdziału węzła 

grupowego; 

 dyżury Pełnomocnika prezydenta ds. Interwencji Lokatorskich; 

 sprzedaż miejskich działek pod budownictwo jednorodzinne – 36; 

 zarządzanie 37 terenami przekazanymi do korzystania poszczególnym osiedlom; 

 współpraca Urzędu Miasta z Radami Osiedli; 

 opiniowanie wniosków Mieszkańców złożonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022; 

 prowadzenie systemu doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na 

modernizację kamienic; 

 udzielanie dotacji podmiotom prywatnym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; 

 cyfryzacja procedur administracyjnych – E- BUDOWNICTWO; 

 sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; nowe pola inwestycyjne 

uchwalone prze Radę Miasta; 

 rozpoczęcie rozmowy z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w sprawie współpracy przy realizacji 

inwestycji mieszkaniowych w ramach budownictwa komunalnego lub rządowego programu 

„Mieszkanie Plus”. 

Wskaźniki za 2021 r. 

 wzrost liczby lokali komunalnych - 12 603 w 2020 r. vs 12 635 w 2021r.; 
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 wzrost liczby zagospodarowanych pustostanów - 70,42% w 2020 r. vs 99,62% w 2021 r.; 

 wzrost liczby wyremontowanych budynków w ramach zasobu komunalnego - 1 w 2020 r. vs 5 w 

2021 r.; 

 wzrost liczby zrewitalizowanych podwórek - 1 w 2020 r. vs 3 w 2021 r.; 

 wzrost liczby wybudowanych lokali 

 wzrost liczby sprzedanych działek pod budownictwo jednorodzinne – 29 w 2020 r. vs 36 w 2021 

r.; 

 zmniejszenie zadłużenia w ramach wynajmu zasobu komunalnego – 96 083 245, 06 złotych w 

2020 r. vs  84 497 930,13 złotych w 2021 r.; 

 wzrost liczby osób, którym udzielono pomocy w ramach wychodzenia z bezdomności – 3000 

osób 

 liczba osób, którym udzielono pomocy w ramach systemu mieszkań wspomaganych, chronionych 

i treningowych – 111 osób; oczekiwana wartość wskaźnika nie została osiągnięta w 2021 r.; 

 liczba lokali socjalnych ze wsparciem – 136 w 2020 r. vs 155 w 2021 r. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- przyjazne osiedla; 

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM MIASTA POZNANIA NA LATA 2019-

2023  

Uchwała Nr XXXV/626/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 20.09.2020 r. 

Zakres czasowy 

2019-2023 

Przesłanki oraz cele 

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego, rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy.  Niniejszy program określa zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Poznania 

oraz podstawowe definicje obejmujące przedmiot i podmioty nim gospodarujące. Podstawą dla 

programu są przede wszystkim dane i prognozy przedstawione przez Spółkę Zarząd Komunalnych 

Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (ZKZL), która odpowiedzialna jest za bezpośrednie zarządzanie 

komunalnym zasobem mieszkaniowym. 

Celami programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania są: 

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych Poznaniaków poprzez poprawę dostępności zasobu 

mieszkaniowego: 

a) budowa nowych mieszkań przez ZKZL sp. z o.o.; 

b) intensyfikacja prac remontowych istniejących już budynków; 

c) strategia zasiedlania zasobu komunalnego polegająca na pozyskiwaniu nowych mieszkań 

z zasobu komunalnego, z przeznaczeniem na cele socjalne; 

d) efektywne zarządzanie lokalami polegające na proponowaniu obecnym najemcom lokali lepiej 

dostosowanych do ich potrzeb. 

2. Poprawa jakości i warunków zamieszkania w zasobie mieszkaniowym Miasta Poznania: 

a) poprawa stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania; 

b) realizacja programu „Przyjazne Podwórko” polegającego na inwestycjach w ramach rozwoju 

komunalnych terenów przyległych; 

c) włączanie mieszkańców we współzarządzanie nieruchomościami, w których zamieszkują. 
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3. Poprawa efektywności zarządzania zasobem mieszkaniowym Miasta: 

d) wspieranie inicjatyw remontowych, informowanie o dostępnych programach, instrumentach 

finansowych oraz dotacjach przez Pełnomocników Miasta w ramach swojej działalności. 

Finansowanie ogólne 

Inwestycje mieszkaniowe finansowane są między innymi ze środków własnych Spółek oraz 

zwrotnego finansowania zewnętrznego z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Działania realizowane w 2021 r.  

 oddano do użytku 218 lokali w nowo wybudowanych budynkach; 

 zagospodarowano 553 pustostany, co stanowi 99,62 % ogólnej ich liczby; 

 wyremontowano 225 lokali; 

 działania zachęcające obecnych lokatorów regularnie uiszczających opłaty za najem do 

przeniesienia się z lokali zajmowanych do nowo wybudowanych o wyższym standardzie w drodze 

pierwszeństwa; 

 realizacja wniosków o zamianę lokalu w celu lepszego dopasowania pod względem struktury 

i lokalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wieku, niepełnosprawności oraz sytuacji majątkowej 

i osobistej; 

 zakwalifikowano 5 wniosków wspólnot mieszkaniowych w ramach programu Przyjazne 

podwórko; 

 realizacja programu Gospodarz Domu; 

 zasiedlanie mieszkań komunalnych w formule social mix, w szczególności w celu stworzenia 

obszarów międzygeneracyjnych;  

 prowadzenie systemu doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na 

modernizację kamienic; 

 udzielanie dotacji podmiotom prywatnym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; 

 jako efekt aktywności Pełnomocników 7 wspólnot wpisało do planu na 2021 rok opracowane 

dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji CO; 8 wspólnot wpisało do planu na 2021 rok 

wykonanie instalacji CO; 28 wspólnot wpisało do planu na 2021 rok wykonanie rozdziału węzła 

grupowego; 

 dyżury Pełnomocnika prezydenta ds. Interwencji Lokatorskich; 

 wdrażanie procedury wsparcia zamiany mieszkań; liczba lokali zgłoszonych do zamiany – 224; 

ilość złożonych propozycji zamiany uczestnikom programu zamiany mieszkań – 768; ilość 

przeprowadzonych zamian mieszkań – 207; liczba zamian na lokale w budynkach nowo 

wybudowanych i poddanych renowacji – 158. 

Finansowanie w 2021 r. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- przyjazne osiedla; 

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

PROGRAM „POZNAŃ - I ZAMIESZKAJ” ORAZ OKREŚLENIE ZASAD PRZEPROWADZENIA NABORU 

WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH W RAMACH PROGRAMU, 

OBJĘTYCH MOŻLIWOŚCIĄ STOSOWANIA DOPŁAT DO CZYNSZU  

Uchwała NR XLII/736/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia  16.02.2021 r. 

Zakres czasowy  
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Od 2021  

Przesłanki oraz cele programu 

Program jest realizowany przez Urząd Miasta we współpracy z Poznańskim Towarzystwem 

Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Lokale powstałe, w ramach programu „POZnań - i zamieszkaj”, 

będą stanowić atrakcyjną ofertę mieszkań na wynajem. Program skierowany jest do 

średniozamożnych mieszkańców Poznania, których dochody są zbyt niskie, aby ubiegać się o kredyt 

hipoteczny i jednocześnie zbyt wysokie, aby uzyskać mieszkanie komunalne. Głównym założeniem 

programu jest możliwie niskie zaangażowanie przez przyszłych najemców środków własnych w 

budowę lokalu mieszkalnego oraz infrastruktury towarzyszącej. 

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w związku z prowadzonymi 

przedsięwzięciami inwestycyjno–budowlanymi zlokalizowanymi w Poznaniu  planuje wybudowanie: 

- osiedla mieszkaniowego, składającego się z 5 budynków mieszkalnych (199 mieszkań) wraz z halą 

garażową, w której znajdować się będzie 276 miejsc postojowych, oraz w parterach budynków 6 

lokali użytkowych. Lokalizacja: rejon ulic J. Wiencka/ E. Zawackiej/A. Poszwińskiego  

-  osiedla mieszkaniowego składające się z 9 budynków mieszkalnych (353 mieszkań) wraz z halą 

garażową, w której znajdować się będzie 406 miejsc postojowych, oraz w parterach budynków 8 

lokali użytkowych. Lokalizacja: rejon ulic E. Zawackiej/ M. Cegłowskiej 
 

Finansowanie ogólne 

Na realizację Programu otrzymano 210 485 609,14 złotych wsparcia finansowego z Banku 

Gospodarstwa Krajowego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 

Działania realizowane w 2021 r. 

Miasto ogłosiło i prowadziło nabór wniosków osób chętnych do uzyskania lokalu w ramach programu 

„POZnań – i zamieszkaj”. Wpłynęło łącznie 620 wniosków. W 2022 roku ostateczna lista najemców 

zostanie przekazana Poznańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w celu 

zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- przyjazne osiedla; 

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

II. Infrastruktura komunalna 

POLITYKA MOBILNOŚCI TRANSPORTOWEJ MIASTA POZNANIA (PMT) I PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ 

MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIASTA POZNANIA (PZMM) 

Uchwała NR L/894/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lipca 2021 r. 

Zakres czasowy  

2021- 2030 
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Przesłanki oraz cele programu PMT 

Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania (PMT) będąca dokumentem o charakterze 

ogólnym, stanowi rozwinięcie i aktualizację zapisów zawartych w Polityce Transportowej z 1999 roku. 

PMT wskazuje kierunek w dziedzinie mobilności, w  którym Miasto ma podążać w kolejnych latach. 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania (PZMM), uszczegółowia zapisy PMT 

i jest dokumentem wykonawczym. 

Stworzenie sprawnego i zrównoważonego systemu przemieszczania osób i towarów, 

uwzględniającego wzajemne oddziaływanie obszarów miasta i metropolii jest głównym celem polityki 

mobilności. System musi być bezpieczny, dostępny, ekonomiczny, energetycznie efektywny 

i ekologiczny oraz w najmniejszym dostępnym technologicznie stopniu negatywnie oddziaływujący na 

środowisko.  

W ramach PMT wyróżnione zostały cele szczegółowe: 

1. podnoszenie dostępności transportu publicznego dla mieszkańców i przyjezdnych przy 

zachowaniu jego efektywności oraz zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa; 

2. odczuwalne zmniejszenie negatywnych wpływów transportu na życie mieszkańców i środowisko 

naturalne; 

3. prowadzenie gospodarki przestrzennej i procesów rewaloryzacji zgodnie z zasadami optymalizacji 

systemu transportowego, bezpieczeństwa oraz poprawy dostępu do transportu publicznego; 

4. udział mieszkańców w procesie rozwoju systemu, co powinno przełożyć się na większe 

korzystanie z transportu publicznego; 

5. usprawnianie powiązań transportowych na poziomie mikro- i makroprzestrzennym 

do transeuropejskiej sieci TEN-T,  

6. rozwój powiązań obwodowych pomiędzy różnymi rejonami miasta oraz wyprowadzenia ruchu 

ciężarowego poza obszar II/III ramy komunikacyjnej; 

7. nadanie bezwzględnego priorytetu pieszym w obszarze centralnym i w strefach ruchu pieszego; 

8. popularyzacja ruchu rowerowego jako środka transportu; 

9. organizacja spójnego, zrównoważonego transportu przy współpracy samorządów różnych 

szczebli; 

10. zarządzanie formami współdzielenia pojazdów oraz dążenie do rozwoju sektora niskoemisyjnych 

pojazdów współdzielonych na żądanie w strukturach transportu publicznego; 

11. wprowadzenie i rozwijanie usługi mobilności łączącej wszystkie formy transportu; 

12. integracja sieci kolejowej z miejskim transportem publicznym; 

13. poprawa obsługi transportowej portu lotniczego; 

14. optymalizacja organizacji ruchu zmierzająca do zmniejszenia zatłoczenia samochodowego; 

15. organizacja systemu parkowania i odzyskanie przestrzeni miejskiej; 

16. zaplanowanie i wdrożenie efektywnego systemu dystrybucji towarów na terenie miasta; 

17. zapewnienie kompleksowego systemu obsługi turystycznej w mieście; 

18. wprowadzanie rozwiązań ekonomiczno-organizacyjnych podnoszących konkurencyjność 

transportu publicznego wobec indywidualnego użytkowania samochodu; 

19. rozwiązywanie problemów transportu metropolitalnego z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii;  

20. zapewnienie wysokiego i efektywnego poziomu zarządzania mobilnością zarówno w mieście, jak 

i w organizacji; 

21. poprawa jakości wdrażanych projektów infrastrukturalnych i organizacyjnych, 

22. zwiększanie udziału pojazdów zasilanych ze źródeł alternatywnych z wykorzystaniem energii 
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ze źródeł odnawialnych. 

Wskaźniki za 2021 r. 

W czerwcu 2021 roku uchwalono dokument wskazujący parametry, które mają być monitorowane w 

cyklu rocznym.  Brak danych za 2021 r.  

Przesłanki oraz cele programu PZMM 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest dokumentem, który doprecyzuje założenia PMT i 

wskazuje konkretne działania, które muszą zostać zrealizowane. PZMM obejmuje kompleksowo 

zagadnienia związane z mobilnością miejską, a także częściowo z planowaniem przestrzennym, 

ochroną środowiska i aspektami społecznymi. Zasięg oddziaływania PZMM nie jest ograniczony 

wyłącznie do granic administracyjnych miasta. Z uwagi na powiązania z gminami ościennymi 

w ramach obszaru funkcjonalnego ma wpływ na mobilność w obrębie całej aglomeracji, 

w szczególności w realizacji podróży do i z Poznania. Dokument skupia się na potrzebach 

mieszkańców Poznania nie tylko w zakresie infrastruktury transportowej, ale przede wszystkim 

w zakresie jakości życia w mieście, bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej miejsc pracy, 

nauki, usług i wypoczynku. 

W ramach konsultacji społecznych przyjęto do realizacji pakiet działań przyporządkowanych do 

następujących obszarów: 

1. Bezpieczeństwo i zarządzanie ruchem:  

a) poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów; 

b) spójny, czytelny i nowoczesny system oznakowania miejskiego; 

c) preferowane modele realizacji podróży dla różnych obszarów miasta; 

d) skracanie czasu i podnoszenie komfortu podróży wybranych grup użytkowników drogi; 

2. Ruch pieszy  i rowerowy:   

a) modernizacja infrastruktury dla pieszych; 

b) realizacja i ewaluacja Programu Rowerowego; 

c) niwelowanie barier przestrzennych w ruchu pieszym i rowerowym; 

d) separowanie ruchu pieszego od rowerowego i innych urządzeń transportu osobistego; 

e) rozwój systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego. 

3. Środowisko i przestrzeń:  

d) dbałość o zieleń wzdłuż ciągów komunikacyjnych; 

e) tworzenie parków oraz zielonej infrastruktury w mieście; 

f) ograniczenie ruchu pojazdów wysokoemisyjnych; 

g) opracowanie standardów obsługi transportowej inwestycji kubaturowych oraz nowych 

i rozbudowywanych osiedli, z uwzględnieniem wszystkich uczestników ruchu. 

4. Podniesienie świadomości społecznej i partycypacji przy wdrażaniu projektów związanych 

z mobilnością miejską: 

a) budowa lub wsparcie rozwoju stacji paliw alternatywnych; 

b) ograniczenie hałasu komunikacyjnego; 

c) stały monitoring poziomu emisji komunikacyjnej; 

5. Transport publiczny:  

a) rozwój oferty biletowej i systemu płatności; 

b) wymiana taboru tramwajowego i autobusowego na nowoczesny; 

c) tworzenie nowych tras i linii komunikacyjnych; 

d) rozwój poznańskiej kolei metropolitalnej; 

6. Transport samochodowy: 
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a) funkcjonalny system parkingowy; 

b) planowanie i zarządzanie dystrybucją ładunków i dostaw w mieście; 

7. Nowoczesne technologie: 

a) rozwój inteligentnych systemów sterowania ruchem; 

b) mobilność jako usługa. 

Dokument PZMM zawiera również pakiet 40 priorytetowych dla Poznania inwestycji. 

Finansowanie ogólne 

Obszar 

działania 
Źródło finansowania 

1a 
Budżet Miasta Poznania (BMP), Pozostałe Programy Wsparcia (PPW), Unia Europejska (UE), 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 

1b BMP 

1c BMP 

1d 
BMP, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), PPW, Wielkopolski 

Regionalny Program Operacyjny (WRPO), UE, ZIT 

2a BMP, PPW, UE, ZIT 

2b 
BMP, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (NFOŚ), POIiŚ, Partnerstwo Publiczno 

Prywatne (PPP), PPW, środki prywatne (ŚP), WRPO, UE, ZIT 

2c BMP, NFOŚ, POIiŚ, PPP, PPW, ŚP, WRPO, UE, ZIT 

2d BMP 

2e BMP, NFOŚ, POIiŚ, PPP, PPW, ŚP, WRPO, UE, ZIT 

3a BMP, Budżet Państwa (BP), NFOŚ, PPW, WFOŚ, ZIT 

3b BMP, BP 

3c BMP, BP, NFOŚ, POIiŚ, UE 

3d 
BMP, BP, NFOŚ, POIiŚ, PPP, PPW, WRPO, ŚP, UE, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

(WFOŚ), ZIT 

4 BMP 

4a BMP, POIiŚ, PPW, WRPO, UE, ZIT 

4b BMP, BP, NFOŚ, POIiŚ, PPW,WRPO, UE, WFOŚ 

4c BMP, NFOŚ, POIiŚ, WRPO, UE, WFOŚ 

5a BMP, POIiŚ, PPP, PPW, WRPO, ŚP, UE, ZIT 

5b BMP, POIiŚ, PPW, WRPO, UE, ZIT 

5c BMP, NFOŚ, POIiŚ, PPP, PPW, WRPO, ŚP, UE, ZIT 

5d BMP, PPW, UE, ZIT 

6a BMP 
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Tabela 2 Źródło: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 

Działania realizowane w 2021 r. 

Podjęte zostały następujące działania:  

 w ramach celu głównego PMT – prowadzone są prace pilotażowe i wdrożeniowe nad systemem 

zapewniającym pozyskiwanie i analizę danych o zdarzeniach drogowych na terenie miasta; 

 w ramach celu szczegółowego PMT nr 8:  – w 2021 roku Urząd Miasta był organizatorem 

lokalnym, ogólnopolskiej Rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, mającej na celu 

promocję ruchu rowerowego wśród mieszkańców; 

 w ramach obszaru nr 2 PZMM - prowadzenie wstępnych analiz dotyczących dostępności przejść 

dla pieszych na ul. Dąbrowskiego; 

 w ramach obszaru nr 4 PZMM – przeprowadzenie kampanii promującej PMT i PZMM wśród 

mieszkańców; 

 w ramach obszaru nr 5 PZMM – trwają prace pilotażowe nad systemem pozwalającym na 

wielokryterialną analizę dostępności transportowej miasta; analiza makrosymulacyjna nowej 

trasy tramwajowej „Poznań Wschód” ma na celu określenie przyszłego popytu na przewozy 

pasażerskie dla dwóch różnych wariantów przebiegu trasy. 

Wskaźniki za 2021 r. 

Obszar Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Rok 

bazowy 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

w 2030 r 

DANE 2020 

Bezpieczeństwo 

i zarządzanie 

ruchem 

Liczba ofiar 

śmiertelnych 

wypadków drogowych 

na 100 tys. 

mieszkańców 

os./100 tys. 

os. 
2018 4,84 

co 

najwyżej 

2,42 

2,82 

Średnia prędkość 

komunikacyjna 

tramwajów 

km/h 2018 20,7 

co 

najmniej 

22,7 

20,70 

Ruch pieszy i 

rowerowy 

Liczba wypożyczeń 

Poznańskiego Roweru 

Miejskiego 

l. 

wypożyczeń 
2018 

1 669 

992 

co 

najmniej 

2 100 000 

528 373 

Długość infrastruktury 

rowerowej 
km 2018 243 

co 

najmniej 

330 

275,579 

Środowisko i 

przestrzeń 

Średni poziom tlenków 

azotu (NOx) 
µg/m3 2019 34,67 

co 

najwyżej 

26,40 

27,90 

6b BMP, UE 

7a BMP, POIiŚ, PPW, WRPO, UE, ZIT 

7b BMP 
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Obszar Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Rok 

bazowy 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

w 2030 r 

DANE 2020 

Liczba mieszkańców 

narażonych na 

ponadnormatywny 

hałas drogowy 

os. 2017 12410 

co 

najwyżej 6 

205 

- 

% długości ulic z 

zielenią uliczną 
% 2018 33% 

co 

najmniej 

76% 

- 

Transport 

publiczny 

 

Liczba pasażerów 

przewożonych 

komunikacją miejską 

os. 2019 
255,5 

mln 

co 

najmniej 

280 mln 

173 407 829 

Długość tras 

tramwajowych w 

granicach 

administracyjnych 

gminy 

km 2018 65,49 

co 

najmniej 

75 

69,10 

Praca eksploatacyjna 

tramwajów - liczba 

wozokilometrów w 

ciągu roku w Poznaniu 

wzkm 2018 
11 744 

374 

co 

najmniej 

13 mln 

10 801 341 

Praca eksploatacyjna 

autobusów - liczba 

wozokilometrów w 

ciągu roku w Poznaniu 

wzkm 2018 
19 186 

333 

co 

najmniej 

21 mln 

18 071 863 

% zawodności 

tramwajów 
% 2018 1,62 

co 

najwyżej 

1,06 

2,08 

% zawodności 

autobusów 
% 2018 4 

co 

najwyżej 

2,76 

1,66 

% autobusów 

zeroemisyjnych w 

obsłudze Poznania 

% 2019 4,5 60 6,62 

Transport 

samochodowy 

Liczba miejsc 

postojowych w 

Strefach Płatnego 

Parkowania 

l. miejsc 2018 8633 

co 

najmniej 

18 000 

7412 

Transport 

samochodowy 

Liczba miejsc 

postojowych na 

parkingach park and 

ride (bez kopert dla 

niepełnosprawnych) 

l. miejsc 2018 124 

co 

najmniej 

580 

124 
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Obszar Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Rok 

bazowy 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

w 2030 r 

DANE 2020 

Transport 

samochodowy 

Liczba miejsc 

dedykowanych 

pojazdom dostawczym 

w Śródmieściu 

l. miejsc 2019 50 

co 

najmniej 

65 

80 (stan na 

31.12.2020) 

Nowoczesne 

technologie 

% sygnalizacji 

świetlnych 

działających w ramach 

ITS 

% 2019 38% 

co 

najmniej 

91% 

41,96 

Tabela 3 Źródło: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 

Powiązanie PMT i PZMM z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- silna metropolia;  

- zielone, mobilne miasto; 

- przyjazne osiedla; 

- wspólnotowość i dialog społeczny.  

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA 

POZNANIA NA LATA 2014-2025 

Uchwała nr VII/88/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26.02.2019 r. 

Zakres czasowy 

2014-2025 

Przesłanki oraz cele 

Dokument stanowi prawo lokalne i swoimi zapisami wyznacza kierunki rozwoju sieci transportu 

publicznego na terenie Miasta Poznania, przy uwzględnieniu uwarunkowań występujących 

w aglomeracji poznańskiej. Plan wskazuje również potencjalne formy integracji systemów 

transportowych, organizacji rynku przewozów czy też standardy usług przewozowych. Planowanie 

i realizacja inwestycji odbywa się przy uwzględnieniu rozwiązań zapisanych w niniejszym dokumencie. 

W 2019 r. uchwalono aktualizację Planu, czego bezpośrednią przyczyną były zapisy Ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.  

Wśród celów zdefiniowanych w ramach Planu wymienia się: 

1. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wynikającej z procesów transportowych; 

2. zmniejszenie emisji hałasu powstającego w procesach transportowych; 

3. zwiększenie dostępu do publicznego transportu zbiorowego osobom niepełnosprawnym; 

4. zmniejszenie kosztów transportu; 

5. wyposażenie wszystkich przystanków w wiaty chyba, że ochrona przed warunkami 

atmosferycznymi oczekujących na przejazd podróżnych jest zapewniona w inny sposób. 

Finansowanie ogólne 

Projekt finansowany jest ze środków MTP sp. z o.o., środków własnych MPK oraz funduszy UE. 

Działania realizowane w 2021 r. 

 79 nowych wiat przystankowych na obszarze całego miasta; 

 4 wiaty z zielonymi dachami; 
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 relokacja 28 wiat przystankowych do nowych lokalizacji; 

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

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

Towarowa; 

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

samochodowego na ul. Ratajczaka; 

 przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od 

ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej; 

 budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię 

kolejową E20 - poprawa jakości układu komunikacyjnego; 

 budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic; 

 budowa systemu parkingów Park & Ride – etap II; 

 korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje; 

 przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.; 

 analiza makrosymulacyjna trasy tramwajowej „Poznań Wschód” - określenie przyszłego popytu 

na przewozy pasażerskie dla dwóch różnych wariantów przebiegu nowej trasy; 

 podpisanie umowy na długoterminowy wynajem 4 aut elektrycznych przez Urząd Miasta; 

samochody zostały dostarczone na początku 2022 roku. 

Wskaźniki za 2021 r. 

Wskaźniki zweryfikowano w 2021 r. poniżej stan na koniec 2020 lub 2021 r. 
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Wskaźnik Dane 2020 r. 

Liczba nowych wiat przystankowych od początku Programu (dane 2021 r.) 391  

Liczba wiat z zielonymi dachami od początku Programu (dane 2021 r.) 28 

Liczba wiat relokowanych w nowe miejsca od początku Programu (dane 2021 r.) 100 

Liczba pasażerów w podziale na linie tramwajowe 

 

1 5 841 246 

2 4 449 938 

3 2 017 193 

4 1 681 415 

5 8 130 518 

6 8 382 756 

7 7 249 335 

8 7 155 594 

9 5 889 927 

10 6 010 766 

11 2 446 689 

12 8 007 554 

13 5 806 639 

14 6 314 499  

15 5 435 491 

16 
13 002 

733 

17 7 876 288 

18 6 810 298 

Długość sieci transportowej objętej użytecznością publiczną 

[km] 

sieć autobusowa 

zarządzana przez ZTM 

MPK 345 km 

operatorzy 

gminni 511 km 

Sieć tramwajowa 69,1 km 

Udział wydzielonych torowisk w całości sieci tramwajowej (bez torów technicznych) 69,07 % 

Udział odcinków wydzielonej dla autobusów sieci w ogólnej długości sieci autobusowej 

Poznania 
2 % 

Udział przystanków tramwajowych dostosowanych do pojazdów niskopodłogowych 82,10 % 

Udział przystanków dwustronnych 4,39 % 

Udział przystanków wyposażonych w wiaty 66,76 % 
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Udział autobusów realizujących przewozy o charakterze 

użyteczności publicznej spełniających co najmniej normę EURO 

V 

Komunikacja 

autobusowa miejska 
248 

Komunikacja 

autobusowa podmiejska 
111 

Udział pojazdów niskopodłogowych realizujących przewozy o 

charakterze użyteczności publicznej - autobusy 

Komunikacja 

autobusowa  miejska 
317 

Komunikacja 

autobusowa podmiejska 
189 

Udział pojazdów niskopodłogowych realizujących przewozy o charakterze użyteczności 

publicznej - tramwaje 
78,32% 

Udział przystanków objętych monitoringiem miejskim 16% 

Udział pojazdów z monitoringiem wewnętrznym 79,77% 

Prędkość eksploatacyjna tramwaju 13,1 km/h 

Liczba przystanków kolejowych zintegrowanych z transportem publicznym 11 

Liczba parkingów P+R 1 

Wielkość pracy transportowej w przewozach użyteczności publicznej [pojem/dobę] 

29 593 

pockm/dobę 

(tramwaj) 

75 165 

wzkm/dobę 

(autobus) 

Tabela 4 Źródło: Biuro Koordynacji Projektów 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- silna metropolia; 

- przyjazne osiedla; 

- zielone, mobilne miasto. 

STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA MIASTA POZNANIA DO ROKU 2035 

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

Zakres czasowy 

2020-2035 

Przesłanki oraz cele 

Głównym celem Strategii jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz 

zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Poznaniu. Zostanie on osiągnięty poprzez 

realizację postanowień Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 

2018 r. Dokument poprzez promocję ekologicznych form transportu i wskazanie wykorzystania 

ekologicznie czystych pojazdów przyczyni się do osiągnięcia celów strategicznych regionu. Zapisy 

wynikające z  Dokumentu uwzględniają również potrzeby osób z niepełnosprawnościami i o 

ograniczonej mobilności podróżujących publicznym transportem zbiorowym poprzez zwiększanie 

udziału pojazdów niskopodłogowych. Strategia obejmuje też działania skierowane do osób 

korzystających z samochodów napędzanych paliwami alternatywnymi zabezpieczając dostępność do 

stacji ładownia i tankowania. 
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Finansowanie ogólne 

Budżet Miasta Poznania. 

Działania realizowane w 2021 r. 

Podpisanie umowy na długoterminowy wynajem 4 aut elektrycznych przez Urząd Miasta Poznania. 

Samochody zostały dostarczone na początku 2022 roku. 

Wskaźniki za 2021 r. 

Liczba pojazdów elektrycznych we flocie Urzędu Miasta Poznania oraz udział procentowy w liczbie 

pojazdów ogółem: 3 pojazdy elektryczne, co stanowi  20% floty. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- zielone, mobilne miasto; 

- przyjazne osiedla; 

- silna metropolia. 

PROGRAM ROWEROWY MIASTA POZNANIA NA LATA 2017-2022 z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2025 

Uchwała Nr XLVIII/843/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16.05.2017 r. 

Zakres czasowy 

2017-2022 

Przesłanki oraz cele 

Program Rowerowy wskazuje zbiór inwestycji koniecznych do realizacji w celu uspójnienia sieci tras 

rowerowych. Ma na celu usystematyzowanie działań związanych z infrastrukturą rowerową, a także 

promocję ruchu rowerowego poprzez kampanie informacyjne, edukacyjne i promocyjne.  

Realizacja zapisów niniejszego dokumentu ma prowadzić do wzrostu codziennego ruchu rowerowego 

w Poznaniu. 

Finansowanie ogólne 

Program finansowany jest z budżetu Miasta Poznania i Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Działania realizowane w 2021 r. 

W 2021 r. powstały kolejne odcinki tras w ramach Programu Rowerowego, realizowano również 

rowerowe projekty z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Infrastruktura rowerowa była też 

ważnym elementem dużych miejskich inwestycji. 

 wzdłuż ul. Naramowickiej - od pętli Wilczak do budowanego węzła w rejonie skrzyżowania ul. 

Naramowickiej z Lechicką - oddano w 2021 r. około 2 km dróg dla rowerów; po zakończeniu 

pierwszego etapu Tramwaju na Naramowice, mieszkańcy dostaną do dyspozycji prawie 8 km 

infrastruktury rowerowej; 

 zmiany rowerowe na rondzie Rataje i okolicznych ulicach - Jana Pawła II, Zamenhofa, 

Piłsudskiego, Krzywoustego; w 2021 r. zrealizowano 1,6 km nowych i zmodernizowanych 

w ramach tej inwestycji tras; 

 budowa kolejnego etapu Rowerowej Trasy Grunwaldzkiej - od ronda Skubiszewskiego do ul. 

Jugosłowiańskiej; w ramach inwestycji zbudowano ponad 1 km dróg dla rowerów; 

 budowa brakującego 360-metrowego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Dolna Wilda (między 

ul. Czechosłowacką a Piastowską); 

 przebudowa liczącego ok. 1,8 km odcinka Wartostrady wzdłuż wschodniego brzegu Warty, 

między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła I; 
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 budowa infrastruktury rowerowej, w tym 1,5 km dróg dla rowerów i 160 m pasów rowerowych, 

w ciągu ul. Kurlandzkiej nad ul. Krzywoustego; 

 rozpoczęcie budowy 300-metrowego odcinka dwukierunkowej drogi dla rowerów po północnej 

stronie ul. Zwierzynieckiej (od ul. Gajowej do ronda Kaponiera); 

 budowa brakującego odcinka drogi rowerowej i chodnika po południowo-wschodniej stronie ul. 

Złotowskiej, od ul. Rezedowej do Perzyckiej oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. 

Perzyckiej do ul. Miastkowskiej, o łącznej długości ok.1,7 km; 

 budowa ponad 900-metrowej drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Wawrzyńca, na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Niestachowską/Żeromskiego; 

 budowa drogi rowerowej przy okazji budowy ul. św. Rocha; 

 budowa 100 – metrowego ciągu pieszo-rowerowego na Grunwaldzie wzdłuż ul. Jawornickiej od 

budynku poczty do ul. Smardzewskiej; 

 budowa 450-metrowej drogi dla rowerów na ul. Żelazka na Wildzie, łączącej Drogę Dębińską i ul. 

Dolna Wilda; 

 budowa dwukierunkowej 760-metrowej drogi dla rowerów i chodnika wzdłuż ul. 

Szymanowskiego, na odcinku od ul. Stróżyńskiego do ul. Szeligowskiego; inwestycja obejmuje 

również przebudowę sygnalizacji świetlnej, przystanków autobusowych i ronda u zbiegu 

Szymanowskiego i Stróżyńskiego; 

 budowa 300-metrowego łącznika pieszo-rowerowego na Starołęce pomiędzy ul. Książęcą, a 

Starołęcką z zastosowaniem wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej; 

 utwardzenie leśnych ścieżek pieszo-rowerowych przy rezerwacie Żurawiniec o długości ponad 1,6 

km z zastosowaniem wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej; 

 remont kolejnych odcinków tras: wzdłuż ul. Mieszka I na zjazdach i w tunelach przy przystanku 

PST Szymanowskiego oraz wzdłuż ul. Warszawskiej ponad 1,3 km od przystanku Termalna do ul. 

Mogileńskiej; 

 budowa przejazdów rowerowych na skrzyżowaniach ul. Hetmańskiej/Dmowskiego, 

Dąbrowskiego/Lotniczej i Zamenhofa/Jastrzębiej; 

 wyznaczenie drogi pieszo – rowerowej po północnej stronie ul. Hetmańskiej między ul. 

Dmowskiego a starą jezdnią ul. Kolejowej oraz na skwerze przy zbiegu ul. Hetmańskiej 

i Kolejowej; analogiczne rozwiązanie zastosowano na ul. Starołęckiej od ronda Starołęka do ul. 

Bystrej; 

 kontraruchy rowerowe na szeregu ulic jednokierunkowych na Łazarzu i Wildzie w związku 

z wprowadzeniem tam Strefy Płatnego Parkowania. 

Wskaźniki za 2021 r. 

Przyrost infrastruktury rowerowej: 26,1 km. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- zielone, mobilne miasto; 

- przyjazne osiedla; 

- wspólnotowość i dialog społeczny; 

- silna metropolia; 

- nowoczesna przedsiębiorczość. 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU i MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I 

URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A. NA LATA 2020-2029  

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

Zakres czasowy 
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2020-2029 

Przesłanki oraz cele 

Celem programu jest rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Poznaniu poprzez wprowadzenie do planu 

inwestycyjnego Spółki zadań z zakresu budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie 

miasta.  Zakres WPRiM na lata 2020 -2029 obejmuje inwestycje na obecnym obszarze działania Spółki 

AQUANET lub te konieczne do wykonania dla umożliwienia sprzedaży na terenie dotąd 

nieobsługiwanym.  

Plan określa w szczególności: 

- planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2020-2029 w podziale na: 

przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne, racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie 

ścieków i inne. 

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 

- sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

Finansowanie ogólne 

Plan jest finansowany ze środków AQUANET S.A. oraz dotacji z Funduszu Spójności i grantów. 

 Planowane nakłady inwestycyjne w latach (tys. zł) 

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2020-

2029 

Nakłady łączne 

wraz z 

dotacjami 

171 

041 

199 

215 

324 

558 

328 

502 

323 

716 

296 

385 

145 

967 

130 

014 

121 

887 

109 

854 

2 151 

138 

Nakłady po 

stronie Aquanet 

S.S. 

147 

630 

176 

519 

292 

002 

320 

911 

322 

996 

296 

193 

145 

967 

130 

014 

121 

887 

109 

854 

2 063 

972 

Dotacja Fundusz 

Spójności + 

granty 

23 

411 

22 

696 

32 

556 
7 590 720 192 0 0 0 0 87 166 

Tabela 5: WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH 

BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A. NA LATA 2020 - 2029 - korekta nr 20/001/PI-10 – źródła finansowania. Źródło: 

Załącznik do uchwały Zarządu AQUANET S.A. Nr 504/53/IV/2020 z dnia 16-09-2020 

Działania realizowane w 2021 r.  

Urząd Miasta zajmował się monitorowaniem prac związanych z projektowaniem budowy kanalizacji 

sanitarnej w rejonie programowanego kolektora Umultowskiego oraz koordynował prace mające na 

celu budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora Moraskiego. Urząd współpracował 

również ze Spółką Aquanet w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie 

obrzeży miasta Poznania, m.in. na osiedlu Kiekrz. W 2021 roku Miasto współpracowało również 

z Aquanet SA przy korekcie wieloletniego planu na lata 2020 -2029. Działania te zmierzają również do 

zwiększenia atrakcyjności terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Poznaniu, a co za tym idzie do 

ograniczenia odpływu ludności z miasta. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- zielone mobilne miasto; 

- przyjazne osiedla. 



 

25 

 

III. Środowisko 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA POZNANIA NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ 

DO 2024 ROKU 

Uchwała Nr LIV/978/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26.09.2017 r. 

Zakres czasowy 

2017-2020 z perspektywą do 2024 r. 

Przesłanki oraz cele 

Program jest dokumentem kształtującym kierunek polityki na szczeblu lokalnym, którego 

podstawowym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Poznania poprzez realizację działań 

zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Program może stanowić narzędzie kierunkowe do 

pozyskiwania środków na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska z funduszy unijnych, 

krajowych i lokalnych. 

Podstawowe cele Programu obejmują:  

1. osiągnięcie dobrej jakości powietrza i jakości życia mieszkańców – dążenie do osiągnięcia 

dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza; 

2. zmniejszenie hałasu komunikacyjnego w przestrzeni miejskiej; 

3. utrzymanie stopnia emisji pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnego poziomu; 

4. racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, ochrona przed powodzią, suszą 

i deficytem wody; 

5. poprawa jakości wody, rozwój infrastruktury wodnokanalizacyjnej; 

6. ochrona złóż kopalin; 

7. poprawa jakości gleby i ziemi; 

8. zapewnienie zrównoważonego systemu gospodarki odpadami; 

9. ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej oraz tworzenie sieci obszarów chronionych; 

10. zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych i awarii pochodzących 

z transportu; 

11. zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa; 

12. zapewnienie stałego i rzetelnego monitoringu środowiska. 

Finansowanie ogólne 

Nakłady poniesione na realizację działań objętych Programem w 2021 r. pochodzą z budżetu Miasta 

Poznania oraz funduszy unijnych. 

Działania realizowane w 2021 r. 

 Ochrona gleb w celu poprawy jakości gleby i ziemi: 

o usuwanie odpadów magazynowanych w miejscach na ten cel nie przeznaczonych; 

 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów: 

o opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta 

Poznania na lata 2021-2032; 

 Poprawa jakości powietrza i ochrona klimatu:  

o realizacja projektu związanego ze zmianą sposobu ogrzewania w ramach programu KAWKA 

BIS; w ramach promocji projektu zlecono ekspozycję informacji o programie KAWKA BIS na 

nośnikach dostępnych w komunikacji publicznej; zlecono również produkcję i emisję 

cyklicznego programu telewizyjnego Zielony Serwis Poznania - KAWKA-BIS na antenie WTK 

Poznań; 

o realizacja usługi internetowej Atmosfera dla Poznania; 



 

26 

 

o emisja ekoprognozy w ramach serwisu „Prognoza pogody” na antenie WTK; 

 Zagrożenie hałasem: 

o realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania; 

 Gospodarowanie wodami: 

o konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli 

hydrotechnicznych:  

 aktualizacje potrzeb konserwacji; 

 roboty konserwacyjne na podstawie dokumentacji na  9 wybranych ciekach; 

 badanie jakości wody na Rowie Złotnickim; 

 konserwacja budowli hydrotechnicznych; 

 sprzątanie brzegów jezior; 

o rekultywacja, poprawa i stabilizacja jakości wód jeziora Strzeszyńskiego i Rusałka: 

 monitoring wód wraz z diagnozą stanu ekologicznego oraz wskazaniem metod 

rekultywacji; 

 wykaszanie rdestnicy kędzierzawej w jeziorze Rusałka; 

o rekultywacja zbiorników na cieku Wierzbak – zbiornik nr 2 Druskiennicka/Strzeszyńska 

i Folwark Podolany;  

o renowacja Stawów Strzeszyńskich – etap I; 

o zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego „Traszki Ratajskie”; 

o odbudowa cieku Ceglanka; 

o opłaty z tytułu utraconej retencji terenowej; 

 Zasoby przyrodnicze: 

o ustanowienie nowej formy ochrony przyrody dębu szypułkowego o imieniu „Cytadelowców 

Poznańskich”; 

o oznakowanie form ochrony przyrody – wykonanie tablic informacyjnych z zakresu ochrony 

przyrody wraz z ich transportem i montażem; 

o dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w zakresie utrzymania zieleni w publicznej 

części Ogrodu Botanicznego; 

o dofinansowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie utrzymania zieleni w publicznej 

części Ogrodu Dendrologicznego; 

 Edukacja ekologiczna i działania pro środowiskowe: 

o emisja spotu edukacyjno-informacyjnego oraz komunikatu specjalnego na antenie Rock Radia, 

Radia Pogoda oraz Radia Złote Przeboje, a także wpisu śródtekstowego dotyczącego 

miejskiego programu Kawka Bis; 

o produkcja i publikacja artykułu na epoznan.pl informującego o konkursie w związku 

z obchodami Europejskiego Dnia Parków Narodowych; 

o wpis śródtekstowy na portalach internetowych; 

o produkcja i emisja cyklicznego programu telewizyjnego „Zielony Serwis Poznania” na antenie 

WTK Poznań; 

o produkcja i administracja stron internetowych oraz obsługa informatyczna trzynastej edycji 

akcji edukacyjno-informacyjnej pn. „Trzymaj ciepło”; 

o produkcja i 2 edycje emisji spotu  informacyjno-edukacyjnego oraz produkcja i emisja 

komunikatu specjalnego na antenie Radia Złote Przeboje, Rock Radia i Radia Pogoda 

i Meloradio informującego o zasadach korzystania z programu likwidacji azbestu w 2021 r.; 

o wystawa poświęcona ochronie ptaków i nietoperzy w miejskiej przestrzeni architektonicznej; 

o emisja reklamy w formie bilbordu desktop na epoznan.pl dotyczącej możliwości składania 

wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest w roku 2021; 
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o przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych związanych z ochroną środowiska; 

o promocja wydarzenia – konferencji pn.: Energia i Klimat XXI wieku w ramach 

Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2021; 

o organizacja i obsługa wydarzenia – konferencji pn.: Standardy ochrony ptaków i nietoperzy 

w miastach - przykład Poznania; 

o produkcja i emisja spotu informacyjno-edukacyjnego, komunikatu specjalnego oraz artykułu 

promocyjnego dotyczącego programu dotacyjnego Kawka Bis w roku 2022; 

o produkcja i emisja spotu informacyjno-edukacyjnego dotyczącego zasad przyznawania dotacji 

w 2022 r. w ramach programu Kawka Bis na antenie Meloradio Poznań; 

o produkcja i emisja spotu informacyjno-edukacyjnego dotyczącego miejskiego programu 

dotacyjnego Kawka Bis w roku 2022 na antenie WTK; 

o edukacja ekologiczna - ochrona przyrody: 

 nocne spotkania z nietoperzami – warsztaty edukacyjne; 

 ratujmy pszczoły; 

o edukacja ekologiczna – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku: 

 konkurs fotograficzny „Piękno przyrody na terenach chronionych”; 

 Ucz się z nami o wodzie 2021; 

 Poznaniacy poznają przyrodę; 

 Dni Ochrony Środowiska 2021 – konkurs. 

 Monitoring środowiska  

o wykonanie ekspertyzy dla oceny wpływu drzewa na stan techniczny elementów budowlanych 

obiektów zlokalizowanych przy ul. 23 Lutego 5 i ul. Młyńskiej 5; 

o wykonanie 8 opinii dotyczących zakresu przycinania koron drzew; 

o ocena stanu drzew we wskazanych lokalizacjach; 

o wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i dendrometrycznej dotyczącej określenia stanu 

zdrowotnego drzew; 

o ekspertyza w sprawie określenia rodzaju i ilości odpadów zalegających na terenie 

nieruchomości położonej przy ul. Lechickiej, Umultowskiej i Tymienieckiego; 

o ocena strategiczna oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla miasta 

Poznania; 

o aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi; 

o zlecenie badań emisji zanieczyszczeń dronem zewnętrznej firmie; 

o zlecenie wyświetlania informacji o jakości powietrza na nośnikach LCD na przystankach 

komunikacji miejskiej; 

o ptaki w mieście – włączenie mieszkańców w ochronę ptaków; 

o interwencje dotyczące nietoperzy jako formy czynnej ochrony tych zwierząt na terenie 

Poznania; 

o diagnoza stanu użytków ekologicznych „Bogdanka I” i „Bogdanka II” w Poznaniu; 

 Eliminacja z ruchu autobusów nie spełniających norm dla emisji pyłów i gazów; 

 Wymienia wyeksploatowanych autobusów na spełniające wysokie normy europejskie; 

 Modernizacja taboru tramwajowego.  

Wskaźniki za 2021 r. 

 usunięto i unieszkodliwiono 323,260 Mg wyrobów zawierających azbest z 272 lokalizacji 

w Poznaniu; 

 usunięto 4488 Mg odpadów magazynowanych w miejscach na ten cel nie przeznaczonych – 

łącznie 7 lokalizacji w mieście; 
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 w ramach programu KAWKA BIS  usunięto 939 pieców na paliwo stałe. 

Finansowanie w 2021 r. 

W 2021 roku w ramach Programu wydano kwotę 15 528 044,01 złotych. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- zielone, mobilne miasto 

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ i PALIWA 

GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA  

Uchwała Nr VI/78/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05.02.2019 r. 

Zakres czasowy 

2019-2022 

Przesłanki oraz cele 

Planowanie energetyczne jest ważnym zadaniem jednostki samorządowej. Miasto Poznań realizuje to 

zadanie, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, poprzez opracowywanie i aktualizację założeń do 

Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania. 

Sporządzenie Aktualizacji założeń do Planu pozwala na realizację inwestycji energetycznych przez 

przedsiębiorstwa związane z tą branżą, modernizację istniejących zasobów oraz pozyskiwanie 

nowych źródeł energii. Celem Planu jest ocena stanu aktualnego zapotrzebowania Miasta na ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe oraz przewidywanych zmian. Plan określa również przedsięwzięcia 

racjonalizujące  użytkowanie energii oraz możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek zasobów 

energii i stosowania środków poprawy efektywności energetycznej. Dodatkowo określa bezpieczeństwo 

dostaw energii w perspektywie 15 lat z prognozą do 2050 r. 

Finansowanie ogólne 

Wykonanie opracowania projektu było finansowane z budżetu Miasta. Wartość umowy z wykonawcą 

opracowania to 725.700,00 zł z terminem płatności w 2022 roku. 

Działania realizowane w 2021 r. 

W 2021 r wyłoniono wykonawcę opracowania oraz rozpoczęto realizację projektu „Założenia do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania”. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- Zielone, mobilne miasto.  

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA POZNANIA 

Uchwała Nr LXIX/1253/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26.06.2018 r. 

Zakres czasowy 

2018 -2023 

Przesłanki oraz cele 

Obowiązek wykonania Programu został nałożony na Prezydenta miasta Poznania przez art. 119 

ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz Dyrektywą 2002/49/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącą się do oceny i zarządzania 

poziomem hałasu w środowisku.  

Głównym celem Programu jest wskazanie działań mających za zadanie ograniczenie emisji hałasu do 

środowiska, a tym samym polepszenie komfortu życia społeczeństwa. Wykonanie wskazanych 

działań powinno prowadzić do redukcji hałasu na terenach, na których wystąpiły przekroczenia 
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obowiązujących norm.  Program ochrony środowiska przed hałasem tworzy się dla obszarów, na 

których poziom hałasu w środowisku przekracza wartość dopuszczalną dla długookresowych 

wskaźników oceny hałasu, LDWN i/lub LN. 

Celem strategicznym Programu jest docelowe obniżenie poziomu hałasu w środowisku do wartości 

dopuszczalnych, wyrażonych przy pomocy obydwóch wskaźników długookresowej oceny hałasu. 

W praktyce, cel ten odnosi się do tego wskaźnika, dla którego występuje większe przekroczenie 

wartości dopuszczalnej. Program jest opracowaniem o charakterze strategicznym i z tego względu 

proponowane działania przeciwhałasowe mają służyć poprawie warunków akustycznych możliwie 

największej liczbie mieszkańców. 

Działania realizowane w 2021 r. 

Działania w ramach Programu można podzielić ze względu na rodzaj hałasu. 

 Hałas drogowy: 

o działania wymuszające ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/h wynikające z koncepcji 

uspokojenia ruchu – rejon ul. Kościelnej, ul. Poznańskiej, ul. Jeżyckiej; wprowadzenie Stałej 

Organizacji Ruchu w ul. Poznańskiej – Jeżyckiej; 

o ul. Naramowicka na odcinku od ul. Błażeja do ul. Dworskiej – zmniejszenie natężenia ruchu 

poprzez budowę nowego śladu drogowego Nowa Naramowicka, modernizacja nawierzchni, 

działania wymuszające ograniczenie prędkości pojazdów do wartości wynikających z kodeksu 

drogowego; odcinek od ul. Lechickiej do ul. Słowiańskiej - działania wynikające z Decyzji 

Środowiskowych: cicha nawierzchnia, nowy układ drogowy (np. budowa ronda), ograniczenie 

prędkości do 50 km/h podczas całej doby, ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich; 

o ul. Bolesława Krzywoustego od ul. Ługańskiej/ul. Torowej do rejonu ul. Sanockiej – działania 

wymuszające ograniczenie rzeczywistej prędkości pojazdów do istniejącego ograniczenia 80 

km/h w szczególności w porze nocnej; wymiana nawierzchni  jezdni wraz ze wzmocnieniem ul. 

B. Krzywoustego na odcinku od wiaduktu nad torami do węzła autostradowego „Krzesiny” 

etap II; 

o działania wymuszające ograniczenie prędkości pojazdów do wartości wynikających z kodeksu 

drogowego dla danego odcinka w szczególności w porze nocnej; obniżenie dopuszczalnej 

prędkości w porze nocnej: ul. Dąbrowskiego od ul. Polskiej do ul. Lutyckiej i od ul. Lutyckiej do 

granic miasta za skrzyżowaniem z ul. Słupską ; wykonano odcinkową wymianę nawierzchni 

jezdni ul. Dąbrowskiego na odcinku od zjazdu z drogi nr 92 do ul. Polskiej; 

o ul. Dymka odcinek od ul. Chartowo do ul. Szwajcarskiej – działania wymuszające ograniczenie 

prędkości pojazdów do wartości wynikających z kodeksu drogowego dla danego odcinka 

w szczególności w porze nocnej, w tym usunięcie znaku informującego o dopuszczalnej 

prędkości równej 70 km/h; optymalizacja SOR wraz z sygnalizacja świetlną w rejonie przejazdu 

przez torowisko w ciągu ul. Szwajcarskiej; 

o ul. Malwowa odcinek od ul. Daliowej do ul. Grunwaldzkiej – modernizacja nawierzchni oraz 

działania wymuszające ograniczenie prędkości pojazdów do wartości wynikających z kodeksu 

drogowego dla danego odcinka w szczególności w porze nocnej; 

o działania wymuszające ograniczenie prędkości do 50 km/h pojazdów w szczególności w porze 

nocnej – wprowadzenie Stałej Organizacji Ruchu na ulicach miasta m.in. ul. Dolna Wilda, 

Hetmańska, Hetmańska-Rolna, Hetmańska – most, Żelazka-Spychalskiego; 

 Hałas tramwajowy: 

o ul. Grunwaldzka odcinek pomiędzy ul. Ziębicką a ul. Promienistą – prace bieżące utrzymujące 

torowisko w dobrym stanie technicznym wraz z cyklicznym szlifowaniem główki szyn (na 

odcinku 1000 mtp); 



 

30 

 

o ul. Głogowska odcinek od ul. Ściegiennego w stronę ul. Hetmańskiej – prace bieżące 

utrzymujące torowisko w dobrym stanie technicznym wraz z cyklicznym szlifowaniem główki 

szyn (na odcinku 1444 mtp); 

o ul. Strzelecka odcinek od ul. Długiej w kierunku pl. Wiosny Ludów – prace bieżące utrzymujące 

torowisko w dobrym stanie technicznym wraz z cyklicznym szlifowaniem główki szyn (na 

odcinku 1000 mtp); 

o ul. Murawa odcinek od ul. Sołtysiej do ul. Słowiańskiej – prace bieżące utrzymujące torowisko 

w dobrym stanie technicznym wraz z cyklicznym szlifowaniem główki szyn (na odcinku 1412 

mtp); 

o ul. Winogrady odcinek od ul. Armii Poznań do ul. Brandstaettera – prace bieżące utrzymujące 

torowisko w dobrym stanie technicznym wraz z cyklicznym szlifowaniem główki szyn (na 

odcinku 2557 mtp); 

o prace polegające na szlifowaniu i/lub frezowaniu na ulicach:  

 Zamenhofa; odcinek r. Starołęka – ul. Piłsudskiego; 

 Hetmańska; odcinek ul. Głogowska – most Przemysława II; 

 Grunwaldzka; odcinek Bałtyk – Matejki; 

 Jana Pawła II; odcinek Kórnicka – rondo Śródka; 

 Tunel Franowo; odcinek ul. Szwedzka – os. Lecha; 

 Trasa Podgórna; odcinek Kórnicka – Wrocławska; 

 Przełajowa; odcinek Winogrady – pętla Wilczak; 

 23 Luty; odcinek pl. Cyryla Ratajskiego – pl. Wlkp.; 

 Wołyńska;  odcinek ul. Małopolska – Wojska Polskiego; 

 28 Czerwca 1956 r.; odcinek Opolska – Wspólna; 

o Zajezdnie tramwajowe: ul. Głogowska i ul. Szwajcarska - toczenie kół tramwajowych w 259 

szt. pociągów tramwajowych; 

Podmiotami odpowiedzialnymi za wykonanie ww. zadań są Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu 

Miejskiego oraz MPK Poznań sp. z o.o. 

Wskaźniki za 2021 r. 

Wskaźnikiem wykorzystanym w celu oceny skuteczności podejmowanych działań naprawczych jest 

liczba mieszkańców narażonych na hałas. 

W wyniku realizacji działań przeciwhałasowych nastąpiła poprawa klimatu akustycznego w zakresie 

hałasu:  

 drogowego – spadek o ok. 17 % liczby mieszkańców narażonych na hałas LDWN > 55 dB i LN > 50 

dB;  

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

odpowiednio LDWN > 55 dB i LN > 50 dB;  

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

Finansowanie w 2021 r.  

Na realizację działań w ramach Programu w 2021 roku wydano kwotę 123 372 146 złotych.  

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- zielone, mobilne miasto; 

- przyjazne osiedla. 
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MIEJSKI PLAN ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030 

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

Zakres czasowy 

2019-2030 

Przesłanki oraz cele 

Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu jest dokumentem strategicznym, stanowiącym podstawę do 

podejmowania przez władze Miasta decyzji uwzględniających ryzyko związane z zagrożeniami 

klimatycznymi. Celem Planu Adaptacji jest wzmocnienie odporności miasta na skutki obserwowanych 

i prognozowanych zmian klimatu, a także poprawa jakości środowiska przyrodniczego. 

Rozpoznano zwiększone ryzyko dla następujących sektorów: zdrowia publicznego, gospodarki 

wodnej, transportu i gospodarki przestrzennej.  

Miejski Plan Adaptacji składa się z 4 celów: 

1. łagodzenie negatywnego oddziaływania ekstremalnych zjawisk termicznych, w tym koncentracji 

zanieczyszczeń; 

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

3. informowanie oraz zwiększanie świadomości społeczności miejskiej dotyczącej skutków zmian 

klimatu; 

4. instytucjonalne i organizacyjne wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu lub na 

ekstremalne zjawiska klimatyczne; 

W Planie Adaptacji wskazano działania z trzech kategorii: organizacyjne, informacyjno-edukacyjne 

oraz techniczne. 

Finansowanie ogólne 

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

w ramach polityki spójności. Nakłady na realizację działań można pozyskiwać z  programu LIFE, 

programu HORYZONT 2020 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Działania realizowane w 2021 r. 

W 2021 r. podjęto następujące inicjatywy związane z wdrażaniem Miejskiego Planu Adaptacji do 

Zmian Klimatu (MPA): 

 szkolenia dla wydziałów, biur i miejskich jednostek organizacyjnych w obrębie Urzędu Miasta 

Poznania dotyczące zasad wdrażania MPA, obszarów wrażliwych i wzmocnienia odporności 

Miasta; 

 konsultacje z radami osiedli i organizacjami skupionymi w Komisji Dialogu Obywatelskiego 

Środowisko w sprawie współpracy przy aktualizacji i wdrażaniu MPA; 

 konsultacje z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych w sprawie wdrożenia rozwiązań 

retencyjnych przy budowie osiedla mieszkaniowego przy ul. Darzyborskiej; 

 przygotowanie Listy Inwestycyjnej MPA, zestaw projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych 

możliwych do finansowania ze środków perspektywy 2021-2027; 

 prace nad aktualizacją wskaźników MPA; 

 konsultacje Planu Inwestycyjnego w zakresie gospodarowania wodami opadowymi 

i roztopowymi na terenie Poznania przygotowywanego przez Aquanet – retencja pod kątem 

rozwiązań naturalnych w projektach retencyjnych; 
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 udział w konsultacjach pierwszego zapisu Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 

Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) pod kątem zapisów związanych z zagadnieniami 

adaptacji do zmian klimatu; 

 organizacja konferencji Energia i klimat w miastach XXI wieku na POLEKO 2021. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- silna Metropolia; 

- zielone, mobilne miasto; 

- przyjazne osiedla; 

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA MIASTA POZNANIA 

NA LATA 2021-2032  

Uchwała NR XLIV/769/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 30.03.2021 r. 

Zakres czasowy 

2021-2032 

Przesłanki oraz cele 

Do zadań samorządu gminnego należy przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest. Celem programu jest oczyszczenie terenu miasta Poznania 

z azbestu, czyli wyrobów budowlanych zawierających azbest, a także pozostałych wyrobów 

zawierających azbest i odpadów azbestowych. 

Zadania wyróżnione w ramach programu: 

- określenie warunków bezpiecznego i sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest; 

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na zdrowie człowieka i środowisko; 

- określenie ilości wyrobów zawierających azbest oraz ich rozmieszczenie na terenie Poznania. 

Finansowanie ogólne 

Program jest finansowany z budżetu Miasta Poznania i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania 

usuwania wyrobów zawierających azbest”. Dodatkowe finansowanie w ramach dotacji 

z Wojewódzkiego Funduszu będzie kontynuowane w 2022 roku.  

Działania zrealizowane w 2021 r. 

W ramach realizacji programu przeprowadzono nabór wniosków o usunięcie wyrobów zawierających 

azbest znajdujących się na terenie nieruchomości w Poznaniu. Łącznie wpłynęło 271 wniosków. 

Miasto wyłoniło również wykonawcę odpowiedzialnego za wywóz.  W 2021 r. przeprowadzono 

również kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców z wykorzystaniem mediów, plakatów 

i ulotek informacyjnych oraz zorganizowano 6 spotkań tematycznych. 

Wskaźniki za 2021 r. 

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji na terenie Poznania oszacowano 6 399,4 Mg wyrobów 

zawierających azbest. W wyniku realizacji programu w 2021 r. usunięto z 272 lokalizacji w Poznaniu 

i unieszkodliwiono poprzez przekazanie na uprawnione składowisko odpadów 323,260 Mg wyrobów 

zawierających azbest, co stanowi 5% szacunkowej ilości w mieście. 

Finansowanie w 2021 r. 
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Łączne nakłady poniesione na realizację działań objętych programem w 2021 r. wyniosły  275 302,69 

złotych. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- zielone, mobilne miasto. 

IV. Polityka społeczna 

POLITYKA SENIORALNA MIASTA POZNANIA NA LATA 2017-2021 

Uchwała Nr LV/1001/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17.10.2017 r. 

Zakres czasowy 

2017-2021 

Przesłanki oraz cele 

Założeniem polityki senioralnej jest tworzenie warunków do rozwoju i życia najstarszego pokolenia 

poprzez działania realizowane w szczególności w zakresie  przestrzeni publicznych i budynków, 

transportu, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, szacunku i inkluzji społecznej, partycypacji 

obywatelskiej i zatrudnienia, komunikacji i informacji, usług społecznych i służby zdrowia.  

Głównymi celami polityki senioralnej Miasta Poznania są: 

1. ukształtowanie w świadomości poznaniaków pozytywnego obrazu procesu starzenia się 

i starości; 

2. poprawa warunków i jakości życia osób starszych; 

3. wykorzystanie potencjału osób starszych; 

4. zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów; 

5. stworzenie warunków sprzyjających integracji międzypokoleniowej, w tym także utrwalanie 

postawy szacunku i odpowiedzialności za osoby starsze; 

6. przygotowanie średniego pokolenia do starości; 

7. stworzenie infrastruktury prawno-instytucjonalnej sprzyjającej zaradności i samodzielności osób 

starszych i opiekunów, zwłaszcza wykorzystywanie zróżnicowanych form oferowanych usług 

i świadczeń; 

8. stworzenie warunków i infrastruktury służącej generowaniu zachowań służących zdrowemu 

i aktywnemu starzeniu się. 

Finansowanie ogólne 

Działania realizowane w ramach programu finansowane są głównie w ramach budżetu Miasta. 

Projekt „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania” finansowany jest z środków 

unijnych.  

Działania realizowane w 2021 r. 

 Działania w zakresie zwiększania dostępności przestrzeni publicznych i budynków: 

o wdrażanie standardów projektowania uniwersalnego; 

o dostosowanie budynków Urzędu Miasta; 

o kampanie społeczne i szkolenia; 

o audyty dostępności w instytucjach publicznych teatrach, muzeach, urzędach, bankach, 

obiektach sportowych; 

 Działania w zakresie rozwoju mieszkalnictwa przyjaznego starzeniu się: 

o realizacja projektu „Mieszkanie dla seniora”; 
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o ZKZL Sp. z o.o. projektuje wszystkie mieszkania na parterze z przeznaczeniem dla osób 

niepełnosprawnych, w tym szczególnie dla seniorów; 

o PTBS Sp. z o.o. uwzględnia potrzeby osób starszych poprzez likwidowanie barier 

architektonicznych oraz planowanie infrastruktury dla seniorów  przy realizacji nowych 

inwestycji; 

o w latach 2017-2021 kontynuowany był program „Mieszkanie dla Seniora”; 

 Działania w zakresie rozwoju transportu przyjaznego starzeniu się: 

o bilet Seniora dedykowany osobom, które ukończyły 65 lat, a jeszcze nie ukończyły 70. roku 

życia, zamieszkałym w Poznaniu lub gminach objętych transportowymi porozumieniami 

międzygminnym na  366 dni za 90 zł; 

o dostosowanie taboru autobusowego i tramwajowego do potrzeb osób starszych i z 

niepełnosprawnościami; 

o dostosowanie infrastruktury przystankowej; 

o kampanie informacyjne dotyczące kulturalnego korzystania z transportu; 

 Działania w zakresie tworzenia warunków do wzrostu partycypacji społecznej osób starszych oraz 

kształtowanie w społeczeństwie szacunku wobec osób starszych i tworzenie warunków do 

inkluzji społecznej: 

o Senioralni.Poznań – cykl warsztatów, wykładów, drzwi otwartych i zniżek organizowany w 

październiku i skierowany do Seniorów; 

o Poznańskie Dni Rodziny; 

o kluby seniora i placówki wsparcia dziennego; 

o warsztaty i pikniki dedykowane seniorom i integracji międzypokoleniowej; 

o uniwersytety III wieku; 

o siłownie na powietrzu; 

o kampania Senior w Formie; 

o projekt Trener Senioralny; 

o Spartakiada Seniorów; 

o programy rekreacyjno-usprawniające; 

o mikrogranty dla seniorów; 

 Działania w zakresie tworzenia warunków do partycypacji obywatelskiej najstarszych 

mieszkańców Miasta możliwości zatrudnienia i utrzymania pracy: 

o Miejska Rada Seniorów; 

o Forum Klubów Seniora; 

o konsultacje z NGO; 

o Centrum Inicjatyw Senioralnych; 

o wolontariat 60 plus; 

o Centrum Inicjatyw Rodzinnych; 

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

informacji: 

o Centrum Inicjatyw Senioralnych; 

o Miejska Rada Seniorów; 

o Dzienne Domy Pomocy; 

o Komisja Dialogu Obywatelskiego; 

o Tytka Seniora; 

o gazeta Senioralny Poznań; 

o gazety osiedlowe; 

o Kluby seniora; Forum Klubów Seniora; 
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o organizacje kościelne; 

o media przychylne seniorom; 

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

zdrowia: 

o działania służące poprawie kondycji fizycznej i psychicznej osób starszych poprzez warsztaty 

tematyczne, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, profilaktykę i działania rehabilitacyjne, 

usprawniające, a także organizowanie różnego rodzaju wypoczynku; 

o prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia dla osób starszych; 

o rozwój usług i wsparcia świadczonego w ramach ośrodka geriatryczno-gerontologicznego; 

o Zintegrowane Centrum Opieki w tym Dzienny Dom Opieki Medycznej i Centrum Teleopieki, 

w ramach programu usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania; 

o infrastruktura społeczna: DPS, miejsca w DPSach innych powiatów – 663 miejsca, dzienne 

domy pomocy, mieszkanie chronione dla seniorów – 4 miejsca, Rodzinny Dom Pomocy 

„Przystań” – 8 miejsc, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobami otępiennymi 

–25 miejsc; Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – ok. 2700 pacjentów rocznie, 190 łóżek oraz 

oddział dziennej opieki dla seniorów, usługi opiekuńcze – ok. 3000 osób objętych 

wsparciem; 

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

profilaktyczne; 

o bezpłatne szczepienia przeciwko grypie; 

o programy wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, w szczególności 

rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli; 

o programy profilaktyczne oraz wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, cukrzycy, 

zaburzeni psychicznych, otyłości; 

o działania mające na celu rozwój aktywności psychofizycznej; 

o „Pudełko życia”. 

Wskaźniki za 2021 r. 

 liczba projektów zleconych z uwzględnieniem zniesienia barier i wykonywanych zgodnie ze 

standardami dostępności dla miasta Poznania – 4 projekty; 

 liczba mieszkań, których objęcie partycypacją zostało zarezerwowane w budżecie Miasta 

Poznania – 3 mieszkania; 

 liczba mieszkań w ramach programu „Mieszkanie dla Seniora” łącznie – 200; 

 liczba pozyskanych partnerów Karty Seniora – 13 partnerów; 

 liczba wydanych Kart Seniora w stosunku do liczby Seniorów uprawnionych do korzystania – 21%; 

 liczba beneficjentów projektu Trener Senioralny – ok. 4 500; 

 procent Klientów - Seniorów zadowolonych z usług PCŚ – 90%; 

 liczba podmiotów wyróżnionych w ramach akcji Miejsca Przyjazne Seniorom – 6; 

 liczba miejsc w domach pomocy społecznej – 656; 

 liczba miejsc w dziennych domach pomocy – 420; 

 liczba prowadzonych ośrodków dziennego wsparcia seniorów – 9; 

 liczba seniorów zaszczepionych przeciw grypie – 3 900; 

 liczba uczestników zajęć ruchowych dla seniorów na pływalni – 1 260/tydzień. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- wspólnotowość i dialog społeczny. 
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KIERUNKI DZIAŁAŃ i ZADANIA MIASTA POZNANIA NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I 

ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA LATA 2021-2025 

Uchwała Nr XLII/739/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16 lutego 2021 r.  

Zakres czasowy 

2021-2025 

Przesłanki oraz cele 

Program adresowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców Poznania oraz ich rodzin. Planowane 

działania dotyczą zarówno sfery integracji społecznej, jak i zawodowej, a więc obejmują zadania 

mające na celu możliwie najszersze włączenie osób z niepełnosprawnościami do aktywnego 

uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Celem programu jest normalizacja 

środowiska życia osób z niepełnosprawnościami oraz stworzenie warunków integracji i aktywnego 

udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym. Dokument ma charakter 

interdyscyplinarny i obejmuje swym zakresem wszystkie dziedziny aktywności społecznej, w których 

mogą i powinny uczestniczyć osoby niepełnosprawne, jak: edukacja, kultura, sport, działalność 

społeczna, polityczna, artystyczna i inne. Program jest kontynuacją i rozwinięciem zrealizowanych 

w ubiegłych latach miejskich programów: Poznańskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej 

Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016–2020 oraz Kierunków działań i zadań Miasta Poznania 

na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na lata 2012–2020. 

Kierunki działań w ramach Programu: 

1. rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób z niepełnosprawnościami umożliwiających 

samodzielne pełnienie ról społecznych; 

2. niwelowanie i likwidowanie barier na drodze do integracji społecznej; 

3. pobudzanie i wspieranie różnorodnych form partycypacji i aktywności społecznej osób 

z niepełnosprawnościami; 

4. integracja osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy; 

5. przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie 

w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji. 

Działania realizowane w 2021 r. 

 zapewnienie pełnego dostępu do wczesnej wielospecjalistycznej, kompleksowej pomocy 

dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością lub dzieciom z niepełnosprawnością oraz ich 

rodzinom- dofinansowanie projektów, w których były prowadzone zajęcia usprawniające dla 

dzieci oraz działania pomagające w odnalezieniu się dziecka w nowej sytuacji życiowej; 

 stwarzanie osobom z niepełnosprawnością możliwości uczestnictwa w terapii zajęciowej oraz 

prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej; 

 dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków 

pomocniczych; 

 prowadzenie ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej- dofinansowanie ośrodków 

zapewniających osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności specjalistyczne formy wsparcia 

i rehabilitacji; 

 prowadzenie działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób z 

niepełnosprawnościami poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, 

usprawniające i rehabilitacyjne; 
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 rozwijanie różnorodnych form mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego dla dorosłych osób 

z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie niezbędnych w mieszkalnictwie wspomaganym usług 

specjalistycznych; 

 rozwijanie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami; 

 rozwijanie różnorodnych form usług wspierających rodziny z dziećmi z niepełnosprawnością; 

 rozwijanie różnorodnych form opieki wytchnieniowej dla rodzin i opiekunów faktycznych osób 

z niepełnosprawnościami; 

 zapobieganie powstawaniu barier architektonicznych na etapie projektowania i wykonawstwa; 

 likwidacja barier architektonicznych w mieszkaniach osób z niepełnosprawnością, 

indywidualnych barier transportowych oraz barier w poruszaniu i w komunikowaniu się w tym 

dostępności cyfrowej; 

 zapewnienie usługi indywidualnego przewozu osób z niepełnosprawnościami; 

 zapewnienie dostępności komunikacyjno-informacyjnej; 

 wspieranie i promowanie imprez integracyjnych organizowanych przez środowisko osób 

z niepełnosprawnościami; 

 wspieranie i promowanie imprez i działań integracyjnych organizowanych przez rady osiedli; 

 rozwijanie współpracy z organizacjami osób z niepełnosprawnościami i organizacjami 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie instytucji dialogu 

obywatelskiego; 

 edukacja społeczna i obywatelska osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin poprzez rozwijanie 

zasobów informacyjnych i poradniczych dla rodzin osób z niepełnosprawnościami; 

 zwiększanie potencjałów zawodowych osób z niepełnosprawnościami; 

 rozwój i dostosowanie usług prozatrudnieniowych adresowanych do osób 

z niepełnosprawnościami; 

 wzrost zainteresowania zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami ze strony pracodawców 

otwartego rynku pracy; 

 przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji osób niepełnosprawnych w zatrudnianiu oraz 

postawom bierności zawodowej; 

 ujawnianie i zwalczanie przypadków dyskryminacji. 

Wskaźniki za 2021 r. 

 zapewnienie pełnego dostępu do wczesnej wielospecjalistycznej, kompleksowej pomocy 

dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością lub dzieciom z niepełnosprawnością oraz ich 

rodzinom – dofinansowanie projektów w których były prowadzone zajęcia usprawniające dla 

dzieci oraz działania pomagające w odnalezieniu się dziecka w nowej sytuacji życiowej – liczba 

umów: 9, liczba dzieci którym udzielono pomocy: 239, prowadzono 9 warsztatów terapii 

zajęciowej – liczba uczestników: 322, prowadzono 9 Środowiskowych Domów Samopomocy - 

liczba miejsc: 342; 

 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom z niepełnosprawnościami – zrealizowano:  537 wniosków; 

 dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – zrealizowano: 1001 wniosków; 

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych –

zrealizowano: 380 wniosków; 

 dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – zrealizowano: 

18 wniosków; 
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 dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B – zrealizowano: 11 

wniosków; 

 zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – zrealizowano: 88 

wniosków; 

 dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i 

oprogramowania – zrealizowano 23 wnioski; 

 dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – zrealizowano 21 wniosków; 

 dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – zrealizowano 11 

wniosków; 

 dofinansowanie zakupu skutera lub oprzyrządowania do wózka ręcznego – zrealizowano 22 

wnioski; 

 dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne – zrealizowano 21 wniosków; 

 dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy 

kończyny – zrealizowano 3 wnioski; 

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

z niepełnosprawnościami w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad 

dzieckiem) – zrealizowano 26 wniosków; 

 prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej – liczba umów 7; 

 prowadzenie działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób z 

niepełnosprawnościami – liczba umów 9; 

 rozwijanie różnorodnych form mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego: mieszkania 

treningowe: liczba mieszkań – 2, liczba miejsc – 7, liczba beneficjentów – 46; mieszkalnictwo 

chronione wspomagane: liczba mieszkań: 1, liczba beneficjentów: 6; 

 usługi Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością: liczba beneficjentów – 176, liczba 

godzin – 12 171; 

 rozwijanie różnorodnych form usług wspierających rodziny z dziećmi z niepełnosprawnością 

– liczba umów: 2; 

 rozwijanie różnorodnych form opieki wytchnieniowej dla rodzin i opiekunów faktycznych osób z 

niepełnosprawnościami: liczba umów – 2, liczba rodzin którym zapewniono pomoc – 85; 

 udział osób z niepełnosprawnościami w imprezach integracyjnych (m.in. kulturalnych, spotkań): 

liczba umów – 7; 

 zwiększenie aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami m.in. w sporcie, rekreacji: 

liczba umów – 4; 

 edukacja społeczna i obywatelska osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin: liczba umów – 6; 

 zwiększanie potencjałów zawodowych osób z niepełnosprawnościami a w tym: 

o organizowanie ogólnych i specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób 

z niepełnosprawnościami: liczba osób – 27; 

o dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym; 

Liczba osób – 185 wniosków;  

 udzielanie osobom z niepełnosprawnością środków finansowych na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej: liczba osób – 6; 

 wzrost zainteresowania zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami ze strony pracodawców 

otwartego rynku pracy: 

o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób  niepełnosprawnych: liczba umów – 2; 
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o zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającemu osobie niepełnosprawnej w pracy – 

liczba umów: 3; liczba pracowników: 19; 

 rozwój i doskonalenie usług doradczych dla pracodawców prowadzonych w ramach Centrum 

Integracji Zawodowej – udzielono wsparcia 96 pracodawcom; 

 z usług Poznańskiego Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego skorzystało 50 osób a 21 osób 

znalazło zatrudnienie.  

Finansowanie 

Łączne nakłady poniesione na realizacje Programu w 2021 roku wyniosły 22 564 797 złotych. 

 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- przyjazne osiedla; 

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

POZNAŃSKI PROGRAM WSPIERANIA RODZINY i ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2020-2022 

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

Zakres czasowy 

2020-2022 

Przesłanki oraz cele 

Głównym celem programu jest rozwój sieci pomocy dziecku i rodzinie będącym w różnych 

sytuacjach. Ma dotyczyć zarówno rodzin działających prawidłowo, jak i rodzin zagrożonych 

dysfunkcyjnością oraz rodzin już dysfunkcyjnych. Realizacja celu głównego odbywa się poprzez cele 

szczegółowe:  

1. upowszechnienie wśród mieszkańców Poznania wiedzy na temat systemu wspierania rodziny; 

2. zwiększenie dostępności placówek wsparcia dziennego, realizowanie programów służących 

wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz godzeniu przez dorosłych życia rodzinnego 

i zawodowego; 

3. zapewnienie rodzinie ze zdiagnozowanymi problemami odpowiedniej do potrzeb usługi, pomocy 

i świadczenia; 

4. zapewnienie pieczy zastępczej każdemu dziecku w sytuacji kryzysowej; 

5. wspieranie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, zwiększenie dostępności rodzin zastępczych do 

wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, prawnego oraz specjalistycznego; 

6. wspieranie wychowanków  pieczy zstępczej w procesie usamodzielnienia; 

7. zapewnienie wysokiej jakości pracy osób wspierających poznańskie rodziny; 

Zadania opisane w Poznańskim Programie Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej 

realizowane są przez miejskie jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe. 

Finansowanie ogólne 

Program jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania. 

Działania realizowane w 2021 r.  

Zadania zrealizowane w 2021 r. ramach programu: 

 koncentracja działań na zapewnianiu miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

 usługi wolontariatu; 

 organizacja zajęć edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych dla dzieci i rodzin; 

 rozwój edukacji małego dziecka; 

 organizacja wypoczynku letniego; 

 zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej. 
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Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

POZNAŃSKI PROGRAM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 NA LATA 2016-2020 

Uchwała Nr XXXIII/524/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12.07.2016 r. 

Zakres czasowy 

2016-2020, w 2021 trwało przygotowanie do kontynuacji 

Przesłanki oraz cele 

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności oraz rozwój jakości opieki i edukacji dla 

dzieci w wieku do lat 3 w różnych formach. 

Cele szczegółowe: 

1. zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi w różnych formach określonych w ustawie; 

2. opracowanie i wdrożenie standardów jakości opieki i edukacji dla dzieci do lat 3 oraz systemu 

monitoringu i ewaluacji jakości pracy różnych form opieki nad dziećmi do lat 3; 

3. wsparcie rodziców dzieci do lat 3 w wychowaniu i opiece; 

4. upowszechnianie wśród mieszkańców Poznania wiedzy na temat opieki i wychowania dzieci 

w wieku do lat 3. 

Finansowanie ogólne 

Program finansowany jest w ramach zadań własnych gminy, jak również z innych źródeł finansowania 

poprzez udział Miasta w programach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Działania realizowane w 2021 r.   

Działania w ramach programu realizowane w roku 2021: 

- dofinansowano 2099 miejsc opieki w żłobkach niepublicznych, kwota dofinansowania do jednego 

miejsca – 600 zł miesięcznie; 

- utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych stanowiący wsparcie dla 

rodzin w trudnej sytuacji finansowej; 

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

prowadzących placówki opieki nad dziećmi do lat 3; 

- Miasto Poznań w ramach programu „Maluch+” 2021 otrzymało środki na funkcjonowanie 400 

miejsc w 15 żłobkach publicznych; otrzymano także dodatkową dotację celową na zapewnienie 

funkcjonowania miejsc w 15 żłobkach publicznych utworzonych w ramach Programu Maluch+; 

- Kontynuowano proces wdrażania standardów jakości w żłobkach publicznych oraz przedstawiono 

opracowany dokumentu „Standardy jakości opieki dla dzieci do lat 3 w żłobkach” dla 

przedstawicieli placówek niepublicznych; 

- prace w ramach programu mające na celu przygotowanie Poznańskiego Programu Opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2022-2025. 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

POLITYKA PRORODZINNA DLA MIASTA POZNANIA NA LATA 2016-2020 

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

Zakres czasowy 

2016-2020, w 2021 trwało przygotowanie do kontynuacji  
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Przesłanki oraz cele 

W ramach polityki założono następujące cele:  

1. ukształtowanie w świadomości poznaniaków przyjętego przez Miasto systemu wartości, w 

którym rodzina i dzieci będą wartościami priorytetowymi; 

2. poprawa sytuacji demograficznej i odwrócenie trendu odpływu poznańskich rodzin do gmin 

ościennych; 

3. tworzenie warunków do godzenia obowiązków wobec rodziny z indywidualnymi aspiracjami jej 

członków; 

4. tworzenie warunków sprzyjających integracji międzypokoleniowej, w tym także utrwalanie 

postawy szacunku i odpowiedzialności za osoby starsze; 

5. zwiększenie liczby poznańskich rodzin i zmiana ich struktury. 

 

W ramach polityki przyjęto następujące założenia: 

1. tworzenie warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny poprzez wspomaganie jej we 

wszystkich fazach rozwoju; 

2. poszanowanie podmiotowości i autonomii rodziny; 

3. stworzenie warunków dla pomocniczości wobec rodziny w miejsce opiekuńczości; 

4. przekonanie, że działania na rzecz rodziny wychowującej dzieci stanowią inwestycję, która w 

przyszłości przyniesie Miastu określone korzyści; 

5. polityka odnosi się do każdej rodziny, przede wszystkim jednak do rodzin posiadających dzieci i 

wymagających wsparcia w wychowaniu oraz kształceniu młodego pokolenia; 

6. zaprojektowane działania mają znaleźć odzwierciedlenie zarówno w sytuacji materialnej rodzin, 

jak i w jakości dostępnych dla nich usług społecznych. 

Finansowanie ogólne 

Program finansowany jest z budżetu Miasta Poznań oraz Państwa.  

Działania realizowane w 2021 r. 

 funkcjonowało Centrum Inicjatyw Rodzinnych – miejsce przyjazne rodzinie; 

 realizowano świadczenia rodzinne; 

 dofinansowano 2099 miejsc w żłobkach niepublicznych w kwocie 600 zł na jedno miejsce; 

 otrzymano środki na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach samorządowych 

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

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

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

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

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

pozarządowymi; 

 zorganizowano letnie półkolonie dla uczniów szkół podstawowych; 

 dofinansowano realizację korepetycji dla uczniów szkoły podstawowej; 

 dofinansowano prowadzenie centrum mediacji; 

 wspierano rodziny poprzez realizację działań w zakresie transportu zbiorowego i infrastruktury; 

 zorganizowano hybrydowe wydarzenia kulturalno-rozrywkowo-edukacyjne integrujące 

poznańskie rodziny, w tym sprzyjające integracji międzypokoleniowej: Poznańskie Dni Rodziny 

oraz Gala Rodzin; 

 w roku 2021 trwały prace nad przygotowaniem Polityki na kolejny okres realizacji.  
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Powiązanie ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

POZNAŃ PRO RODZINA -PROMOCJA, ROZWÓJ i OCHRONA RODZIN WIELODZIETNYCH w POZNANIU  

Uchwała Nr LVI/1029/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07.11.2017 r. 

Zakres czasowy 

od 2012 r. 

Przesłanki oraz cele 

Uznaje się za priorytetowe i strategiczne działania na rzecz poznańskich rodzin wychowujących dzieci. 

Ważnym elementem tych działań jest promocja i wsparcie rodzin wielodzietnych. 

Celami Programu są: 

1. poszanowanie podmiotowości i autonomii rodziny wielodzietnej; 

2. tworzenie dobrych warunków dla życia i rozwoju rodziny wielodzietnej; 

3. promowanie modelu i marki rodziny wielodzietnej; 

4. uwzględnienie zasady tworzenia przyjaznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi jako priorytetowej 

w działaniach Miasta; 

5. dbanie o rozwój kapitału ludzkiego i społecznego rodzin wielodzietnych; 

6. propagowanie informacji o ofercie usług dla rodzin wielodzietnych; 

7. podnoszenie kompetencji rodzin wielodzietnych; 

8. wzmacnianie rodziny oraz przeciwdziałanie jej wykluczeniu; 

9. wyrównywanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. 

Uchwałą wprowadzono nowe rozwiązania i instrumenty wspierające realizację Programu takie, jak: 

 powołanie przez Radę Miasta Poznania Rady Rodziny Dużej; 

 powołanie przez Prezydenta Miasta Poznania Pełnomocnika ds. Rodzin wielodzietnych; 

 zorganizowanie corocznie przez Miasto Poznań Poznańskich Dni Rodziny. 

Działania realizowane w 2021 r. 

 W 2021 roku odbyło się 6 posiedzeń online Rady Rodziny Dużej. Główne tematy posiedzeń: 

o prace nad projektem opracowywanej przez Urząd Miasta nowej „Polityki na rzecz Rodzin 

Miasta Poznania na lata 2021-2025”; 

o zmiana sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów od mieszkańców Poznania; 

o wypoczynek letni dzieci; 

o Poznańskie Dni Rodziny 2021; 

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

specjalny, uproszenia procedur składania wniosków i doładowywania PEKI; 

o dostępność miejskich nieruchomości dla rodzin wielodzietnych – mieszkania do remontu 

jako oferta dla rodzin wielodzietnych, mieszkania w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa 

Społecznego sp. z o.o.; 

o ochrona zdrowia psychicznego uczniów w czasie epidemii choroby COVID-19;  

o działalność Poznańskiego Centrum Świadczeń oraz Centrum Inicjatyw Rodzinnych w czasie 

pandemii; 

o Polski Ład na rzecz rodzin; 

o świadczenia dla uczniów w poznańskim PCŚ; 

 zorganizowano Galę Rodzin w formie online; 

 zorganizowano IX edycję Poznańskich Dni Rodziny w wersji hybrydowej; odbyło się ponad 300 

wydarzeń i atrakcji. 
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Wskaźniki za 2021 r. 

W ramach Programu Karta Dużej Rodziny, w 2021 roku posiadacze karty mogli korzystać z ulg i zniżek 

oferowanych przez 128 Partnerów w 7 kategoriach. W 2021 roku pozyskano 4 nowych Partnerów 

Programu i zamieszczono 49 postów promujących zarówno nowych jak i dotychczasowych Partnerów 

Programu. 

Finansowanie w 2021 r. 

W 2021 roku na realizację Programu wydano kwotę 222 785,77 złotych. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK 

Uchwała Nr XL/699/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17.12.2020 r. w sprawie Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Poznaniu na rok 2021 zmieniona: 

Uchwała Nr XLIII/762/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9.03.2021 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 rok. 

Uchwała Nr XLVIII/884/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15.06.2021 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 rok. 

Uchwała Nr LII/984/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28.09.2021 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 rok. 

Zakres czasowy 

1.01-31.12.2021 

Przesłanki oraz cele 

Celem głównym programu jest zapewnienie mieszkańcom Poznania sprawnego systemu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji 

psychoaktywnych. 

Wyróżniono również cele szczegółowe: 

1. Propagowanie wiedzy i kompetencji oraz promocja adekwatnych postaw społecznych w obszarze 

zapobiegania uzależnieniom: 

a) wspieranie innowacyjnych działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 

realizacji zajęć integrujących psychoprofilaktykę z działaniami artystycznymi; 

b) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

c) program oddziaływań korekcyjnych i edukacyjnych adresowany do osób stosujących 

przemoc w rodzinie; 

d) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z 

elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz terapii wspomagającej 

rozwój dziecka; 

e) podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez 

prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Poznania; 
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f) realizacja programu pn. „Sportowa młodość – trzeźwa przyszłość”, polegającego na 

organizowaniu pozalekcyjnych zajęć sportowych i realizacji programu profilaktycznego 

propagującego idee trzeźwościowe; 

g) opracowanie koncepcji kampanii „Sprzedajemy Odpowiedzialnie”. 

2. Wdrażanie, realizowanie i upowszechnianie oferty programów profilaktycznych o naukowych 

podstawach lub o potwierdzonej skuteczności: 

a) socjoterapia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym realizowana w 

placówkach wsparcia dziennego; 

b) wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych dla uzależnionych 

osób bezdomnych; 

c) realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka nr 

3 w Poznaniu pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem; 

d) realizacja programu profilaktycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub 

zagrożonych uzależnieniem poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnorozwojowych 

dotyczących m.in. tematyki uzależnień, sportowych, teatralno-plastycznych, tanecznych oraz 

organizowanie wypoczynku letniego i zimowego; 

e) realizacja programów profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych 

obejmujących problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków; 

f) realizacja Programu Wsparcia Specjalistycznego; 

g) realizacja programu terapeutyczno-wychowawczego Ostoja dla dzieci i młodzieży z rodzin z 

problemem alkoholowym; 

h) realizacja „Programu pomocy osobom bezdomnym, uzależnionym od alkoholu, 

w budowaniu i utrwalaniu postaw trzeźwościowych”; 

3. Zapewnienie dostępności do specjalistycznych świadczeń, usług oraz interwencji podejmowanych 

w celu poprawy jakości życia osób z kręgu problemów uzależnień:  

a) udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta; 

b) zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków przemocy domowej oraz 

ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych występowaniem przemocy; 

c) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 

społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

d) wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci przejawiających symptomy ze spektrum 

FASD, dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz znajdujących się w 

grupie podwyższonego ryzyka uzależnienia od alkoholu; 

e) zapewnienie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i ich rodzinom; 

f) prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych i ich rodzin wraz z programem pomocy 

psychologicznej; 

g) prowadzenie całodobowego telefonu zaufania w tym Niebieskiej i Pomarańczowej Linii dla 

osób z problemem alkoholowym i ich rodzin; 

h) udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom; 

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

ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych: 

a) prowadzenie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych; 

b) realizacja Programu przeciwdziałania spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych i 

prewencyjnego oddziaływania na osoby uzależnione; 

c) realizacja Programu w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem 

przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi; 
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d) prowadzenie postępowań w sprawie należności za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych; 

5. Doskonalenie systemu diagnozowania problemów uzależnień oraz planowania, monitorowania i 

kontrolowania realizacji Programu: 

a) wyposażenie realizatorów i partnerów Programu w zasoby niezbędne do realizacji zadań; 

b) tworzenie warunków do zabezpieczenia pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 

c) analiza zjawisk i problemów występujących w Poznaniu w celu projektowania interwencji 

i rozwiązań w Programach rocznych i wieloletnich adekwatnych do potrzeb mieszkańców; 

d) upowszechnianie standardów jakości w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień; 

e) realizacja projektu BaltCity Prevention w celu wdrożenia modelu wsparcia dzieci i młodzieży 

w rozwiązywaniu problemów uzależnień; 

f) zachowanie trwałości Projektu BaltCityPrevention; 

g) tworzenie warunków do współpracy między realizatorami i partnerami Programu; 

h) monitorowanie i usprawnianie zadań ujętych w Programie; 

i) doskonalenie strategii działań profilaktycznych i zwiększanie ich efektywności. 

Finansowanie ogólne 

Finansowanie programu z rozbiciem na poszczególne cele szczegółowe: 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

NA REALIZACJĘ PROGRAMU w 2021 r. 

 

KWOTA 

Cel 1 5 790 421 zł 

Cel 2 4 647 868,67 zł 

Cel 3 3 022 945 zł 

Cel 4 3 975 729 zł 

Cel 5 5 621 602,71 zł 

SUMA 23 058 566,38 zł 

Tabela 6 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

Działania za 2021 r. 

Działania w ramach Programu realizowane w 2021 roku: 

 sfinansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Poznaniu; liczba prowadzonych spraw: 331, ponadto MKRPA wydała 721 postanowień w sprawie 

lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych; 

 dofinansowanie w formie wspierania lub powierzania realizacji zadań publicznych 

koordynowanych przez Urząd Miasta; podpisano 55 umów z podmiotami niezaliczanymi do 

sektora finansów publicznych, obowiązywało 13 umów wieloletnich; 

 w całodobowym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu zostały przyjęte 4673 osoby; 

 dofinansowanie realizacji działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową 

poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; podpisano 135 umów, 

a w zajęciach wzięło udział ok 18 000 uczniów; 

 dofinansowanie działalności 4 Centrów Integracji Społecznej wspierających zatrudnienie socjalne; 

liczba zapewnionych miejsc: 113; 

 dofinansowanie zadania realizowanego przez Ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów 

Abstynencyjnych i Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala Miejskiego im. Fr. Raszei w Poznaniu; 
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w Ośrodku przyjęto 386 osób, a w ramach Poradni udzielono 356 porad lekarskich oraz 1 056 

porad psychoterapeutycznych osobom uzależnionym i współuzależnionym; 

 dofinansowanie Programu Wsparcia Specjalistycznego – liczba rodzin: 312, konsultacje, 

podnoszenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych: 101 rodzin, 2 238 konsultacji, 3 658 

porad, 874 spotkania; 

 sfinansowanie programu Sportowa młodość – liczba uczniów: 1 486; 

 dofinansowanie programu profilaktycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – liczba 

uczestników zajęć ok. 30; 

 dofinansowanie programu terapeutyczno-wychowawczego „Ostoja” dla dzieci i młodzieży – 

liczba dzieci ok. 60; 

 dofinansowanie programu dotyczącego podejmowania interwencji w związku 

z nieprzestrzeganiem zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, wylegitymowano 8 065 osób; 

 dofinansowanie zadania w zakresie zapewnienia transportu osób w stanie upojenia 

alkoholowego; liczba osób ok. 700, zapewnienie porządku publicznego – 500 osób, pomoc 

bezdomnym – 100 osób; 

 sfinansowanie programu Prowadzenie całodobowego telefonu zaufania dla osób z problemem 

alkoholowym, w tym Pomarańczowej i Niebieskiej Linii;  

 sfinansowanie programu dla osób uzależnionych i ich rodzin poprzez prowadzenie Hostelu Drugi 

Dom; liczba miejsc: 15; 

 dofinansowanie programu Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci z symptomami FASD, 

dzieci  pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz znajdujących się w grupie 

podwyższonego ryzyka uzależnienia od alkoholu; liczba podopiecznych: 27; 

 dofinansowanie programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci pochodzących z rodzin 

dotkniętych uzależnieniem; liczba podopiecznych: 28. 

 

Wskaźniki za 2021 r. 

 Cel 1 ≥45 000 – liczba dzieci uczestnicząca w zajęciach edukacyjnych i programach profilaktyczno-

terapeutycznych; 

 Cel 2 ≥3 500 – liczba beneficjentów korzystających z programów profilaktycznych; 

 Cel 3 ≥6 100 – liczba miejsc dla osób potrzebujących specjalistycznych usług oraz interwencji; 

 Cel 4 ≥15 500 – liczba beneficjentów korzystających z usług ograniczających negatywne skutki dla 

zdrowia i życia rodzinnego i społecznego; 

 Cel 5 ≥14 – liczba inicjatyw i przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz planowania, monitorowania i 

doskonalenia Programu. 

Finansowanie w 2021 r. 

Na realizację Programu w 2021 roku wydano kwotę ok. 18.100.000 złotych. Pozostała kwota, jako 

niewykorzystana zostanie wydana w roku 2022. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA POZNANIA 2019-2025 

Uchwała Nr XI/162/VII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14.05.2019 r. 

Zakres czasowy 

2019-2025 
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Przesłanki oraz cele 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025 jest 

dokumentem określającym zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych 

występujących na obszarze Miasta Poznania. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 

- Art. 16b - gmina i powiat opracowują strategię rozwiązywania problemów społecznych, która 

zawiera w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym 

strategią, określenie celów strategicznych, projektowanych zmian, kierunków niezbędnych 

działań, sposobu realizacji strategii, ram finansowych oraz wskaźników realizacji działań; 

- Art. 17 ust. 1 pkt 1 - do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: opracowanie 

i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

- Art. 19 pkt 1 – do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 

społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych. 

Celem Strategii jest wyrównywanie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

i wykluczonych społecznie. Cel jest realizowany poprzez wzrost zaangażowania mieszkańców 

w sprawy miasta, wzrost odpowiedzialności za innych na terenie miasta, poprawę zasadniczych 

warunków  życia mieszkańców w sferze ekonomicznej, społecznej i kulturowej oraz lepsze 

bezpośrednie zaspokojenie ich potrzeb w tych sferach, co powinno korzystnie wpływać na ich 

dobrobyt osobisty.  

Planowanie strategiczne obejmuje następujące priorytety: 

1. kapitał społeczny i aktywność obywatelska; 

2. wsparcie; 

3. bezpieczeństwo; 

4. mieszkalnictwo; 

5. zdrowie; 

6. praca. 

Finansowanie ogólne 

Realizacja celów Strategii finansowana jest z budżetu Miasta Poznania, funduszy zewnętrznych w tym 

rządowych, pozarządowych, programów celowych i funduszy unijnych oraz ze środków 

zaangażowanych w partnerstwo publiczno-prywatne. 

Działania realizowane w 2021 r. 

Działania zrealizowane w 2021 roku: 

 poddanie analizie poznańskiej Strategii w ramach działań w projekcie „STRATEGOR – 

opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu 

i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”; 

 pozyskanie danych statystycznych od początku trwania Strategii. 

Wskaźniki za 2021 r. 

W ramach priorytetów wyróżniono cele operacyjne: 

1. Kapitał społeczny i aktywność obywatelska: 

a) Cel operacyjny 1: Zwiększenie współuczestnictwa mieszkańców w życiu Miasta – podniesienie 

aktywności obywatelskiej: 
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 liczba osób biorących udział w konsultacjach – 11 945; 

 liczba utworzonych Centrów Inicjatyw Lokalnych – 21; 

 liczba projektów zgłoszonych do PBO – 210; 

 liczba głosujących w PBO – 85 115; 

 liczba spotkań w lokalnych społecznościach - 8. 

b) Cel operacyjny 2: Usprawnienie systemu komunikacji z mieszkańcami – Zwiększenie 

partycypacji obywateli w życiu miasta dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań 

informacyjno-komunikacyjnych: 

 zwiększenie liczby użytkowników (unique users) Miejskiego Informatora 

Multimedialnego i Biuletynu Informacji Publicznej – 6 240 606; 

 zwiększenie osób korzystających z eusług – 5746. 

c) Cel operacyjny 3: Wzmocnienie i wsparcie sektora organizacji pozarządowych: 

 liczba organizacji biorących udział w konsultacjach – 30; 

 liczba zespołów problemowych, w których skład wchodzą przedstawiciele NGO – 10; 

 liczba przedsięwzięć promujących i integrujących NGO – 4; 

 ilość działań promujących wolontariat – 27; 

 liczba inicjatyw z udziałem podmiotów ekonomii społecznej – 5; 

 liczba działań promujących podmioty ekonomii społecznej i zakupy odpowiedzialne 

społecznie – 6. 

d) Cel operacyjny 4: Wspieranie inicjatyw wspólnotowych na rzecz integracji cudzoziemców: 

 liczba organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania cudzoziemców – 14; 

 opracowanie informatora dla cudzoziemców – 4; 

 aktualizacja opracowanego informatora dla cudzoziemców – 0; 

2. Wsparcie 

a) Cel operacyjny 1: Zapewnienie dzieciom i rodzinom warunków rozwoju oraz pomocy w 

sytuacjach trudnych poprzez doskonalenie systemu wspierania rodziny oraz osiągniecie 

standardów systemu pieczy zastępczej: 

 liczba przeprowadzonych badań w zakresie rozwoju wsparcia rodziny i systemu pieczy 

zastępczej – 0; 

 liczba projektów w zakresie rozwoju wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej – 33; 

 wskaźnik zabezpieczenia miejsc w pieczy zastępczej – 447; 

 wskaźnik skuteczności zastosowania planu pracy z rodziną objętą wsparciem asystenta 

rodziny – 16; 

 wskaźnik dostępności zawodowych form pieczy zastępczej – 26; 

 wskaźnik wsparcia udzielanego przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 511; 

 liczba szkoleń i superwizji, dla osób wspierających rodziny – 4; 

 liczba kandydatów do pełnienia funkcji  rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy 

zastępczej – 2; 

 liczba wolontariuszy działających na rzecz wsparcia rodziny oraz dzieci w pieczy zastępczej - 

91; 

 wskaźnik skuteczności współpracy z pełnoletnimi wychowankami pieczy zastępczej 220; 

b) Cel operacyjny 2: Miasto przyjazne rodzinom, poprawa stabilizacji i socjalnego bezpieczeństwa 

rodzin mieszkających w Poznaniu poprzez realizację Polityki prorodzinnej dla Miasta Poznania: 

 liczba miejsc w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 – 5043; 

 liczba wdrożonych standardów opieki nad dziećmi do lat 3 – 1; 

 liczba partnerów Karty Rodziny Dużej 128; 
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 liczba przeprowadzonych warsztatów/szkoleń/zajęć wspierających dzieci, młodzież, 

rodziców – 48; 

 liczba udzielonych informacji/porad 4017; 

 liczba odbiorców newslettera Centrum Inicjatyw Rodzinnych >4000; 

 liczba wydarzeń promujących życie rodzinne – 2; 

c) Cel operacyjny 3: Miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami oraz stworzenia 

warunków integracji i aktywnego udziału niepełnosprawnych mieszkańców miasta w życiu 

społecznym poprzez realizacje Kierunków działań i zadań Miasta Poznania na rzecz osób 

niepełnosprawnych: 

 liczba osób korzystających ze wsparcia w warsztatach terapii zajęciowej; środowiskowych 

domach samopomocy oraz ośrodkach wsparcia – 1027;  

 liczba osób korzystających z mieszkań treningowych, chronionych, wspomaganych – 46; 

 liczba jednostek w których poprawiono dostępność – 2; 

 liczba dostępnego taboru publicznego – 705; 

 liczba osób korzystających z usług asystenckich – 176; 

d) Cel operacyjny 4: Zapewnienie wsparcia osobom ubogim: 

 liczba osób korzystających ze wsparcia – 7641; 

 przyjęcie Poznańskiego Międzysektorowego Programu Rozwiązywania Problemu 

Bezdomności – 1; 

 liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia w ramach pomocy społecznej – 19 498; 

 wskaźnik skuteczności udzielania schronienia osobom bezdomnym 1795; 

 wskaźnik sprawności zapewnienia świadczeń pieniężnych – 11 936; 

 liczba miejsc w mieszkaniach chronionych – 94. 

e) Cel operacyjny 5: Miasto przyjazne seniorom, kreowanie i dostosowywanie usług poprzez 

realizację Polityki Senioralnej miasta Poznania: 

 liczba zrealizowanych przedsięwzięć związanych z likwidacją barier w zakresie 

mieszkalnictwa, transportu – 2; 

 liczba zrealizowanych przedsięwzięć związanych z usługami w zakresie korzystania z 

turystki  rekreacji, kultury, sportu – 4; 

 liczba wolontariuszy 18; 

 liczba partnerów projektu „Karta Seniora – Poznańska Złota Karta” – 153; 

 liczba osób korzystających z usług społecznych w miejscu zamieszkania – 6718; 

 liczba osób korzystających z dziennego wsparcia – 531; 

 liczba osób, którym w danym roku zapewniono pobyt w domu pomocy społecznej – 575; 

 liczba klubów seniora działających w Poznaniu – 79. 

3. Bezpieczeństwo 

a) Cel operacyjny 1: Bezpośrednie zapobieganie przemocy: 

 liczba osób objętych wsparciem – 3970; 

 liczba ośrodków wsparcia – 7; 

 liczba podjętych inicjatyw, szkoleń, konsultacji – 82; 

 wskaźnik skuteczności zastosowania indywidualnego planu pomocy z osobą dotkniętą 

przemocą w rodzinie – 136. 

b) Cel operacyjny 2: Pośrednie zapobieganie przemocy: Wspieranie inicjatyw wspólnotowych na 

rzecz przeciwdziałania przemocy: 

 liczba zrealizowanych programów profilaktycznych, edukacyjnych. Liczba beneficjentów 

wsparcia – 2/21; 
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 liczba niebieskich kart – 1471; 

 liczba miejsc schronienia dla osób doświadczających przemocy – 60; 

4. Mieszkalnictwo 

a) Cel operacyjny 1: Poprawa sytuacji mieszkaniowej mieszkańców Poznania: 

 liczba oddanych do użytku lokali w nowo wybudowanych budynkach – 218; 

 liczba osób, którym udzielono pomocy mieszkaniowej w ramach „listy prezydenckiej” – 

209; 

 liczba zagospodarowanych pustostanów – 368; 

 liczba lokali mieszkalnych w zasobie Miasta – 12 635; 

 liczba przeprowadzonych zmian 223. 

5. Zdrowie 

a) Cel operacyjny 1: Kształtowanie zachowań prozdrowotnych mieszkańców: 

 liczba realizowanych programów, liczba wykonanych szczepień – 8/4556; 

 liczba zorganizowanych spotkań, imprez, przedsięwzięć prozdrowotnych i propagujących 

kulturę fizyczną – 234; 

 liczba rowerów miejskich – 1742; 

 ilość km ścieżek rowerowych – 301,6; 

 liczba osób objętych badaniami profilaktycznymi – 8700; 

b) Cel operacyjny 2: Poprawa jakości i dostępu do usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych 

oraz poprawa dostępu do usług przedmedycznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym: 

 liczba osób objętych wsparciem – 2197; 

 liczba miejsc w placówkach i ośrodkach, w tym zapewniających krótki pobyt osób 

niesamodzielnych – 1101; 

 liczba miejsc w placówkach medycznych pełniących funkcje opiekuńcze i lecznicze – 288; 

 liczba osób korzystających w ciągu roku z usług opiekuńczych – 4934; 

 liczba osób korzystających z teleopieki – 872; 

c) Cel operacyjny 3: Poprawa dostępu do opieki psychiatrycznej, usług terapeutycznych, szeroko 

rozumiana promocja zdrowego życia dla uzależnionych, promocja zdrowego stylu życia wolnego 

od uzależnień: 

 liczba przeprowadzonych kampanii, zorganizowanych spotkań, konferencji, publikacji – 54; 

 liczba zrealizowanych programów profilaktycznych i terapeutycznych – 190; 

 liczba osób objętych wsparciem – 65 500; 

6. Praca: 

a) Cel operacyjny 1: Zwiększenie efektywności szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia 

ustawicznego: 

 liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych – cyklicznie 1 raz na kwartał; 

 liczba doradców zawodowych współpracujących ze szkołami – 2; 

b) Cel operacyjny 2: Kształtowanie i rozwój inkluzywnego rynku pracy; 

 stopa bezrobocia w mieście Poznań – 2,0; 

 liczba osób bezrobotnych – 5654; 

 liczba nowych miejsc pracy – 21 493; 

 liczba ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami – 696 wyłącznie dla 

niepełnosprawnych; 

 liczba osób uczestniczących w szkoleniach i innych programach rynku pracy – szkolenia 

388; staże zawodowe – 271; prace interwencyjne – 20; roboty publiczne – 5; prace 
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społecznie użyteczne – 9; bon na zasiedlenie – 19; bon zatrudnieniowy – 16; 

dofinansowanie za zatrudnienie osoby 50% - 13; świadczenie aktywizacyjne – 2; dotacje na 

podjęcie działalności gospodarczej – 321; doposażenie stanowisk pracy dla pracodawcy – 

6; Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 1972. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- silna metropolia; 

- nowoczesna przedsiębiorczość; 

- zielone, mobilne miasto; 

- przyjazne osiedla; 

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W 

RODZINIE NA TERENIE MIASTA POZNANIA  

Uchwała Nr XVII/210/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30.08.2011 r. 

Zakres czasowy 

2011-2021 

Przesłanki oraz cele 

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz podniesienie skuteczności działań na 

rzecz osób doświadczających i stosujących przemoc domową. Realizacja celu głównego odbywa się 

poprzez cele szczegółowe: 

1. podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej poprzez profilaktykę i edukację w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

2. zwiększenie dostępności i zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom doświadczającym 

przemocy oraz większej efektywności ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

3. zwiększenie dostępności i skuteczności działań interwencyjnych oraz oddziaływań korekcyjnych 

wobec osób stosujących przemoc w rodzinie; 

4. zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie; 

5. zwiększenie kompetencji pracowników służb realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

Finansowanie ogólne 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gminy i środki finansowe na realizację 

Programu mogą pochodzić z następujących źródeł: 

- budżetu Miasta Poznania; 

- budżetu samorządu województwa; 

- dotacji z budżetu państwa; 

- funduszy organizacji pozarządowych; 

- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; 

- grantów z innych źródeł. 

Działania realizowane w 2021 r. 

 49 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; powołano 

708 grup roboczych w celu opiniowania przypadków prowadzenia procedury Niebieskiej Karty; 

grupy robocze odbyły łącznie 2143 posiedzeń; pomocy udzielono 2566 osobom doznającym 

przemocy w rodzinie, w tym:  1029 kobietom, 1170 mężczyznom oraz 367 dzieciom; 



 

52 

 

 poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, zawodowe i rodzinne – z pomocy 

skorzystało 3310 osób, w tym: 2294 kobiet, 539 mężczyzn i 477dzieci; 

 sporządzono 1305 nowych formularzy Niebieskiej Karty, procedurą objęto 1471 rodziny; w 

wyniku ustania przemocy w rodzinie zakończono 337 procedur, 703 procedury zostały 

zakończone po stwierdzeniu braku zasadności podejmowania działań; 

 w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie udzielono pomocy 80 osób, 

w tym: 41 kobiet i 11 mężczyzn oraz 28 dzieci;  

 przeprowadzono 490 rozmów terapeutyczno-wspierających oraz terapię grupową dla 11 grup; 

 realizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, w którym 

udział wzięło 11 osób; został ukończony pozytywnie przez 6 osób; prowadzono również program 

psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie, w którym udział wzięło 10 

osób; został ukończony pozytywnie przez 6 osób. 

Wskaźniki za 2021 r.  

 liczba niebieskich kart – 1838 w tym: wszczętych 1305, kontynuowanych 533; 

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

w rodzinie – 11, ukończyło 6; 

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

przemocy w rodzinie – 10, ukończyło 6. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA 

OBYWATELI i PORZĄDKU PUBLICZNEGO  

Uchwała Nr LXXVII/1168/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21.09.2010 r. 

Zakres czasowy 

2010- 

Przesłanki oraz cele 

Program kładzie nacisk na przeciwdziałania drobnym wykroczeniom i przestępstwom o tzw. niskiej 

szkodliwości, wychodząc z założenia, że bierna postawa wobec tych wykroczeń i przestępstw 

przyczynia się do wzrostu liczby ciężkich przestępstw, a także znacząco wpływa na poczucie 

bezpieczeństwa wśród mieszkańców. 

Program zakłada również usuwanie przyczyn zagrożeń, nie tylko poprzez działania represyjne, ale 

także długofalowe działania prewencyjne i wychowawcze, we współpracy ze służbami miejskimi 

i państwowymi, samorządami pomocniczymi, instytucjami i organizacjami oraz mieszkańcami.  

Głównymi celami programu są: 

1. ograniczenie poziomu przestępczości; 

2. zmniejszenie poczucia zagrożenia; 

3. poprawa ochrony bezpieczeństwa mieszkańców. 

Działania realizowane w 2021 r. 

Działania w ramach programu realizowane były przez Komendę Miejską Policji, Straż Miejską Miasta 

Poznania oraz Urząd Miasta. 
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 Programy ukierunkowane na obniżenie stopnia przestępczości, zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców, wypracowanie poczucia współodpowiedzialności za stan 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Poznania: 

o projekt Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec; 

o profilaktyka alkoholowa – systematyczne kontrole obiektów handlowych, akcje 

informacyjno-edukacyjnych dla sprzedawców m.in.: „Odpowiedzialny sprzedawca”, Pozory 

mylą, dowód nie, Stop. Alkohol i nikotyna tylko dla pełnoletnich. 

 Programy skierowane na przeciwdziałanie uzależnieniom i demoralizacji nieletnich: 

o programy Dopalacze niszczą życie oraz Poznań uzależniony od profilaktyki; 

o projekt Dwie Strony Sieci;  

o działania BLOKERS/Nielat; 

 Programy skierowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec dzieci i kobiet: 

o Procedura Niebieskiej Karty; 

o Krajowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

 Programy skierowane na zagrożenia związane z żebractwem: 

o przeprowadzono 1675 kontroli miejsc, w których może dochodzić do procederu żebractwa; 

o ujawniono 9 przypadków żebractwa;  

o zaktualizowano Mapę Bezdomności miasta Poznania oraz wykaz miejsc przebywania osób 

bezdomnych na terenie powiatu poznańskiego; 

 Programy informacyjno-edukacyjne na temat istniejących zagrożeń życia codziennego: 

o program Bezpieczne Życie Seniorów;  

o program Bezpieczne wakacje 2021; 

o Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany 

na lata 2017-2021; 

 Programy przeciwdziałania zagrożeniom w komunikacji miejskiej i przystankach; 

o Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym skierowane do dzieci, młodzieży, 

rodziców, pedagogów: 

 działania Bezpieczna droga do szkoły; 

 akcja Świeć przykładem; 

 e-usługa Pyrek; 

o Programy propagujące bezpieczne zachowania w ruchu drogowym: 

 e-usługa Wielkopolski bezpieczny rower – WIBEROO; oznakowano 1079 rowerów; 

 akcja Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo;  

 „Jednośladem bezpiecznie do celu”;  

 „Dla każdego jest miejsce na drodze”;  

 Programy monitorowania miasta Poznania, obejmujące najbardziej zagrożone miejsca; 

o aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa;  

 Realizacja działań w zakresie zwiększenia liczby funkcjonariuszy kierowanych do służb na terenie 

miasta Poznania: 

o program Dodatkowe płatne w służbach patrolowych –  realizacja interwencji w związku z 

naruszeniem przepisów określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi; do służby skierowano 1428 patroli, tj. 2856 policjantów, 

którzy zrealizowali 22848 godzin służby; 
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 Edukacja dla bezpieczeństwa – współpraca z placówkami oświatowymi, w tym organizatorami 

letniego wypoczynku, w zakresie informowania uczniów o zagrożeniach;  

 program Wiem. Wybieram dobrze; 

 cykl spotkań Obcy – nieznajomy;  

 spotkania w placówkach zrzeszających seniorów w ramach akcji Bezpieczny senior; 

 Bezpiecznym być – projekt adresowany do uczniów szkół specjalnych;  

 zespół 15 przedsięwzięć profilaktycznych Ogranicz ryzyko – COVID-19; 

 festyny miejskie, środowiskowe; 

 zrealizowano porozumienie, którego przedmiotem były nagrody dla policjantów dokonujących 

ujęć przestępców na gorącym uczynku, przestępstw około-samochodowych oraz wandalizmu i 

przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu;  

 zakup umundurowania i wyposażenia dla funkcjonariuszy Komisariatu Wodnego; 

 budowa nowej dyspozytorni  wjazdowej, modernizacja układu drogowo-parkingowego  oraz 

przebudowa wjazdu na teren Oddziału Prewencji Policji  KWP w Poznaniu przy ul. Taborowej 22; 

 realizacja porozumienia, którego przedmiotem jest uczestniczenie przez Miasto Poznań w 

pokrywaniu części wydatków majątkowych i bieżących funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji 

w Poznaniu.  

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- przyjazne osiedla; 

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

V. Inne obowiązujące programy  

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT w POZNANIU NA ROK 2021  

Uchwała NR XLIII/758/VIII/2021 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 09 marca 2021 roku. 

Zakres czasowy 

2021 

Przesłanki oraz cele 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu 

jest uchwalany przez Radę Miasta Poznania co roku na okres jednego roku.  

Program na rok 2021 zakładał następujące cele: 

1. zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638); 

2. zapobieganie bezdomności zwierząt; 

3. zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt; 

4. edukacja mieszkańców miasta Poznania w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, 

odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji albo kastracji psów 

i kotów właścicielskich, adopcji zwierząt domowych, zakazu handlu zwierzętami domowymi, 

rejestracji psów i kotów w Miejskim Rejestrze Psów i Kotów w ramach akcji znakowania i rejestracji 

zwierząt na terenie miasta Poznania. 

Działania realizowane w 2021 r. 

 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

 opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich sterylizacja lub kastracja oraz dokarmianie; 
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 odławianie bezdomnych zwierząt; 

 obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

 plan bezpłatnej sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich w Poznaniu; 

 plan znakowania psów i kotów właścicielskich oraz kotów przebywających pod opieką organizacji 

społecznych; 

 poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

 interwencyjna pomoc weterynaryjna dla zwierząt właścicielskich; 

 usypianie ślepych miotów; 

 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt; 

 działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym; organizacja imprezy Kejterówka 2021 

Finansowanie 

Na realizację Programu w 2021 roku wydano kwotę 4 219 240,09 złotych. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- zielone mobilne miasto. 

PROGRAM EMISJI OBLIGACJI MIASTA POZNANIA W LATACH 2021-2022  

Uchwała NR L/912/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 06.07.2021 

Zakres czasowy 

2021-2022 

Przesłanki oraz cele  

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie programu emisji obligacji Miasta Poznania w 

latach 2021-2022 w dniu 9 listopada 2021 roku zostały podpisane z Bankiem Pekao S.A. i PKO 

Bankiem Polskim S.A. umowy na emisję obligacji w łącznej kwocie 500 mln zł po 250 mln  

w każdym roku. Bank Pekao S.A. objął 11 serii obligacji Miasta Poznania każda po 25 mln zł, w łącznej 

kwocie 275 mln zł, z tego w 2021 roku 9 serii (225 mln zł) i 2 serie w roku 2022 (50 mln zł).  Bank PKO 

BP S.A. objął 9 serii obligacji po 25 mln zł każda w łącznej kwocie 225 mln zł, z tego w 2021 roku (25 

mln zł) i 8 serii w 2022 roku (200 mln zł). Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na pokrycie 

planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

Działania zrealizowane w 2021 

W 2021 roku zostały wyemitowane 2 serie obligacji w łącznej kwocie 50 mln zł. 

WIELOLETNIE PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 

Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (hpv), w tym raka szyjki 

macicy, dla mieszkańców poznania, na lata 2019-2023 

Uchwała Nr III/22/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z 11.12.2018 r. 

Zakres czasowy 

2019-2023 

Przesłanki oraz cele 

Głównym celem programu jest zapobieganie zachorowaniom na choroby nowotworowe wywołane 

zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego, poprzez edukację i szczepienia ochronne. Program 

adresowany jest głównie do 13-letnich dziewcząt i chłopców, zameldowanych na stałe lub czasowo w 
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Poznaniu oraz do młodzieży z miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i prowadzonych na 

zlecenie Miasta. Z programu mogą również skorzystać dziewczęta i chłopcy z roczników starszych, 

które w latach poprzednich nie przystąpiły do programu. Realizatorem programu jest Spółka Edictum 

z Poznania. 

Działania realizowane w 2021 r. 

 działania edukacyjne; 

 szczepienia ochronne szczepionką 4-walentną o nazwie Gardasil 

Wskaźniki za 2021 r. 

Od 2019 roku zostało zaszczepionych w pełnym cyklu 656 beneficjentów – roczniki 2003-2008. 

Finansowanie w 2021 r. 

W ramach programu w 2021 r. wydano kwotę 296 988,00 złotych. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- przyjazne osiedla; 

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60 r. ż. zamieszkujących 

miasto Poznań, na lata 2019-2023 

Uchwała Nr III/22/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z 11.12.2018 r. 

Uchwała Nr XXXIV/603/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 08.09.2020 r. 

Zakres czasowy 

2019-2023 

Przesłanki oraz cele 

Celem programu jest wzrost świadomości na temat grypy i jej profilaktyki, zapobieganie 

zachorowaniom na grypę oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań pogrypowych. Cele 

realizowane są poprzez edukację i bezpłatne szczepienia ochronne. Program skierowany jest do 

mieszkańców Poznania od 60 r.ż., zameldowanych na stałe lub czasowo w Poznaniu oraz 

podopiecznych i mieszkańców  wybranych miejskich jednostek prowadzonych na zlecenie Miasta. W 

2021 r. grupa docelowa uległa zmianie z powodu wprowadzenia szczepień dla określonych grup 

wiekowych i zawodowych finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia. Miasto finansowało 

szczepienia osobom w wieku 60-74 lat, nie kwalifikującym się na szczepienia finansowane przez NFZ. 

Realizatorem programu jest Spółka Edictum z Poznania. 

Działania realizowane w 2021 r. 

 w ramach działań edukacyjnych wykład specjalisty na temat profilaktyki zachorowań na grypę 

został umieszczony na internetowej platformie edukacyjnej; 

 realizowano szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej. 

Wskaźniki za 2021 r. 

W 2021 roku zaszczepiono 3900 osób.  

Finansowanie w 2021 r.  

Na realizację programu w 2021 roku wydano kwotę 299 472,00 złotych. 

 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- przyjazne osiedla; 
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- wspólnotowość i dialog społeczny. 

Program promocji i ochrony zdrowia „Pakiet zdrowotny dla kombatantów poznańskiego czerwca 

1956 r. Na lata 2020-2022” 

Uchwała Nr XXXV/628/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 29.09.2020 r. 

Zakres czasowy 

02.11.2020-31.12.2022 

Przesłanki oraz cele 

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

posiadających uprawnienia kombatanckie, czyli uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 

roku poprzez zapewnienie im dostępności do specjalistycznych konsultacji i świadczeń medycznych.  

Wyróżniono poniższe cele szczegółowe: 

1. poprawa dostępu do specjalistów i świadczeń medycznych ukierunkowanych na potrzeby grupy 

docelowej; 

2. zmniejszanie czynników ryzyka wystąpienia chorób przewlekłych; 

3. utrzymywanie kontroli nad już istniejącymi stanami chorobowymi – zapobieganie występowaniu 

powikłań oraz łagodzenie ich skutków; 

4. utrzymywanie i/lub poprawa sprawności i samodzielności; 

5. zwiększenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz jego wpływu na utrzymanie dobrostanu 

psychofizycznego. 

W ramach Programu zapewniono bezpłatny dostęp do konsultacji i świadczeń medycznych, bez 

konieczności zapisywania się i oczekiwania w kolejce do poradni specjalistycznych. Realizatorem 

programu jest POSUM. 

Działania realizowane w 2021 r. 

Podjęte działania skupiały się na zapewnieniu uczestnikom możliwości skorzystania m.in. z konsultacji 

geriatry, kardiologa, pulmonologa, neurologa, okulisty, badań laboratoryjnych, RTG, USG, EKG, 

spirometrii, badań audiometrycznych i badan dna oka. Dodatkowo przygotowano pakiety higieniczne 

z informacją o prawidłowej higienie rąk podczas pandemii, przygotowano książeczki do notowania 

informacji o przyjmowanych lekach i wynikach pomiaru ciśnienia, przygotowano materiały 

multimedialne dotyczące konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej w okresie 

pandemii. W ramach działań promocyjnych zamieszczono wkładkę o programie do miesięcznika 

„Senioralny Poznań”. 

Wskaźniki za 2021 r. 

W 2021 roku programu skorzystało 11 osób.  

Finansowanie w 2021 r.  

W 2021 r. kwota wydana na realizację programu to ok. 40 000 złotych. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- przyjazne osiedla; 

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

Program promocji i ochrony zdrowia „Punkt profilaktyki intymnej 24 h dla mieszkańców Poznania 

na lata 2021-2023" 

Uchwała Nr XXXV/633/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 29.09.2020 r.  

Zakres czasowy 



 

58 

 

2021-2023 

Przesłanki oraz cele 

Głównym celem programu jest promowanie zdrowia poprzez zintegrowane działania edukacyjne 

i diagnostyczne zwiększające zakres profilaktyki i skuteczności wczesnego wykrywania chorób 

zakaźnych narządów płciowych i przenoszonych drogą płciową.  

W ramach programu wyróżniono cele szczegółowe: 

1. zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki kontaktów fizycznych; 

2. promowanie i kształtowanie zachowań prozdrowotnych w zakresie kontaktów intymnych; 

3. ułatwianie dostępu do diagnostyki i specjalistycznych konsultacji; 

4. zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową. 

Realizatorem programu jest POSUM. W 2020 roku przekazano dotację celową umożliwiającą 

dostosowanie przestrzeni lokalowej placówki i wyposażenia w niezbędny sprzęt na potrzeby 

rozpoczęcia działalności Punktu. 

 

Działania realizowane w 2021 r. 

Działania realizowane w ramach programu: 

 zapewnienie uczestnikom bezpłatnych konsultacji lekarskich i poradnictwa w zakresie chorób 

zakaźnych przenoszonych drogą płciową, higieny intymnej oraz antykoncepcji naturalnej, 

mechanicznej i farmakologicznej; 

 rozpoznanie i doraźna pomoc medyczna w przypadku urazów oraz stanów zapalnych narządów 

rodnych,  

 zapewnienie dostępności do skierowań na badania diagnostyczne z zakresu chorób 

ginekologicznych oraz zakaźnych (z wyłączeniem kobiet ciężarnych i kobiet w połogu), konsultacji 

urologicznych i badań PSA dla mężczyzn; 

 możliwość profilaktycznego badania mammograficznego lub USG piersi po konsultacji z lekarzem 

w Punkcie. 

Wskaźniki za 2021 r. 

2021 – w ramach działalności Punktu z różnego rodzaju świadczeń i usług skorzystało ok. 2,7 tys. 

osób, przeprowadzono ponad 1800 bezpośrednich konsultacji porad z lekarzami. 

Finansowanie w 2021 r. 

W 2021 r. na realizację programu wydano kwotę ok. 935 355 złotych. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+  

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

 

Program polityki zdrowotnej „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat, 

zamieszkałych w poznaniu, na lata 2021-2023” 

Uchwała Nr XXXVI/643/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 13.10.2020 r. 

Zakres czasowy 

2021-2023 

Przesłanki oraz cele 
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Próchnica jest chorobą bakteryjną zębów, jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych 

występującą w krajach rozwiniętych. Nieleczona niszczy nie tylko zęby, ale może być przyczyną wielu 

chorób ogólnoustrojowych. W Polsce próchnica jest szerokim problemem społecznym. Choruje na 

nią ponad 90% społeczeństwa, w szczególności populacja nastolatków. W Polsce zapadalność na 

próchnicę i jej przebieg utrzymuje się według kryteriów WHO na wysokim poziomie i jest jedną z 

najwyższych w Europie i na świecie. Polska pozostaje też jednym z nielicznych krajów Europy, gdzie 

do tej pory nie udało się znacząco zmodyfikować zachowań zdrowotnych w zakresie higieny jamy 

ustnej i diety, aby istotnie obniżyć zapadalność na próchnicę. 

Celem głównym programu jest zmniejszenie o 20% częstotliwości występowania próchnicy wśród 

70% dzieci z populacji docelowej poprzez zintegrowane działania edukacyjne i profilaktyczne. 

W ramach programu wyróżniono również cele szczegółowe: 

1. zwiększenie odsetka dzieci (minimum 30% w populacji objętej programem, u których wykonano 

badanie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej; 

2. zwiększenie odsetka dzieci (minimum 30%) w populacji objętej programem, u których wykonano 

zabieg lakowania bruzd pierwszych trzonowców stałych; 

3. zwiększenie odsetka dzieci biorących udział w programie (minimum 70%), u których wzrósł 

poziom wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej; 

4. zwiększenie odsetka rodziców/opiekunów prawnych dzieci biorących udział w programie 

(minimum 70%), u których wzrósł poziom wiedzy na temat profilaktyki na rzecz poprawy stanu 

zdrowia jamy ustnej dzieci oraz możliwości leczenia zębów w ramach NFZ. 

Realizatorem Programu jest Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej. 

Działania realizowane w 2021 r. 

Realizację programu rozpoczęto we wrześniu 2021 roku. Przeprowadzono promocję programu, w 

ramach której ukazały się informacje na stronach internetowych Miasta i realizatora, a także w WTK i 

Meloradio. W związku z pandemią i nauczaniem hybrydowym w szkołach pojawiły się trudności w 

rekrutacji uczestników. W celu zwiększenia zgłaszalności dzieci do programu, w październiku 

wystosowano pismo do Wydziału Oświaty z prośbą o przekazanie przygotowanych informacji na 

temat programu do dyrektorów szkół podstawowych i poinformowanie rodziców uczniów 

o możliwości skorzystania z bezpłatnych świadczeń medycznych. Mimo podjętych kroków realizacja 

programu w 2021 r. nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. 

Wskaźniki za 2021 r. 

W 2021 roku w programie wzięło udział 20 dzieci.  

Finansowanie 2021 r.  

W 2021 roku na realizację programu wydano kwotę ok. 6 585 zł. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+  

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

Program polityki zdrowotnej „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 

50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023” 

Uchwała Nr XLV/807/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 20.04.2021 r.  

Zakres czasowy 

2021-2023 

Przesłanki oraz cele 
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Osteoporoza jest układową chorobą szkieletu, która charakteryzuje się zwiększonym ryzykiem 

złamań kości. Następuje to w wyniku zmniejszania się ich odporności mechanicznej, która 

uwarunkowana jest gęstością mineralną oraz jakością tkanki kostnej. Osteoporoza uznana została 

przez WHO za chorobę cywilizacyjną. Choroba  polega na stopniowym zaniku tkanki kostnej, co wiąże 

się ze zwiększoną kruchością kości i ryzykiem jej uszkodzenia. Jest to proces bezbolesny, dlatego 

chorzy dowiadują się o nim zbyt późno, bardzo często przy okazji złamań, będących skutkiem 

niewielkiego nawet urazu. Szacuje się, że choruje na nią nawet co trzecia kobieta po menopauzie. 

U kobiet 50-letnich ryzyko wystąpienia złamania kości w wyniku osteoporozy wynosi do końca życia 

od 30% do 40%. 

Celem programu jest zwiększenie o 5% odsetka kobiet z populacji kobiet od 50. roku życia, 

zamieszkałych w Poznaniu w latach 2021-2023, u których we wczesnym stadium wykryto ryzyko 

zachorowania  z powodu osteoporozy. 

Działania realizowane w 2021 r. 

W sierpniu i wrześniu 2021 roku prowadzona była promocja programu, w ramach której w mass 

mediach ukazały się informacje dotyczące jego realizacji. Prowadzono rekrutację do programu, 

a zakwalifikowanym kobietom wykonywano, w zależności od wyniku badania FRAX,  badanie 

densytometryczne szyjki kości udowej w kierunku wczesnego wykrywania osteoporozy. Realizacja 

programu w 2021 r. przebiegała zgodnie z umową. 

Wskaźniki za 2021 r. 

W 2021 roku z badania densytometrycznego skorzystało 1000 kobiet. 

Finansowanie w 2021 r. 

W 2021 roku w ramach Programu wydano kwotę 294 685 złotych. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+  

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla 

mieszkańców miasta poznania w latach 2021-2024” 

Uchwała Nr  XXX/532/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23 czerwca 2020 r. 

Zakres czasowy 

2021-2024 

Przesłanki oraz cele 

Zjawisko niepłodności nasila się od kilkudziesięciu lat i stanowi ważny wieloaspektowy problem 

wymagający pomocy medycznej. Niepłodność jest szczególną chorobą, ponieważ dotyka młodych 

ludzi w okresie ich największej aktywności, wywiera silnie negatywny wpływ na funkcjonowanie 

rodziny, stan emocjonalny pary, jej funkcjonowanie społeczne i zawodowe. 

Celem głównym programu jest osiągnięcie korzystnych trendów demograficznych w populacji 

poznańskiej w wyniku ograniczenia zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców 

Poznania podczas realizacji programu, poprzez zapewnienie leczenia niepłodności metodami 

wspomaganego rozrodu zgodnie z przepisami prawa, określonymi standardami postępowania 

i procedurami medycznymi. 

W ramach programu wyróżniono również cele szczegółowe: 

1. poprawa dostępu do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności dla mieszkańców 

Poznania poprzez obniżenie kosztów leczenia niepłodności ponoszonych przez pacjentów; 
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2. zwiększenie skuteczności leczenia par, u których stwierdzono niepłodność i wyczerpały się inne 

dostępne metody jej leczenia; 

3. graniczenie zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród populacji poznańskiej. 

Uczestnikom programu przysługuje możliwość maksymalnie trzykrotnego dofinansowania 

w wysokości 5 000 zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub 

innego niż partnerskie albo maksymalnie trzykrotnego dofinansowania w wysokości 2 000 zł do 

procedury adopcji zarodka.  

 

Działania realizowane w 2021 r. 

Interwencje podejmowane w ramach programu w zależności od sytuacji klinicznej pary:  

 procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo 

partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie); 

 procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od 

anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie); 

 procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie). 

Wskaźniki za 2021 r. 

W 2021 roku do końca grudnia do Urzędu Miasta wpłynęło 220 wniosków o dofinansowanie 

procedury in vitro. Ostatecznie zakwalifikowano do udziału w programie 200 par, wykonano 193 

procedury in vitro, odnotowano 58 ciąż klinicznych, natomiast nie odnotowano urodzeń dzieci.  

Finansowanie w 2021 r. 

W 2021 roku na realizację programu wydano kwotę  900 379 złotych. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+  

- przyjazne osiedla; 

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

Program polityki zdrowotnej „Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania 

chorych onkologicznie na lata 2021-2023” 

Uchwała Nr XLI/722/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 2 lutego 2021 r. 

Zakres czasowy 

2021-2023 

Przesłanki oraz cele 

Zjawisko niepłodności wśród osób dotkniętych chorobą nowotworową jest konsekwencją nie tylko 

samej choroby, ale zwłaszcza towarzyszącego jej leczenia. Młodzi pacjenci onkologiczni utratę 

płodności wskazują jako jeden z kluczowych problemów zdrowotnych wiążących się z chorobą 

nowotworową. Niepłodność w wieku rozrodczym stanowi dotkliwy problem zdrowotny, psychiczny i 

społeczny. Obecnie medycyna stwarza możliwości zachowania płodności na przyszłość i może być 

pomocna w przypadku chorych onkologicznie zagrożonych utratą płodności. 

Celem głównym programu jest wsparcie psychoonkologiczne i zabezpieczenie płodności na okres 

maksymalnie 24 miesięcy u kobiet i mężczyzn w wieku 18-40 lat, którzy zachorowali na nowotwory 

złośliwe, i u których z powodu choroby zidentyfikowano ryzyko utraty płodności.  

W ramach programu wyróżniono również cele szczegółowe: 

1. poprawa dostępu do usług medycznych w zakresie zabezpieczenia płodności dla mieszkańców 

Poznania; 
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2. zwiększenie skuteczności leczenia niepłodności osób z chorobą nowotworową, 

zakwalifikowanych do programu poprzez realizację procedur zabezpieczenia płodności na 

przyszłość; 

3. wsparcie finansowe mieszkańców z chorobą nowotworową zainteresowanych zabezpieczeniem 

płodności na przyszłość poprzez dofinansowanie do procedury pobrania oraz zamrożenia  

i przechowywania pobranych komórek rozrodczych przez okres maksymalnie 24 miesięcy. 

Program obejmuje dofinansowanie do wysokości 100% kosztów - łącznie nie więcej niż 2 340 zł do 

procedury zabezpieczenia płodności u mężczyzn i 6 300 zł do procedury zabezpieczenia płodności 

u kobiet. Jeżeli procedura zabezpieczenia płodności z powodów medycznych zakończy się na 

wcześniejszym etapie, to dofinansowanie obejmuje przeprowadzone do tego etapu interwencje. 

Pacjenci zakwalifikowani do procedury zabezpieczenia płodności na przyszłość, u których zaistnieje 

konieczność przechowania komórek rozrodczych przez okres dłuższy niż 24 miesiące, ponoszą we 

własnym zakresie koszty ich przechowywania i późniejszego zastosowania. 

Realizatorem programu jest wybrany w drodze konkursu Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny 

Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu. 

 

Działania realizowane w 2021 r. 

W 2021 roku przeprowadzono działania promujące program, nabór i kwalifikacje do programu oraz 

procedury mrożenia komórek rozrodczych. 

Wskaźniki za 2021 r. 

W 2021 roku z programu skorzystało 8 chorych - 5 mężczyzn i 3 kobiety. 

Finansowanie w 2021 r. 

W 2021 roku na realizację programu wydano kwotę 27 035 zł. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+  

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

STRATEGIA AKADEMICKA i NAUKOWA MIASTA POZNANIA  

Uchwała Nr LXXXVIII/991/IV/2006  Rady Miasta Poznania z dnia 28.02.2006 r. 

Zakres czasowy 

od 2006  

Przesłanki oraz cele 

Z racji szczególnego charakteru związków środowiska akademickiego i naukowego z Miastem 

(rozumianym zarówno jako samorządowe struktury zarządcze, jak i jako społeczność lokalna), a także 

relacji występujących pomiędzy poszczególnymi jednostkami w obrębie szkolnictwa wyższego i nauki 

oraz znacznej zmienności i niestabilności otoczenia, w jakim funkcjonuje sektor szkolnictwa wyższego 

i nauki, Strategia w większym stopniu koncentruje się na wskazaniu celów strategicznych i możliwych 

kierunków działań związanych z ich osiągnięciem, niż na jednoznacznym określeniu inicjatyw, 

mających charakter zobowiązań podmiotów objętych Strategią. 

Cele wyznaczone w Strategii:  

1. szeroki dostęp młodzieży do wiedzy na poziomie akademickim; 

2. rozwój kształcenia ustawicznego i edukacji zaawansowanej; 

3. poprawa jakości kształcenia; 

4. internacjonalizacja procesu dydaktycznego i badań naukowych; 
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5. wzmocnienie związków sektora szkolnictwa wyższego i nauki z praktyką; 

6. umocnienie pozycji Poznania jako europejskiego ośrodka akademickiego poprzez zwiększenie 

jego atrakcyjności jako miejsca studiów i prowadzenia działalności naukowobadawczej 

Działania realizowane w 2021 r.: 

Promocja akademickiego Poznania 

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

której celem jest zachęcenie uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych z całego kraju do podjęcia 

nauki na jednej z poznańskich uczelni, a także pomoc młodzieży w wyborze dalszej ścieżki edukacji. 

Z powodu pandemii COVID-19 akcja realizowana była wyłącznie online. Przygotowano 

m.in. 4 bezpłatne webinary dedykowane kierunkom: humanistyczno-artystycznym, biologiczno-

chemicznym, matematyczno-technicznym oraz społeczno-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 1,4 tys. 

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

także webinar dla pedagogów i doradców zawodowych z udziałem eksperta z Centrum Doradztwa 

Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu.  

Równolegle do spotkań z młodzieżą prowadzono kampanię promocyjną pod hasłem „Poznań 

Przyciąga” w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok), kierowaną do polskich 

maturzystów i maturzystek. Od października do grudnia 2021 r. materiały dot. akademickości 

Poznania wyświetliły się wyświetliły się łącznie 3,1 mln użytkownikom.  

W ramach kampanii działa również strona internetowa www.poznanprzyciaga.pl, na której osoby 

zainteresowane studiami w Poznaniu mogą: 

- znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące oferty akademickiej Poznania; 

- pobrać poradnik maturzysty, który ułatwi im przygotowania do egzaminu dojrzałości; 

- wypełnić test preferencji zawodowych. 

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

potencjalnym i obecnym studentom poznańskich uczelni. 

W ramach Targów Edukacyjnych w Poznaniu 2021 online, maturzyści i maturzystki mogli zapoznać się 

z ofertą przygotowaną przez Miasto Poznań dla osób wybierających się na studia. Na stronie 

internetowej targów, w zakładce „Akademicki Poznań”, przyszli studenci i studentki mogli 

m.in. obejrzeć 4 webinary dot. studiowania w Poznaniu na różnych kierunkach studiów 

oraz  materiały filmowe o Poznaniu. Swoją ofertę zaprezentowały także poszczególne uczelnie 

z Poznania. 

Reklama „Poznań Przyciąga” wyświetlana była również na stronach internetowych „Salonu 

Maturzystów 2021” organizowanego w formule online przez Fundację „Perspektywy”. 

Miasto Poznań wsparło  studencką grupą badawczą PUT Rocketlab działającą przy Politechnice 

Poznańskiej, która wzięła udział w międzynarodowych zawodach rakietowych IREC Spaceport 

America CUP 2021. Celem zawodów było wyłonienie najlepszego projektu rakiety, zaprojektowanej 

przez studentów. Poznańska drużyna zajęła pierwsze miejsce w kategorii 30K SRAD Hybrid/Liquid.  

Wspieranie talentów i promowanie osiągnięć poznańskiej nauki:  

 przyznano 28 stypendiów dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych rozpoczynających studia w Poznaniu, jednocześnie kontynuując projekt 

„Ambasador Akademickiego Poznania”; 

 przyznano 13 stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego; 

 wręczono Nagrodę Naukową Miasta Poznania; 

https://www.poznanprzyciaga.pl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmtewc6Mp4b5ZbomTF3-l26qS-YYa_zKd
https://www.poznanprzyciaga.pl/
http://2021.uwagaedukacja.pl/akademicki-poznan
https://salonmaturzystow.pl/2021/
https://salonmaturzystow.pl/2021/
https://rocketlab.put.poznan.pl/
https://www.poznan.pl/mim/studia/news/stypendia-miasta-poznania-przyznane,171735.html
https://www.poznan.pl/mim/studia/news/stypendia-miasta-poznania-przyznane,171735.html
https://www.poznan.pl/mim/studia/news/stypendia-dla-mlodych-badaczek-i-badaczy-przyznane,166043.html
https://www.poznan.pl/mim/studia/news/nagroda-naukowa-i-tytuly-honorowego-obywatela-oraz-zasluzonych-dla-miasta-poznania-przyznane,166463.html
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 rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę 

doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską”, przyznając trzy 

równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 14 tys. zł. w kategorii prac doktorskich oraz trzy 

równorzędne nagrody w wysokości 7 tys. zł. w kategorii prac magisterskich. Ponadto przyznano 

po cztery wyróżnienia w każdej z kategorii; 

 wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) przyznano Poznańską 

Nagrodę Literacką, na którą składają się Nagroda im. Adama Mickiewicza oraz Stypendium 

im. Stanisława Barańczaka; 

 wspólnie z Wydziałem Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacją 

Rozwoju Miasta Poznania i Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego zorganizowano 

konkurs “Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?”, przyznając 5 nagród 

finansowych w kategorii prac pisemnych i 3 nagrody finansowe w kategorii wypowiedzi w formie 

nagrań dźwiękowych. 

 

Popularyzacja nauki 

Realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych naukowców, artystów 

i specjalistów na poznańskich uczelniach. W 2021 r. odbyły się 23 wykłady, w tym 12 w formule 

online. Goście wygłosili wykłady otwarte dot. m.in. zagadnień inżynieryjno-technicznych, z obszaru 

biochemii, fizyki, muzyki, sztuki, literatury, mangi i filmoznawstwa. W wykładach wzięło udział 2,2 tys. 

słuchaczy.  

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

współpracę Poznań Convention Bureau z uczelniami przy organizacji lokalnych, krajowych 

i międzynarodowych kongresów i konferencji oraz realizację projektu „Poznański Klub Ambasadora 

Kongresów”. Miasto wsparło również wydarzenia popularnonaukowe kierowane do mieszkańców, 

m.in. takie jak Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. 

Umiędzynarodowienie studiów – „Study in Poznań” 

W 2021 r. w ramach współpracy z poznańskimi uczelniami w zakresie zwiększania 

umiędzynarodowienia studiów, realizowano następujące działania: 

 14 stycznia 2021 r. przy współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) 

zorganizowano Wirtualne Targi Edukacyjne „Study in Poznań”, dedykowane wyłącznie 

poznańskim uczelniom. Podczas targów swoją ofertę dla studentów zagranicznych 

zaprezentowało 10 poznańskich uczelni oraz Miasto Poznań. Wirtualne stoiska odwiedziło ponad 

700 osób z różnych krajów. 

 prowadzono bieżące ustalenia z poznańskimi uczelniami dot. funkcjonowania uczelni podczas 

pandemii oraz możliwości wsparcia działań uczelni przez Miasto oraz z Wielkopolskim Urzędem 

Wojewódzkim w kwestii problemów z legalizacją pobytu studentów zagranicznych; 

 współpracowano z uczelnianymi działami współpracy z zagranicą 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; 

https://www.poznan.pl/mim/studia/news/rozstrzygnieto-konkurs-na-najlepsze-prace-doktorskie-i-magisterskie,162385.html
https://www.poznan.pl/mim/studia/news/rozstrzygnieto-konkurs-na-najlepsze-prace-doktorskie-i-magisterskie,162385.html
https://poznanskanagrodaliteracka.pl/laureaci-i-nominowani-do-nagrody-2021/
https://poznanskanagrodaliteracka.pl/laureaci-i-nominowani-do-nagrody-2021/
https://www.czympoznan.pl/
https://www.poznan.pl/mim/studia/idea-programu,p,12973,12974.html
https://poznan.travel/pl/r/biznes/poznan-convention-bureau-pcb
https://www.pot.gov.pl/pl/kluby-ambasadora-kongresow/klub-ambasadora-kongresow-poznan
https://www.pot.gov.pl/pl/kluby-ambasadora-kongresow/klub-ambasadora-kongresow-poznan
https://festiwal.amu.edu.pl/archiwum/galeria-zdjec-2021/
https://www.poznan.pl/mim/studia/en/
https://www.poznan.pl/mim/public/studia/?lang=en
https://www.facebook.com/StudyPoznan
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 przekazano Politechnice Poznańskiej środki finansowe w formie dotacji z przeznaczeniem 

na wsparcie socjalne dla studentów z Syrii. Dwoje studentów otrzymało stypendium w wysokości 

2.300 zł miesięcznie przez 12 miesięcy od stycznia do grudnia 2021 r. Miasto przeznaczyło na ten 

cel 55.200 zł; 

 wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu i Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego, przekazano uczelniom poznańskim środki finansowe w formie dotacji, 

z przeznaczeniem na stypendia dla studentów z Białorusi. Ze wsparcia samorządów skorzystało 

łącznie ponad 50 osób. Miasto Poznań przeznaczyło na ten cel w 2021 r. w sumie 183 tys. zł 

(na stypendia dla 20 osób w I półroczu i na stypendia dla 21 osób w II półroczu).  Studenci 

otrzymali stypendium w wysokości 1.000 zł miesięcznie przez 9 miesięcy akademickich 

(od stycznia do czerwca 2021 r., a następnie od października do grudnia 2021 r.); 

 18 grudnia 2021 r. we współpracy z organizacją pozarządową zorganizowano 

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

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

 

Aktywizacja zawodowa studentów i studentek 

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

swojej ścieżki kariery, w 2021 r.: 

 w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych kontynuowano programy 

stażowe dla studentek i studentów (przyjęto 280 osób, a 61 osób znalazło po stażu zatrudnienie 

w UMP) oraz absolwentek i absolwentów (przyjęto 5 osób, a 1 osoba znalazła po stażu 

zatrudnienie w UMP); 

 wspierano studentki i studentów w realizacji staży w poznańskich firmach (przyznano 

9 stypendiów); 

 przy współpracy z poznańskimi uczelniami prowadzono działania przyciągające do miasta 

inwestorów (potencjalnych pracodawców dla studentów i absolwentów poznańskich uczelni), 

zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, w tym centrami usług nowoczesnych, IT i R&D; 

 prowadzono bieżącą wymianę informacji i współpracę z biurami karier na uczelniach w zakresie 

promocji ofert pracy poznańskich pracodawców; 

 w placówkach oświatowych organizowano praktyki studenckie oraz działania wolontariacie dla 

studentów i studentek. 

 

Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej 

Miasto Poznań od lat aktywnie wspiera przedsiębiorczość akademicką. W 2021 r.: 

 organizowano spotkania i konferencje promujące współpracę nauki i biznesu (w tym 11. edycję 

Dni Przedsiębiorczości Poznań, która odbyła się w formie zdalnej), w których uczestniczyli 

przedsiębiorcy i naukowcy różnych specjalności; 

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

studentów poznańskich uczelni planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (ze szkoleń 

skorzystało 173 studentów UAM); 

 Miasto Poznań angażowało się w organizację zajęć z przedsiębiorczości na poznańskich 

uczelniach, współpracując z tym zakresie z biurami karier uczelni; 

 kontynuowano program „Startup Poznań” – inicjatywę na rzecz rozwoju lokalnych startupów, 

w ramach której m.in. prowadzono doradztwo, szkolenia i wydarzenia dla działających 

i potencjalnych startupów, w tym konferencję  online dla startupów i sektora kreatywnego 

w dniach  11 – 15 października 2021 r.; 

https://www.poznan.pl/mim/studia/praktyki-i-staze,p,1130,1131,13747.html
https://www.poznan.pl/mim/studia/praktyki-i-staze,p,1130,1131,13747.html
https://www.poznan.pl/mim/inwestycje/stypendia,p,45398,45405.html
https://www.poznan.pl/mim/main/harmonogram,p,53964,53966.html?wo_id=325
https://www.poznan.pl/mim/main/harmonogram,p,53964,53966.html?wo_id=325
https://www.poznan.pl/mim/msp/-,p,22564.html
https://www.plusjeden.com/startup-poznan/
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 prowadzono Przestrzeń Pracy Wspólnej „+jeden”, z której w dużej mierze korzystają studenci 

i absolwenci poznańskich uczelni; 

 Miasto zaangażowane było we współpracę z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym 

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

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

Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz poznańskich firm IT; 

 udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości (w wysokości 572,7 tys. zł) dla podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą na terenach parków technologicznych.  

Wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska akademickiego. 

W 2021 r. przeprowadzono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze 

„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” i udzielono wsparcia organizacjom 

pozarządowym działającym na rzecz środowiska akademickiego oraz realizującym projekty kierowane 

do młodzieży. Dzięki otrzymanym środkom organizacje pozarządowe zrealizowały m.in. takie 

projekty, jak np.: XXIV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej, Scena 

Letnia Akademii Muzycznej, Program kulturalny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Poznań Art 

Week, Mood for wood 2021 – warsztaty projektowania partycypacyjnego, Festiwal Fantastyki Pyrkon 

2021, AKTYWATOR, czy XXI Festiwal sztuki słowa VERBA SACRA. Miasto wsparło także 

działania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa dla 

mieszkańców Poznania oraz działania Miejskich Galerii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny 

Abakanowicz w Poznaniu. 

Miasto współpracowało także z organizacjami pozarządowymi realizującymi projekty w zakresie 

aktywizacji i integracji młodzieży, w tym środowiska studenckiego poznańskich uczelni. Dzięki 

wsparciu Miasta w postaci tzw. małych grantów, studenci poznańskich uczelni zrealizowali 

m.in. studencki zjazd Forum Uczelni Technicznych. 

Działania podejmowane przy współpracy ze środowiskiem akademickim i naukowym na rzecz 

rozwoju i rozwiazywania bieżących problemów miasta. 

 współpracowano ze środowiskiem naukowym w ramach prac nad Polityką Oświatową Miasta 

Poznania; 

 podpisano list intencyjny w sprawie współpracy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska 

z Wydziałem Socjologii UAM w zakresie prowadzenia konsultacji i badań społecznych. Analiza 

potrzeb i oczekiwań poznaniaków pozwoli usprawnić podejmowane działania w zakresie 

kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego Poznania; głównymi obszarami współpracy 

będą programy dotyczące jakości środowiska, w tym czystości powietrza, likwidacji azbestu 

czy retencji wody. Współpraca zakłada także wspólne aplikowanie o granty badawczo-

aplikacyjne; 

 zawarto umowę z Centrum Badań Migracyjnych przy UAM dot. realizacji badania społecznego 

„Potrzeby mieszkańców i mieszkanek Poznania z doświadczeniem migracyjnym dotyczące 

integracji społecznej”; 

 wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu realizowano projekt Warstwy, w celu 

zaangażowania lokalnej społeczności w działania artystyczne w przestrzeni miasta; w wyniku 

współpracy na ścianie Przedszkola nr 37 w Poznaniu powstał mural; 

 zawarto umowę o współpracy z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym 

na przeprowadzenie pomiarów z wykorzystaniem szerokopasmowej stacji monitoringu 

stacjonarnego PEM na dachu budynku przy ul. Libelta 16-20 w Poznaniu; 

https://www.plusjeden.com/kim-jestesmy/
https://ppnt.poznan.pl/
https://ppnt.poznan.pl/
https://wklaster.pl/pl/
https://wklaster.pl/pl/
https://festiwal.amu.edu.pl/archiwum/galeria-zdjec-2021/
https://komiksy-poznan.pl/
https://amuz.edu.pl/scena-letnia-w-akademii-muzycznej-im-i-j-paderewskiego-w-poznaniu-w-roku-2021/
https://amuz.edu.pl/scena-letnia-w-akademii-muzycznej-im-i-j-paderewskiego-w-poznaniu-w-roku-2021/
https://poznanartweek.com/
https://poznanartweek.com/
http://www.moodforwood.com/
https://pyrkon.pl/
https://pyrkon.pl/
https://verbasacra.pl/festiwal-sztuki-slowa-verba-sacra/
http://ptpn.poznan.pl/
https://www.poznangalleries.com/
https://www.poznangalleries.com/
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 kontynuowano współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w ramach 

funkcjonowania ośrodka leczenia i rehabilitacji zwierząt (podpisano umowę na lata 2021 -2023); 

w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej  specjaliści zajmują się dzikimi ptakami 

oraz małymi ssakami wolno żyjącymi z terenu Poznania; 

 wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym zorganizowano 

konferencję „Dziecko dla systemu czy system dla dziecka? Perspektywy środowiskowego modelu 

wsparcia w kryzysie psychicznym”, na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

oraz lokalnych form pomocy, skierowaną do specjalistów pracujących z tą grupą wiekową, 

studentów, a także rodzin i opiekunów; 

 wspólnie z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu 

Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zorganizowano konferencję „Badanie kliniczne- 

nowe możliwości rozwoju”; 

 wspólnie z Polskim Towarzystwem Nowotworów Głowy i Szyi i Uniwersytetem Medycznym im. K. 

Marcinkowskiego w Poznaniu zorganizowano konferencję “Head and Neck Oncology: paradigm 

shift. Nowotwory Głowy i Szyi: nowe perspektywy”; 

 wspólnie z Wielkopolskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń 

i Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-

Leczniczym zorganizowano 20. Sympozjum „Oparzenia 2021” w Poznaniu; 

 udzielono wsparcia finansowego na organizację konferencji medycznych, szkoleń, zjazdów, 

kongresów, sesji chirurgicznych, itd.; 

 realizowano bieżącą współpracę z PCSS w ramach Miejskiego Informatora Multimedialnego 

i  dostarczania e-usług; 

 realizowano działania związane z poszerzeniem współpracy klubów seniora ze środowiskiem 

akademickim; 

 przedstawiciele Miasta brali udział w zajęciach dla studentów i studentek różnych kierunków 

studiów w celu przybliżenia problematyki miejskiej z danego obszaru; 

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

zajęcia w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego oraz organizuje rozgrywki studenckie przy 

wsparciu z budżetu Miasta; 

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

o powierzchni 2 250 m2 Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu. 

Współpraca miejskich jednostek kultury ze środowiskiem akademickim i naukowym przy realizacji 

projektów, organizacji wydarzeń i badań społecznych. 

W 2021 r. wiele miejskich projektów kulturalnych zrealizowano dzięki współpracy z przedstawicielami 

poznańskiego środowiska naukowego. Poznańskie instytucje kultury współpracowały z uczelniami 

m.in. przy realizacji następujących przedsięwzięć: 

 Estrada Poznańska – Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator (współpraca 

z UAP i Collegium da Vinci); 

 Centrum Kultury ZAMEK – „To wróci. Przeszłość i przyszłość pandemii” – cykl debat (współpraca 

z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM); „Spojrzenie na Wschód” – całoroczny cykl 

spotkań z autorami książek (współpraca z Katedrą Studiów Wschodnich UAM), Festiwal Poznań 

Poetów: „Seminarium: Różewicz… Nie boi się śmieszności” (współpraca z Zakładem Poetyki 

i Krytyki Literackiej IFP UAM), wystawa „Kongijczyków portret własny. Malarstwo kongijskie 

1960–1990” (współpraca z Wydziałem Historii UAM i Pracownią Projektów i Działań Twórczych 

UAP), 25. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA (współpraca 

https://www.pcss.pl/
https://poznanazs.pl/
https://www.estrada.poznan.pl/
https://ckzamek.pl/
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z Instytutem Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM), Przegląd kina chorwackiego 

(współpraca z Instytutem Filologii Słowiańskiej UAM); 

 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – “Kraj Warty – Okruchy pamięci” (współpraca 

z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM),  artykuły do wydawnictwa “Twierdza 

i miasto. Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne”, udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej online 

Sekcji Studentów Historyków Wojskowości „Czy najlepszą obroną jest atak? O taktyce i strategii 

obronnej w wojskowości na przestrzeni dziejów”, publikacje w biuletynie IPN; 

 Wydawnictwo Miejskie Posnania – doradztwo programowe i konsultacje dla Wydziału 

Filozoficznego UAM oraz Wydziału Historii UAM, współpraca dydaktyczna z Instytutem Filologii 

Polskiej UAM i Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (prowadzenie staży 

studenckich i zajęć dla studentów); 

 Muzeum Archeologiczne – wystawa autorska dr hab. inż. arch. Katarzyny Słuchockiej 

(prof. Politechniki Poznańskiej); 

 Biblioteka Raczyńskich – „CZYTATY na pięciolinii” – cykl spotkań warsztatowych dla dzieci 

i rodziców z zakresu edukacji kulturalnej i muzycznej, Konkurs o nagrodę im. Józefa Łukaszewicza, 

„Spotkanie z Arcydziełem”,  spotkania autorskie organizowane przez Towarzystwo Literackie 

im. Adama Mickiewicza – Oddział Poznański, współpraca bieżąca z Wydziałem Filologii Polskiej 

i Klasycznej UAM; 

 Galeria Miejska Arsenał – Biennale Grafiki Studenckiej (współpraca z UAP), publikacja książkowa 

towarzysząca wystawie „Refugia. Strzeż (się) tych miejsc” (współpraca z Wydawnictwem 

Naukowym UAM). 

Współpraca miejskich placówek oświatowych z uczelniami 

W ramach działalności poznańskich szkół prowadzono współpracę z uczelniami. Działania 

obejmowały m.in: 

 tworzenie klas patronackich i merytoryczne wsparcie ze strony uczelni zapewniające uczniom 

i uczennicom możliwość rozwijania ich szczególnych zainteresowań; 

 udział uczniów i uczennic w wydarzeniach, wykładach i ćwiczeniach organizowanych 

przez uczelnie, w tym możliwość korzystania z laboratoriów uczelni; 

 realizacja przy wsparciu ze strony środowiska akademickiego projektów w ramach 

programu Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Erasmus+ Kształcenie i szkolenia 

zawodowe; realizowane są projekty w zakresie mobilności edukacji oraz współpracy na rzecz 

innowacji i dobrych praktyk  (przykładowo Zespół Szkól Łączności w Poznaniu był partnerem 

projektu “YouNG Goes Further” oraz konferencji pn. “Młodzi w biznesie”, gdzie do głównych 

założeń należało  przygotowanie młodzieży do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 

rozwój postaw przedsiębiorczości i umiejętności miękkich);  

 „Poznańska Liga Debat” – projekt kierowany do szkół ponadpodstawowych, organizowany 

przez Fundację „Projekty Edukacyjne” przy wsparciu Miasta Poznania i we współpracy 

z poznańskimi uczelniami; 

 „Ogrody Edukacyjne” – ogrody z ziołami i warzywami posadzonymi przez uczniów i uczennice 

w Ogrodzie Jordanowskim nr 2,  przy współpracy z Ogrodem Botanicznym UAM w Poznaniu; 

Ogrody są projektem długoterminowym, który kształtuje w dzieciach właściwe postawy wobec 

natury, buduje kompetencje społeczne i rozwija ich obywatelską odpowiedzialność poprzez 

dbanie o przestrzeń wspólną;  

 „Konsekwencje uzależnienia wśród dzieci i młodzieży” – webinar zorganizowany przez Miasto 

Poznań w ramach projektu „Poznań uzależniony od profilaktyki”, przy współpracy 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/?wo_id=485
https://www.muzarp.poznan.pl/
http://www.bracz.edu.pl/
https://arsenal.art.pl/
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z Uniwersytetem SWPS, skierowany do wychowawców młodych ludzi, nauczycieli i rodziców 

na temat uzależnień młodzieży od narkotyków, alkoholi i dopalaczy.  

Współpraca miejskich jednostek organizacyjnych ze środowiskiem akademickim i naukowym 

 Poznańskie Centrum Dziedzictwa:  

o 24 września 2021 r. w budynku Collegium Martineum, należącym do UAM (partnera 

inwestycji), uroczyście otwarto Centrum Szyfrów Enigma  upamiętniające dokonania 

poznańskich matematyków, absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego: M. Rejewskiego, J. 

Różyckiego i H. Zygalskiego, którzy złamali kod Enigmy – niemieckiej maszyny szyfrującej. 

Operatorem CSE jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa;  

o projekt studencki pn. „Centrum Szyfrów Enigma. Biografia Miejsca” (współpraca z 

Wydziałem Historii UAM); 

o „Przynęty i pułapki” – dyplomowa wystawa czasowa studentów i studentek UAP 

w Poznaniu w Galerii Śluza (współpraca z Wydziałem Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa 

UAP); 

o publikacja „Dziedzictwo: wyobraźnia – zmysły – narzędzia” (współpraca z Regionalnym 

Obserwatorium Kultury UAM; 

o międzynarodowa konferencja naukowa „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. 

Wartości” (współpraca z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Wyższą Szkołą Bankową w 

Poznaniu oraz stowarzyszeniem Interpret Europe); 

o ogólnopolskie seminarium „Odbiorcy Instytucji Kultury. Herstorie” (współpraca z Wydziałem 

Studiów Edukacyjnych UAM);  

o „Turystyczny potencjał dziedzictwa nauki i techniki” – redakcja numeru tematycznego 

czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”; 

 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu: 

o w ramach prac Zespołu ds. przygotowania procedur bezpieczeństwa w komunikacji 

miejskiej, konsultacje opracowanych procedur z odpowiednimi instytucjami i służbami 

miejskimi. Wdrożenie i stosowanie procedur zaplanowano na 2022 r. (współpraca z UAM);  

o w ramach porozumienia o współpracy z UAM: 

 udział w konferencjach oraz prelekcje tematyczne w ramach Uniwersytetu III Wieku 

dot. korzystania z publicznego transportu zbiorowego; 

 badania nad poczuciem bezpieczeństwa seniorów korzystających z komunikacji 

miejskiej w Poznaniu oraz w gminach ościennych; 

 badania, analizy i wdrożenia w zakresie integracji i organizacji publicznego transportu 

zbiorowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących lokalnego 

bezpieczeństwa komunikacyjnego, a także zarządzania jakością w administracji 

publicznej; 

 powołanie Poznańskiej Rady Transportu Aglomeracyjnego; 

 szkolenia pracowników ZTM i operatorów oraz SIS z zakresu bezpieczeństwa i 

reagowania na sytuacje kryzysowe pojawiające się w szeroko pojętej przestrzeni 

miejskiej; 

 ZGiKM GEOPOZ – podpisanie porozumienia z UAM w sprawie włączenia obiektów florystycznych 

Ogrodu Botanicznego do cyfrowej bazy danych o zieleni;  

 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu – bieżąca współpraca ze środowiskiem 

akademickim, przede wszystkim z UAM, UPP i CdV.  

Współpraca spółek z udziałem Miasta Poznania ze środowiskiem akademickim i naukowym 

 Aquanet S.A. – bieżąca współpraca przy realizacji projektów badawczych, w tym: 

https://pcd.poznan.pl/
https://csenigma.pl/
https://www.ztm.poznan.pl/
https://geopoz.poznan.pl/
https://www.mpu.pl/
https://www.aquanet.pl/
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o projekt SNIT – Skrócona nitryfikacja w osadzie czynnym oczyszczającym ścieki bytowo-

gospodarcze – kluczowe rozwiązanie dla neutralnego klimatycznie oczyszczania ścieków; 

o projekt SIREN – celem  jest holistyczne podejście do działania miejskiej oczyszczalni ścieków 

jako obiektu o zminimalizowanym śladzie środowiskowym, który wdraża ideę gospodarki 

cyrkularnej (współpraca m.in. z Politechniką Poznańską);  

o projekt REWAISE – Water Innovation for Smart Economy – działania związane z analizą 

potencjału odzysku fosforu z osadu pofermentacyjnego (współpraca m.in. z Politechniką 

Poznańską); 

 Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. – bieżąca merytoryczna współpraca nad programem 

targów oraz cyklem wydarzeń towarzyszących (m.in. Budma, ITM, Targi Edukacyjne) oraz: 

o organizowanie wydarzeń przez uczelnie w obiektach MTP; 

o objęcie uczelni programem Kart Honorowych; 

o udział kadry naukowej poznańskich uczelni w sądach konkursów organizowanych przez MTP 

(Złoty Medal, Acanthus Aureus, Top Design Awards); 

o prezentacja oferty i dotychczasowych projektów instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz 

podczas targów; 

o organizacja spotkań w ramach poznańskiego klubu Ambasadora Kongresów Polskich; 

o współpraca ze środowiskiem naukowym w przygotowaniu aplikacji w staraniach 

o organizację dużych międzynarodowych kongresów i konferencji w Poznaniu; 

 Modertrans Poznań sp. z o.o. – współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w poszukiwaniu 

nowych rozwiązań w obszarach badawczo-rozwojowych i w zakresie badań oferowanych 

produktów, współpraca z uczelniami przy organizacji praktyk i staży studenckich; 

 Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o. – realizacja projektu SOWA z zespołem 

międzyuczelnianym, w ramach prac Konsorcjum Portów z Warszawy, Krakowa, Katowic, Gdańska 

i Poznania (prowadzenie badań, publikacje, szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych, sędziów 

oraz pełnomocników w zakresie granic interwencji państwa, metodologii szacowania wartości 

nieruchomości na potrzeby procesów cywilnych w związku z utworzeniem obszarów 

ograniczonego użytkowania), bieżąca współpraca w ramach Rady Biznesu przy Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu, współpraca z uczelniami przy organizacji praktyk i staży studenckich;  

 Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – kontynuacja Programu 

„Mieszkanie dla Absolwenta” (143 lokale mieszkalne oddane do użytku w lipcu 2015 r. przy 

ul. Palacza w Poznaniu) – w 2021 r. w związku z rotacją najemców zawarte zostały 28 nowych 

umów partycypacji i najmu. Część najemców zwalniających lokale dostępne w programie 

skorzystała z  oferty w programie „Najem z dojściem do własności”;  

 Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.: 

o kontynuacja współpracy z UPP w zakresie korzystania z oprogramowania pn. Biogaz+; 

o zawarcie umowy z UPP na wykonanie usługi nadzoru technologicznego nad procesem 

fermentacji metanowej w instalacji biogazowej (Biokompostowni); 

o organizacja konkursu przy współpracy z UAP na przygotowanie projektu ścieżki edukacyjno-

informacyjnej oraz placu zabaw na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie lub 

projektu atrakcji/zabawy promującej ideę segregacji i wiedzę o utylizacji recyklingu 

odpadów lub projektu wystawy mobilnej dotyczącej działalności ZZO; 

o udział w projekcie badawczym Preludium-19 (współpraca z Instytutem Dendrologii PAN); 

o udział w projekcie SIMBIO (ang. Social Innovation Management for Bioplastics) dot. wyzwań 

w zastosowaniu opakowań z biotworzyw w łańcuchach dostaw żywności w gospodarce 

o obiegu zamkniętym (współpraca z SGH i UŁ); 

 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.:  

https://www.mtp.pl/pl
http://www.modertrans.pl/
https://poznanairport.pl/
https://ptbs.pl/
https://ptbs.pl/oferta/mieszkanie-dla-absolwenta/
https://www.zzo.pl/pl/
https://zkzl.poznan.pl/
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o współpraca z UPP w zakresie schronień dla nietoperzy w sąsiedztwie fortyfikacji 

zarządzanych przez ZKZL;  

o udział w projekcie badawczym EERAdata (European building stock – wspomaganie decyzji 

w sprawie renowacji zasobów budowlanych w oparciu o dane w celu zwiększenia 

efektywności energetycznej); 

 Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. – zorganizowanie wizyt studyjnych studentów 

na terenie inwestycji Tramwaj na Naramowice (współpraca z UAM i Politechniką Poznańską); 

 Veolia Energia Poznań S.A. – prowadzenie zajęć „Systemy Ochrony Powietrza” dla studentów 

Politechniki Poznańskiej oraz  zorganizowanie wspólnie z Politechniką Poznańską kolejnej edycji 

corocznego konkursu na pracę inżynierską, połączonego z obroną pracy; 

 Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. – bieżąca współpraca z UAM 

i Politechniką Poznańską, m.in. w ramach projektu Smart City Lab; 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. – współpraca z uczelniami przy 

organizacji praktyk i staży studenckich;  

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. – współpraca z uczelniami przy 

organizacji praktyk i staży studenckich.  

Wskaźniki za 2021 r. 

 liczba studentów uczelni poznańskich (dane GUS 2020) – 104,7 tys.; 

 liczba studentów uczelni poznańskich na 1000 mieszkańców (dane GUS 2020) – 197; 

 liczba studentów zagranicznych uczelni poznańskich (dane GUS 2020) – 6,2 tys.; 

 udział studentów zagranicznych w liczbie studentów w Poznaniu ogółem (dane GUS 2020) – 

5,9%; 

 liczba uczestników studiów doktoranckich na 1000 mieszkańców (dane GUS 2020) – 3,1 tys.; 

 Liczba absolwentów studiów podyplomowych na 1000 mieszkańców (dane GUS 2020) – 16,2;  

 Liczba odbiorców działań dofinansowanych przez Miasto, podnoszących jakość kształcenia (2021) 

– 2,2 tys.; 

 liczba biorących udział w konkursach Miasta kierowanych do środowiska akademickiego 

i naukowego (dane UMP 2021) – 217; 

 obszar gruntów przekazanych szkołom wyższym i ośrodkom naukowo-badawczym pod 

inwestycje nieodpłatnie lub z bonifikatą w 2021 r. – 2 250 m2; 

 kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą na obszarach parków technologiczno-przemysłowych i naukowo-technologicznych 

w 2021 r. – 572,7 tys. zł 

Finansowanie 

Działania realizowane w ramach Polityki Poznań Młodych 2025 finansowane są głównie w ramach 

budżetu Miasta – budżetów wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych. 

W 2021 r. Miasto Poznań na działania kierowane do środowiska akademickiego i naukowego, w tym 

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

i przedsiębiorczości akademickiej, przeznaczyło łącznie ok. 3,2 mln zł.  

 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- silna metropolia; 

- nowoczesna przedsiębiorczość. 

https://pim.poznan.pl/
https://energiadlapoznania.pl/
https://www.wcwi.com.pl/
https://mpgm.poznan.pl/
https://www.mpk.poznan.pl/
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POZNAŃSKI PROGRAM DLA KULTURY 2019-2023 

Uchwała Nr VI/69/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05.02.2019 r. 

Zakres czasowy 

2019-2023 

Przesłanki oraz cele 

Poznański Program dla Kultury to dokument programowy, stanowiący efekt współpracy, konsultacji 

i negocjacji poznańskiego środowiska kultury oraz mieszkańców z Urzędem Miasta.  

Kulturalny obraz Poznania w 2021 r. to setki wydarzeń realizowanych „na żywo”, online lub 

w formule hybrydowej. 

Głównym celem Programu jest podniesienie znaczenia kultury w życiu codziennym poznaniaków oraz 

w procesach uspołecznienia zarządzania miastem, tak by ujmowana w poszerzony sposób działalność 

kulturalna stała się elementem długofalowego rozwoju „Miasta dla ludzi”. 

W ramach celu głównego zostały wyróżnione cele szczegółowe: 

1. wspólnotowość i współpraca; dialog społeczny; 

2. samodzielność; rozwój przedsiębiorczości; 

3. autonomia; wsparcie dla twórców; 

4. ułatwianie; komunikacja i zaangażowanie; 

5. edukacja i rozwój; 

6. miasto w roli partnera kultury. 

Działania realizowane w 2021 r. 

W trzecim roku realizacji Programu podjęto działania wynikające z bieżącej działalności Miasta, jak i 

działania interwencyjne, wynikające z realizacji lokalnej tarczy wsparcia #poznanwspiera. Tarcza 

powstała jako odpowiedź na potrzeby poznańskiego sektora kultury, dotkniętego konsekwencjami 

kryzysu epidemicznego. 

W ramach działań bieżących w roku 2021 zrealizowanych zostało: 

 4 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, dedykowanych organizacjom pozarządowym; w ramach 

konkursu wspartych i zrealizowanych zostało 230 projektów; 

 procedura wsparcia projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 

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

ciągły/całoroczny; w 2021 r. w procedurze „małych grantów” w obszarze kultury wspartych 

zostało 78 projektów; 

 przyznano 10 stypendiów dla młodych twórców środowiska artystycznego oraz Nagrodę 

Artystyczną dla Macieja Rychłego; 

 realizacja w ramach Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej warsztatów wydobywczo-

generujących z ekspertami z akademii, samorządu oraz pola edukacji kulturowej podczas których 

przygotowane zostały najważniejsze założenia i wartości będące podstawą PPEK-u; odbyło się 8 

spotkań, których rezultatem miało być przekazanie szczegółowych wskazówek i rekomendacji do 

spisania całościowej wizji działania Programu; dodatkowo, organizowane były regularne 

spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta, który w największym stopniu włączał się w 

budowanie dokumentu PPEK; w rezultacie przeprowadzonych warsztatów spisany został 

dokument, który zbiera najważniejsze cele, założenia i strukturę Programu; 

 cykl szkoleniowy Szkolenia dla Kadr kultury; w ramach cyklu zrealizowane zostały 24 warsztaty, 

których udział wzięło 308 osób, a 350 osób było odbiorcami publikacji. 

W ramach lokalnej tarczy pomocowej #poznanwspiera zrealizowano: 
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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 XLVIII/885/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15.06.2021 r.; komisja 

stypendialna ds. kultury po zapoznaniu się i ocenie wszystkich 166 zgłoszonych 

wniosków postanowiła przyznać 100 stypendiów w wysokości 5 000 zł; 

 badanie Diagnoza stanu III sektora z obszaru działalności kulturalnej działającego na terenie 

Poznania, którego celem było zidentyfikowanie i uwydatnienie roli trzeciego sektora z obszaru 

działalności kulturalnej w kształtowaniu oferty kulturalnej Miasta Poznania; badanie zostało 

zlecone przez Miasto, firmie Public Profits i zrealizowane w miesiącach listopad-grudzień 2021 r.; 

 zakup 10 prac do kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał w ramach akcji Poznań Wspiera. Edycja II; 

 bieżąca aktualizacja strony internetowej Wydziału Kultury oraz profilu FB #poznanwspiera. 

Wskaźniki za 2021 r. 

Wskaźniki ilościowe odnoszą się do działań realizowanych przez miejskie instytucje kultury, 

organizacje pozarządowe oraz Urząd Miasta i jego partnerów merytorycznych. 

 liczba projektów artystycznych realizowanych przez miejskie instytucje kultury i organizacje 

pozarządowe – 61 projektów (NGO) + 1121 (miejskie instytucje kultury); 

 liczba przestrzeni wspólnych przeznaczonych na realizację wydarzeń kulturalnych – 20 

projektów/przestrzeni; 

 liczba projektów międzysektorowych realizowanych przez miejskie instytucje kultury i organizacje 

pozarządowe – 4 projekty (NGO) + 131 (miejskie instytucje kultury); 

 liczba projektów kulturalnych realizowanych poza centrum miasta, na osiedla peryferyjnych – 26 

projektów (NGO) + 393 (miejskie instytucje kultury);  

 liczba projektów związanych z pamięcią historyczną, dziedzictwem kulturowym realizowanych 

przez miejskie instytucje kultury i organizacje pozarządowe – 46 (NGO) + 75 (miejskie instytucje 

kultury) + 6 (Wydział Kultury); 

 liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez miejskie instytucje kultury oraz organizacje 

pozarządowe we współpracy z sektorem biznesowym – 32 (miejskie instytucje kultury);  

 liczba programów wspierających działalność artystyczną i animacyjną w miejskich instytucjach 

kultury – 67 (miejskie instytucje kultury); 

 liczba projektów wydawniczych i promujących czytelnictwo wspieranych przez miasto – 23 

projektów (NGO) + 144 (miejskie instytucje kultury); 

 liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacji kulturowej wspieranych przez miasto – 50 

(NGO) + 240 (miejskie instytucje kultury); 

 procent zaawansowania wdrażania i realizacji Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej – 35% 

w odniesieniu do całościowych celów do 2023 r., 100% w odniesieniu do celów założonych na 

2021 r.; 

 liczba przeprowadzonych szkoleń dla kadr kultury z zakresu edukacji kulturowej – 24 szkolenia; 

 liczba przygotowanych materiałów informacyjnych dla przedstawicieli sektora kultury – 1 

publikacja; 

 liczba przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych, konsultacji online – 6 spotkań.  

Finansowanie w 2021 r. 

W 2021 roku na realizację programu wydane łącznie 124 637 200,7 złotych. 

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- przyjazne osiedla; 
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- wspólnotowość i dialog społeczny. 

POLITYKA DLA LUDZI MŁODYCH MIASTA POZNANIA NA LATA 2019-2025 

Uchwała Nr LXXIV/1408/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. 

Zakres czasowy 

2019-2025  

Przesłanki oraz cele 

Polityka Poznań Młodych 2025 jest odpowiedzią Miasta na potrzeby i oczekiwania młodych ludzi 

w Poznaniu. w dokumencie określono aspiracje, oczekiwania oraz obszary funkcjonowania miasta, 

które dla młodych ludzi mają największe znaczenie. Polityka uwzględnia wyniki konsultacji 

społecznych, badań społecznych oraz analizy oczekiwań i korzyści, jakie Miasto i młodzi ludzie odniosą 

z aktywnego włączenia młodych mieszkańców w rozwój miasta. w Polityce „Poznań Młodych 2025” 

określono cel i wypracowano 5 priorytetów. 

Cel - Poznań przyjaznym miastem przyszłości dla młodych ludzi 

Priorytety:  

1. Miasto Talentów – Większe możliwości dla rozwoju osobistego młodych ludzi oraz realizacji 

własnych pasji i zawodowych ambicji; 

2. Miasto Aktywnych – Większe możliwości zaangażowania i wpływu młodych ludzi na 

organizację życia w mieście; 

3. Miasto Otwarte – Nowoczesne formy komunikowania się jako podstawa skutecznego dialogu 

społecznego w mieście; 

4. Miasto Przyjaznej Przestrzeni – Funkcjonalna przestrzeń miejska jako miejsce dla młodych ludzi 

do mieszkania, nauki, pracy i spędzania wolnego czasu; 

5. Miasto Ekomobilności – Wysoka jakość przemieszczania się w przestrzeni miejskiej. 

 

Działania realizowane w 2021 r. 

W ramach priorytetu Miasto Talentów 

 Wspieranie zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji przez młodych ludzi 

W ramach działań kierowanych do młodzieży szkolnej:  

o zawarto 18 umów z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartego konkursu ofert, na 

realizację projektów w obszarach „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i 

wychowanie” oraz „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i 

młodzieży”; projekty dotyczyły m.in. przeprowadzenia zajęć profilaktyczno-

psychoedukacyjnych, wspomagających dzieci i młodzież oraz ich rodziny; promowania dzieci i 

młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych, z uwzględnieniem dzieci zdolnych; 

upowszechniania wiedzy wśród dzieci i młodzieży; doskonalenia kompetencji kadry 

pedagogicznej i rozwoju placówek oświatowych; edukacji poprzez rozwój zainteresowań i pasji 

sportowych uczennic i uczniów; wspierania organizacji podczas wakacji letnich i ferii zimowych 

wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących 

w trudnej sytuacji materialnej; 

o realizowano projekty podnoszące jakość edukacji i kształcenia oraz polepszające warunki nauki 

w poznańskich szkołach. Przykładowe projekty, to: 

 „Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”; 
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 „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach 

ponadpodstawowych Metropolii Poznań”; 

 „On Board_Connecting cities through Education”;  

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

szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!”;  

 „Droga do nowoczesnej szkoły – kształcenie kadry pedagogicznej”;  

 „All disease begins in the gut”; 

 „It’s our world – take care of it”; 

 „Are we really social with social media”; 

 HOPE (Hopeful youth, Open-minded people, Practical actions, Ethical approach);  

o przyznano Nagrody Miasta Poznania dla uczniów i uczennic ze szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych w trzech kategoriach: za osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia sportowe 

oraz za osiągnięcia artystyczne; łącznie przyznano 336 nagród na kwotę 252,2 tys. zł; w 

kategorii naukowej przyznano 115 nagród, w kategorii sportowej 156 nagród, a w kategorii 

artystycznej 65 nagród; 

o sfinansowano ponad 200 dodatkowych zajęć w szkołach w celu wyrównania szans 

edukacyjnych oraz wsparcia dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych; szkoły proponowały 

uczniom dodatkowe zajęcia: przedmiotowe, sportowe (w tym w ramach funkcjonujących 

Centrów Koszykówki i Ogólnodostępnych Stref Rekreacji Dziecięcej) i językowe (w tym lekcje 

jęz. polskiego jako obcego dla uczniów cudzoziemskich); 

o dzięki pozyskaniu środków unijnych, w ramach WRPO, zrealizowano łącznie 6 projektów pn. 

„Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej”; 

efektem było zakupienie i dostarczenie w latach 2020-2021 niezbędnego sprzętu (o wartości 

2,9 mln zł) przeznaczonego do nauki w formie zdalnej; 

o zorganizowano w formie online międzynarodową Konferencję Gruzińsko-Polską poświęconą 

problemom, które wynikają z nauczania zdalnego (udział wzięło 13 szkół z Poznania 

i 6 z Gruzji); 

o szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, policealne, wyższe oraz organizacje pozwalające 

rozwijać pasje młodych ludzi zaprezentowały swoje oferty podczas wirtualnych  XXV Targów 

Edukacyjnych w Poznaniu pod hasłem „Uwaga Edukacja”; 

o w poznańskich placówkach oświatowych zorganizowano Drzwi Otwarte dla dzieci, młodzieży 

i rodziców; 

o w celu zapewnienia rozwoju systemu kształcenia młodzieży szkolnej:  

 kontynuowano prace nad przygotowaniem dokumentu strategicznego – polityki 

oświatowej Miasta Poznania; 

 prowadzono prace Zespołu doradczy ds. oświaty Przy Prezydencie Miasta Poznania; 

 prowadzono prace Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale oświaty; 

 powołano Zespół doradczy ds. realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, którego zadaniem jest ograniczenie lub wyeliminowanie skutków 

pandemii, wynikających z nauczania zdalnego, jak również ograniczenie ewentualnego 

pogłębienia problemów uczennic i uczniów związanych z funkcjonowaniem w szkole 

w związku z powrotem do nauczania stacjonarnego; 

o realizowano budowę, rozbudowę, termomodernizację i poprawę efektywności energetycznej 

obiektów poznańskich placówek oświatowych. Do najważniejszych inwestycji należały: 

budowa szkoły na Strzeszynie, rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 wraz 

z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich, modernizacja budynku na potrzeby 

Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty, budowa sali gimnastycznej z częścią 

https://www.poznan.pl/mim/wos/on-board-connecting-cities-through-education,doc,1017,33771/on-board-connecting-cities-through-education,93226.html
http://www.sp23.com.pl/?p=290
http://www.sp23.com.pl/?p=290
http://www.xxlopoznan.edu.pl/2022/02/04/erasmus/
http://2lo.poznan.pl/erasmus/
https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/jak-utrzymac-kondycje-fizyczna-i-zdrowie-psychiczne-uczniow-w-czasie-nauczania-zdalnego-podczas-pandemii-covid-19-ii-polsko-gruz,161886.html
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dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68, budowa łącznika w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 2.  

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

o przyznano 28 stypendiów dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych rozpoczynających studia w Poznaniu, jednocześnie kontynuując projekt 

„Ambasador Akademickiego Poznania”; 

o rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę 

doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską” przyznając 

po 3 równorzędne nagrody finansowe i po 4 honorowe wyróżnienia w każdej z kategorii; 

o przyznano 13 stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego; 

o przyznano 10 stypendiów dla młodych artystów z poznańskiego środowiska artystycznego; 

o realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych osobistości świata 

nauki i sztuki na poznańskich uczelniach; 

o wspierano poznańskie uczelnie i instytucje naukowe w popularyzacji nauki, poprzez 

dofinansowanie wydarzeń, takich jak Poznański Festiwal Nauki i Sztuki; 

o wspierano uczelnie w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych m.in. poprzez 

współpracę przy organizacji lokalnych, krajowych i międzynarodowych kongresów 

i konferencji; 

o wspierano udział studentów poznańskich uczelni w międzynarodowych zawodach (np. 

udział studentów PP w międzynarodowych zawodach IREC Spaceport America CUP 2021); 

 Realizacja programów kulturalnych skierowanych do młodych ludzi; 

o przeprowadzono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, 

sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz udzielono wsparcia 

w procedurze „małych grantów” w obszarze kultury organizacjom pozarządowym, w tym 

organizacjom młodzieżowym i działającym na rzecz młodzieży; 

o miejskie jednostki kultury realizowały działania kierowane do młodzieży, m.in. warsztaty 

plastyczne, muzyczne i teatralne, wykłady, koncerty i spektakle, czy festiwale, wspierające 

rozwój kreatywny oraz promocję talentów i twórczość młodzieżową. Przykładowe działania 

to:  

 warsztaty plastyczne i rzemiosła artystycznego dla młodzieży; 

 zajęcia muzyczne dla młodzieży; 

 zajęcia artystyczno-edukacyjne (np. TEATR NASZ – KOŁO TEATRALNE ON/OFF); 

 zajęcia sportowo rekreacyjne dla młodzieży; 

 rozwój artystyczny poprzez chóralistykę; 

 Festiwal Ale Kino! online; 

 pracownie artystyczne CK Zamek; 

 „KinoSzkoła” – Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej; 

 „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!”; 

o realizowano przedsięwzięcia międzypokoleniowe: 

 organizowano zdalnie wydarzenia kulturalno-rozrywkowo-edukacyjne integrujące 

poznańskie rodziny, w tym sprzyjające integracji międzypokoleniowej (Poznańskie Dni 

Rodziny, Gala Rodzin); 

o otwarto Centrum Szyfrów Enigma im. Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego 

Różyckiego z multimedialną ekspozycją upamiętniającą sukces poznańskich kryptologów; 

 Upowszechnianie aktywności sportowej i turystycznej młodych ludzi; 



 

77 

 

o realizowano i wspierano programy skierowane na upowszechnianie kultury fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży:  

 Młodzieżowe Centra Sportu – szkolenia w dyscyplinach indywidualnych 

i drużynowych dla dzieci i młodzieży posiadającej licencje sportowe. W 2021 r. 

w Poznaniu funkcjonowały 104 MCS, a szkolenie odbywało się w 36 dyscyplinach 

sportowych w 63 klubach. W zajęciach wzięło udział 5 tys. osób; 

 wyjazdowe obozy sportowe – skorzystało z nich 1,5 tys. dzieci uprawiających sport 

oraz jednocześnie posiadających licencję sportową, na co dzień trenujących w 27 

klubach i organizacjach sportowych; 

 działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez 

prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (w ramach 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) – skorzystało z nich 17,1 tys. 

osób; 

 zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży integrujące psychoprofilaktykę z 

aktywnością sportową. W zajęciach w 2020 r. wzięło udział 18,5 tys. osób. Zajęcia 

były adresowane do dzieci i młodzieży zagrożonych zjawiskami patologii społecznej; 

 imprezy krajoznawcze po Poznaniu i Wielkopolsce – uczestniczyło w nich łącznie 3,9 

tys. dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, dorosłych oraz starszych. 

Zorganizowano 5 rajdów pieszych, 1 rajd samochodowy dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową, 7 wycieczek autokarowych, 13 spływów kajakowych, 

1 zlot turystyczny i 57 spacerów z przewodnikiem po Poznaniu; 

 projekt „Trenuj z medalistami olimpijskimi” – zorganizowano spotkania z medalistami 

XXXII Letnich Igrzysk olimpijskich w Tokio (Karoliną Nają oraz Tadeuszem 

Michalikiem), którzy zapoznali dzieci i młodzież z trenowanymi dyscyplinami – 

zapasami i kajakarstwem; 

 Igrzyska Młodzieży Szkolnej – uczestniczyło w nich blisko 500 uczennic i uczniów z 30 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 

 5. edycja Enea Junior Poznań Triathlon – w wydarzeniu uczestniczyło 500 osób; 

zawody zorganizowano w 7 kategoriach wiekowych; 

 zajęcia „Bezpieczny student, bezpieczny poznaniak” – szkolenia z podstaw judo oraz 

elementów samoobrony. 

 Wspieranie postaw przedsiębiorczych młodych ludzi 

o organizowano spotkania i konferencje promujące współpracę nauki i biznesu (w tym 11. 

edycję Dni Przedsiębiorczości Poznań, która odbyła się w formie zdalnej), 

w których uczestniczyli przedsiębiorcy i naukowcy różnych specjalności; 

o Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy zdalnie prowadził doradztwo i organizował szkolenia 

m.in. dla studentów poznańskich uczelni planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej 

(ze szkoleń skorzystało 173 studentów UAM) oraz uczniów (XII LO oraz ZSE im. S. Staszica); 

o Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Powiatowego Urzędu Pracy świadczył 

bezpłatne usługi informacyjno-doradcze, konsultingowe i edukacyjne z zakresu 

przedsiębiorczości, dedykowane małym firmom i przyszłym przedsiębiorcom; 

o Miasto Poznań angażowało się w organizację zajęć z przedsiębiorczości na poznańskich 

uczelniach, współpracując z tym zakresie z biurami karier uczelni; 

o kontynuowano program „Startup Poznań” – inicjatywę na rzecz rozwoju lokalnych startupów, 

w ramach której m.in. prowadzono doradztwo, szkolenia i wydarzenia dla działających 

https://www.poznan.pl/mim/main/harmonogram,p,53964,53966.html?wo_id=325
https://www.poznan.pl/mim/main/harmonogram,p,53964,53966.html?wo_id=325
https://www.poznan.pl/mim/msp/-,p,22564.html
https://www.plusjeden.com/startup-poznan/
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i potencjalnych startupów, w tym konferencję  online dla startupów i sektora kreatywnego 

w dniach  11-15 października 2021 r.; 

o prowadzono Przestrzeń Pracy Wspólnej „+jeden”, z której korzystają studenci i absolwenci 

poznańskich uczelni; 

o Miasto zaangażowane było we współpracę z Poznańskim Parkiem Naukowo-

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

Klastrem Teleinformatycznym, które jest wspólną inicjatywą Miasta Poznania, Politechniki 

Poznańskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz poznańskich firm 

IT; 

o udzielono zwolnienia w wysokości 572,7 tys. zł z podatku od nieruchomości dla podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą na obszarach parków technologiczno-przemysłowych 

i naukowo-technologicznych; 

o kontynuowano działalność Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego, poprzez 

świadczenie usług inkubacji dla 25  innowacyjnych firm (w większości z branży IT); 

o brano udział w Games Crossing Borders: Bavarian-Polish Exchange, Conference and 

Networking – konferencji branży game development; 

 Wspieranie wejścia młodych ludzi na rynek pracy; 

o w ramach promocji kształcenia zawodowego wśród poznańskich uczniów i uczennic 

oraz pracodawców, realizowano wiele działań, w tym m.in.: 

 zrealizowano kolejną edycję Kampanii „Szacun dla zawodowców”, mającą na celu 

rozpropagowanie szkolnictwa zawodowego oraz wzrost szacunku dla profesjonalistów z 

wykształceniem zawodowym i technicznym wśród uczniów poznańskich szkół; 

 prowadzono stronę internetową www.zawodowcy.poznan.pl promującą kształcenie w 

szkołach zawodowych; organizację praktyk zawodowych, stworzeniem klas patronackich 

oraz zatrudnianie osób kończących szkoły zawodowe; 

 zrealizowano wydarzenie online „Noc Zawodowców” (edycja 4.0) pod hasłem 

„Hybrydowo – Zawodowo”; 

o w ramach działań Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży:  

 zorganizowano Drzwi Otwarte CDZdM adresowane do uczniów klas VIII, nauczycieli, 

psychologów i pedagogów; 

 przeprowadzono Akcję Rekrutacja 2021/2022 dla uczniów klas VIII; 

 zorganizowano IV i V edycję Młodzieżowego Forum Dobrych Praktyk z zakresu doradztwa 

zawodowego w poznańskich szkołach zawodowych (uczestnikami wydarzeń byli 

uczniowie poznańskich szkół zawodowych oraz ósmoklasiści); 

 uruchomiono kanał na Youtube „CDZDM Poznań”; 

 opracowywano materiały dydaktyczno-informacyjne przeznaczone dla uczniów (w tym 

dla obcokrajowców), ich rodziców, szkolnych doradców zawodowych oraz nauczycieli; 

 prowadzono konsultacje diagnostyczne (w tym testy preferencji zawodowych), seminaria 

i warsztaty dla młodzieży oraz projekty animujące postawy przedsiębiorcze (w tym dla 

obcokrajowców); 

 prowadzono szkolenia i konsultacje metodyczne dla nauczycieli; 

 prowadzono badania Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej, 

w tym:  

- przeprowadzono ewaluację standardów doradztwa zawodowego dla techników/szkół 

branżowych I stopnia; 

https://www.plusjeden.com/kim-jestesmy/
http://www.zawodowcy.poznan.pl/
https://noczawodowcow.pl/noc-zawodowcow-2020/
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- opublikowano rekomendacje dla instytucji JST sformułowane na podstawie analizy 

materiału badawczego zgromadzonego w trakcie badań potrzeb kadrowych 

przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej; 

- opublikowano raport „Popyt pracodawców na kompetencje cudzoziemców 

zatrudnianych na terenie aglomeracji poznańskiej; 

o prowadzono doradztwo zawodowe w ramach działalności poradni psychologiczno-

pedagogicznych; 

o realizowano przedsięwzięcia podnoszące warunki edukacji, jak i jakość kształcenia (także 

zdalnego) oraz wsparcie dla młodzieży z zakresu doradztwa zawodowego, w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym unijnych: 

 Projekt YouNG Goes Further ; 

 „Europa na talerzu – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla uczniów szkoły Edycja 

IV”; 

 „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt 

technologiczny na terenie MOF Poznania”; 

 „Współpraca dla zawodowej przyszłości – podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, 

ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu”; 

 „Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima 

Lelewela w Poznaniu”; 

 „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”;  

 „Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku 

pracy”; 

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

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

 „Inteligentne kwalifikacje zawodowe – szkolenia w CKZiU Poznań”; 

 „Rozwijamy się zawodowo – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU 

w Poznaniu”;  

o szkoły zawodowe współpracowały z przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, instytucjami, 

szkołami wyższymi oraz partnerami zagranicznymi przy organizowaniu kursów zawodowych 

warsztatów, wykładów i spotkań uczniów z ekspertami przybliżającymi konkretne zawody 

oraz w celu wprowadzenia innowacji programowych w szkołach; 

o we współpracy z pracodawcami i instytucjami wspierano funkcjonowanie klas patronackich. 

o realizowano wewnątrzszkolne systemy doradztwa zawodowego; 

o funkcjonowały Szkolne Biura Pośrednictwa Pracy współpracujące z pracodawcami 

poszukującymi pracowników; 

o organizowano konkursy szkolne obejmujące m.in. doskonalenie umiejętności językowych, 

zawodowych, informatycznych, prezentowanie oraz wspieranie młodych talentów; 

o kontynuowano Program wsparcia unikatowych rzemiosł – „Zaułek Rzemiosła”; 

o w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych kontynuowano 

programy stażowe dla studentek i studentów (przyjęto 280 osób, a 61 osób znalazło po stażu 

zatrudnienie w UMP) oraz absolwentek i absolwentów (przyjęto 5 osób, a 1 osoba znalazła 

po stażu zatrudnienie w UMP); 

o wspierano studentki i studentów w realizacji staży w poznańskich firmach (przyznano 9 

stypendiów ); 

o oferowano system praktyk i wolontariatu w miejskich jednostkach kultury; 

o w placówkach oświatowych organizowano praktyki studenckie oraz działania wolontariacie 

dla studentów i studentek; 

https://zawodowcy.poznan.pl/wpis.php?p=123
https://zawodowcy.poznan.pl/wpis.php?p=143
https://zawodowcy.poznan.pl/wpis.php?p=143
https://pim.poznan.pl/inwestycje/zrealizowane/modernizacja-wraz-z-wyposazeniem-zespolu-szkol-zawodowych-nr-6-im-joachima
https://pim.poznan.pl/inwestycje/zrealizowane/modernizacja-wraz-z-wyposazeniem-zespolu-szkol-zawodowych-nr-6-im-joachima
https://www.facebook.com/watch/?v=3240294039407001
https://www.facebook.com/watch/?v=3240294039407001
https://zsb1.poznan.pl/projekt-wspolpraca-z-przedsiebiorcami-sie-oplaca-profesjonalny-start-uczniow-uczennic-technikum-budowlanego-im-gen-w-andersa-na-zawodowy-rynek-pracy/
https://zsb1.poznan.pl/projekt-wspolpraca-z-przedsiebiorcami-sie-oplaca-profesjonalny-start-uczniow-uczennic-technikum-budowlanego-im-gen-w-andersa-na-zawodowy-rynek-pracy/
http://ckziupoznan.pl/projekt-inteligentne-kwalifikacje-zawodowe/
http://ckziupoznan.pl/projekt-rozwijamy-sie-zawodowo/
http://ckziupoznan.pl/projekt-rozwijamy-sie-zawodowo/
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o prowadzono bieżącą wymianę informacji i współpracę z biurami karier na uczelniach w 

zakresie promocji ofert pracy poznańskich pracodawców; 

o prowadzono działania przyciągające do miasta inwestorów (potencjalnych pracodawców dla 

studentów i absolwentów poznańskich uczelni), zainteresowanych nowoczesnymi 

technologiami, w tym centra usług nowoczesnych, IT i R&D; 

o wydano folder „Poznań #ZATRUDNIA” w językach polskim i angielskim, zawierający oferty 

pracy od blisko 30 poznańskich firm działających w branży produkcyjnej, sektorze 

nowoczesnych usług biznesowych (finanse, księgowość, obsługa klienta, marketing) oraz IT; 

o w celu przyciągnięcia do Poznania nowych pracowników w branży IT, wspólnie z firmami 

działającymi w Poznaniu zorganizowano III edycję konferencji „Pozitive Technologies”; 

o w ramach działań Powiatowego Urzędu Pracy realizowano projekt „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim”; 

 Przeciwdziałanie marginalizacji młodych ludzi 

o realizowano działania na rzecz młodzieży w zakresie wsparcia społecznego w celu 

wyrównywania jakości życia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

 realizowano programy pomocowe skierowane do osób uczących się i ich rodzin, w tym w 

formie różnego rodzaju świadczeń finansowych (m.in. wypłata zasiłków szkolnych, 

stypendiów szkolnych i jednorazowych świadczeń „Dobry Start” oraz pomoc w ramach 

rządowego „Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”); 

 wspierano edukację dzieci i młodzieży mających problemy z przyswajaniem wiedzy 

w ramach programu nauczania poprzez realizację projektu „Korki w mieście” (udzielano 

bezpłatnych korepetycji w formie online z takich przedmiotów, jak: język polski, język 

angielski, matematyka, fizyka, chemia. W trakcie wakacji przygotowano specjalną edycję 

zajęć „Wielka Dogrywka z Korków”);   

 prowadzono działania profilaktyczne i promocję zdrowia poprzez działania edukacyjne 

oraz kampanie informacyjne. Młodzież wzięła udział w takich akcjach i kampaniach, jak 

np.: 

- „Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania”; 

- szczepienia przeciwko COVID-19 dla dzieci i młodzieży od 9. do 18. roku życia; 

- „Przerywanie łańcucha transmisji wirusa”; 

 prowadzono działania w ramach placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (w 

tym zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz 

logopedyczne, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, dożywianie, zabawa i zajęcia 

sportowe oraz rozwój zainteresowań); 

 przeprowadzono pilotażowy projekt w 43 poznańskich szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych, w których zamontowano 208 dyspenserów wyposażonych 

w środki higieny menstruacyjnej oraz zapewniono ich zapas do końca roku. We 

wszystkich szkołach przeprowadzono także zajęcia edukacyjne dla dziewcząt; 

 realizowano działania w ramach pomocy dla usamodzielniającej się młodzieży,  która po 

osiągnięciu pełnoletności opuszczała różne formy pieczy zastępczej, w tym rodziny 

zastępcze i instytucjonalne formy opieki; 

o w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom realizowano działania profilaktyczne skierowane 

do młodzieży, przede wszystkim uczniów i uczennic poznańskich szkół oraz podopiecznych 

placówek opiekuńczo-wychowawczych:  
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 realizowano Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r. Podjęte działania w obszarze 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu, dotyczące w dużej 

mierze młodzieży, to m.in.: 

- działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową polegające na 

prowadzeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 18 tys. dzieci i młodzieży (podpisano 

135 umów na łączną kwotę 5,2 mln zł); 

- realizacji programu „Sportowa młodość – trzeźwa przyszłość” przez Poznańskie 

Ośrodki Sportu i Rekreacji  (z programu skorzystało 1,5 tys. uczennic i uczniów); 

- realizacja programu terapeutyczno-wychowawczego dla 60 dzieci i młodzieży z rodzin 

z problemem alkoholowym „Ostoja” przez Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i 

Młodzieży „Klub”; 

- realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym przez Dom Dziecka nr 2 (30 dzieci) oraz Dom Dziecka nr 3 (28 dzieci); 

- realizacji programu „Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci z symptomami 

FASD, dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz znajdujących się 

w grupie podwyższonego ryzyka uzależnienia od alkoholu” przez Centrum Wspierania 

Rodzin „Swoboda” (programem objęto 27 podopiecznych); 

 podjęte działania związane z przeciwdziałaniem zjawisku narkomanii, to m.in.:  

- prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży z grup ryzyka, 

eksperymentujących z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi oraz 

uzależnionych; 

- realizacja programów „Dopalacze niszczą życie” oraz „Poznań uzależniony od 

profilaktyki” – działania edukacyjno-informacyjne dotyczące problematyki środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych 

substancji psychoaktywnych; 

- działania informacyjno-edukacyjne dla rodziców dzieci i młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych; 

- realizacja programu „Sportową manią walczymy z narkomanią” – działania 

integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową; 

- Realizacja Programu profilaktycznego „Wiem. Wybieram dobrze”; 

o realizowano działania w ramach funkcjonowania 5 Centrów Integracji Społecznej 

(organizowano warsztaty zawodowe oraz zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin m.in. 

doradztwo zawodowe, rozwój osobisty, zajęcia planowania życia); 

o realizowano działania w ramach Pracowni Ekonomii Społecznej „Ładne rzeczy” (wzmacnianie 

lokalnych podmiotów ekonomii społecznej, promocja tematyki społecznej i społecznej 

odpowiedzialności biznesu); 

o zorganizowano „Poznański Targ Dobra” (połączenie Dnia Organizacji Pozarządowych oraz 

Targów Ekonomii Społecznej); 

o wsparto organizacje pozarządowe w realizacji projektów z zakresu edukacji równościowej 

adresowane do kadry pedagogicznej pracującej w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej. 

Projekty podnosiły kompetencje kadry pedagogicznej w zakresie wsparcia dzieci/młodzieży ze 

specjalnymi potrzebami, narażonymi na dyskryminację oraz z zakresu pracy z grupą 

dzieci/młodzieży by budować postawy szacunku i akceptacji do każdego człowieka wśród 

młodych ludzi i przeciwdziałać dyskryminacji; 

o w szkołach kontynuowane były zajęcia pozalekcyjne na temat przeciwdziałania dyskryminacji 

i wykluczeniu, dot. tolerancji, praw człowieka, otwartości i wrażliwości na drugiego człowieka 
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oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu ze względu na orientację seksualną, 

narodowość, kolor skóry, wyznanie, wygląd czy ubóstwo (sfinansowano 72 projekty); 

o społeczność pedagogiczna oraz uczniowska poznańskich szkół wzięła udział w zorganizowanej 

przez Miasto Poznań konferencji pn. „Gra w uzależnienia – wchodzisz? – przegrywasz!”, 

podczas której m.in. poruszono temat zajęć antydyskryminacyjnych organizowanych w 

poznańskich szkołach; 

o w celu zwiększenia powszechności korzystania z mediacji i podnoszenia kompetencji kadry 

nauczycielskiej i wychowawczej, Miasto Poznań zleciło prowadzenie centrum mediacji, w tym 

również organizację mediacji rówieśniczych w szkołach; 

o promowano wśród młodzieży udział w ogólnopolskiej Akcji „Masz Głos” oraz w III 

Poznańskim Tygodniu Tolerancji, w trakcie którego przeprowadzono 30 wydarzeń 

promujących szacunek i akceptację wobec każdego człowieka niezależnie od jego poglądów, 

wyznania, wieku, płci, koloru skóry, orientacji seksualnej, pochodzenia czy stopnia 

sprawności; 

o realizowano projekty „Feniks Bis” oraz „Feniks Trzeci”; 

o realizowano projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami 

psychicznymi Moja sprawa!”; 

o w ramach integracji młodzieży pochodzącej z zagranicy:  

 w roku szkolnym 2021/2022  w szkołach funkcjonowały 24 oddziały przygotowawcze, w 

których uczyło się 267 uczennic i uczniów cudzoziemskich (głównie z Ukrainy);  

 udzielano wsparcia w procesie edukacji uczniom pochodzenia romskiego. W ramach 

realizacji Rządowego Programu Integracji Społeczności Romskiej wzmacniano 

kompetencje uczniów w zakresie posługiwania się j. polskim, motywowano ich do dalszej 

nauki, wskazywano na mocne strony i sukcesy w procesie kształcenia; 

 opracowano i udostępniono nauczycielom i nauczycielkom uczącym języka polskiego jako 

drugiego pakiety materiałów edukacyjnych;  

 w ramach wsparcia uczniów pochodzących z innych krajów lub powracających z emigracji 

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu prowadziło na swojej stronie 

zakładkę „Cudzoziemcy i Powracający”, zawierającą materiały dotyczące systemu 

szkolnictwa w Polsce i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz informacje w sprawie 

wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej uczniów obcokrajowców oraz osób 

powracających z emigracji; 

 realizowano inicjatywę „Study in Poznań”, w ramach której prowadzono współpracę 

międzyuczelnianą, wzmacnianie internacjonalizacji oraz otwarcie uczelni na 

wielokulturowość, w tym wspólnie z NAWA zorganizowano Wirtualne Targi Edukacyjne 

„Study in Poznań”, brano udział w spotkaniach informacyjnych (tzw. „Orientation Days”) 

org. przez uczelnie dla studentów zagranicznych, współpracowano z uczelnianymi działami 

współpracy z zagranicą w zakresie rozwiązywania bieżących problemów studentów, w tym 

dot. legalizacji pobytu i zwalczania aktów dyskryminacji, przekazano uczelniom 

poznańskim środki finansowe w formie dotacji, z przeznaczeniem na stypendia dla 

studentów z Białorusi;  przekazano Politechnice Poznańskiej środki finansowe w formie 

dotacji z przeznaczeniem na wsparcie socjalne dla studentów z Syrii;   

 dzięki wsparciu Miasta przy współpracy z organizacją pozarządową zrealizowano 

wydarzenie integrujące studentów zagranicznych ze społecznością Poznania pn. „Poznań 

Silent Night”. 
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W ramach priorytetu Miasto Aktywnych 

 Zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym i społecznym 

o organizacje pozarządowe prowadzące Centra Inicjatyw Lokalnych – Sąsiedzkie działały 

m.in. na rzecz młodzieży, wspierając ich aktywność obywatelską. Młodzież miała także 

możliwość zaangażowania się w projekty realizowane w ramach mikrodotacji z CIL-

Regrantingowego 2021, a także w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, 

Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (program „Od SBO do PBO” został zrealizowany 

w 3 poznańskich szkołach: SP57, II LO i V LO) oraz projektu , realizowanego 

przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji 

Obywatelskiej CREO; 

o organizacje pozarządowe realizując projekty w ramach otwartego konkursu ofert, 

organizowały działania mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich 

oraz kompetencji społecznych młodzieży;  

o kontynuowano system wspierania organizacji pozarządowych w formie dotacji 

przyznawanych przez Miasto (tzw. „małe granty”) w obszarze „Działalność na rzecz dzieci 

i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”, obejmującym projekty mające na celu 

integrację i aktywizację młodzieży, w tym środowiska studenckiego poznańskich 

uczelni; dzięki wsparciu Miasta zrealizowano m.in. organizację warsztatów z zakresu debat 

oksfordzkich, działania na rzecz rozwijania samorządów uczniowskich, studencki zjazd 

Forum Uczelni Technicznych, warsztaty techniczne dla wolontariuszy – Mobilna budka 

telefoniczna z książkami BucherboXX, projekt „Mój Poznań  – moje miejsce na ziemi”, 

wydarzenie „Poznań Silent Night”, wideoklip „Dziadek do orzechów” oraz festiwal 

świąteczny „Boże Narodzenie w różnych kulturach społecznych”; 

o poznańskie szkoły zaangażowały się w projekty mające na celu zainteresowanie młodzieży 

ważnymi obszarami funkcjonowania w społeczeństwie i promowanie postaw 

obywatelskich; 

o miejskie jednostki kultury realizowały projekty i wydarzenia aktywujące młodzież i 

zachęcające do aktywnego uczestnictwa w kulturze: 

 Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator – spotkania z twórcami i 

krytykami mają na celu rozbudzenie w widzach ciekawości i chęci poszukiwania 

własnych interpretacji w konfrontacji ze specjalistami; 

 Lato z Estradą – bezpłatnie plenerowe wydarzenia kulturalne (spektakle, koncerty, 

warsztaty artystyczne i kulturowe, projekcje filmowe); 

 Lekcja słuchania dla dzieci i młodzieży „Ze świata” – występy uczniów poznańskich 

szkół artystycznych oraz prezentacja nagrań różnych artystów;  

o w ramach jednostek pomocniczych Miasta – osiedli podejmowane były lokalne inicjatywy 

społeczne kierowane do młodych ludzi. 

 Rozwój wolontariatu młodych ludzi 

Młodzież angażowała się w miejskie programy wolontariatu realizują działania zachęcające 

mieszkańców do angażowania się w działalność społeczną. Szczególnie istotne były działania 

edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, a także wzmacnianie już istniejących inicjatyw 

wolontariackich. 

o Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pośredniczyło w 

wolontariacie, udzielało wsparcia przy organizacji akcji wolontaryjnych i charytatywnych i 

prowadziło działania zachęcające do podejmowania inicjatyw oddolnych; otwarto Poznańskie 

Centrum NGO (Chwaliszewo 75 w Poznaniu), oferujące wydarzenia dla organizacji 

https://www.poznan.pl/mim/main/podstawowe-informacje,p,52662,52671.html?wo_id=444
http://dzialamyrazem.pl/lista-dofinansowanych-ofert-w-2021-r/
http://dzialamyrazem.pl/lista-dofinansowanych-ofert-w-2021-r/
https://pbo21.um.poznan.pl/i/pbo21/voting
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współpracujących z wolontariuszami, szkolenia, doradztwo, przestrzeń i sprzęt do organizacji 

spotkań; 

o przeprowadzono otwarte konkursy ofert w obszarze: „promocja i organizacja wolontariatu”, 

w tym konkurs na mikrodotacje oraz konkurs na promocję i wsparcie organizacji wolontariatu 

w poznańskich szkołach zmierzające do zwiększenia liczby uczniów zaangażowanych w 

wolontariat szkolny, zwiększenia liczby różnych form wolontariatu w poznańskich szkołach 

oraz podniesienie jakości funkcjonowania wolontariatu szkolnego. 

o poznańskie szkoły inicjowały lub angażowały się w przedsięwzięcia, takie jak: 

 zbiorki pieniędzy, rzeczy, kwesty; 

 kształtujące postawę obywatelską i patriotyzm (projekty dot. ważnych rocznic, udział 

w obchodach rocznicowych); 

 zachęcające do proekologicznych działań (np. projekty umożliwiające dzieciom 

i młodzieży podzielenie się produktami, których już nie potrzebują); 

 promujące prozdrowotny styl życia; 

o w konkursie „Poznański Wolontariusz Roku 2021” przyznano nagrody w kategoriach 

wolontariat szkolny oraz wolontariat młodzieżowy; 

o na bieżąco kompletowano informację o ofertach wolontariackich dla młodzieży 

i informowano wolontariuszy o wolontariacie akcyjnym na terenie miasta; 

o realizowano Szkolną Ligę Wolontariacką; 

 Tworzenie możliwości współdecydowania przez młodzież o sprawach miasta, w szczególności 

o ofercie kierowanej do młodych ludzi; 

o Fundusz Samorządów Uczniowskich:  

W 2021 r., zrealizowano IV edycję konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, który 

umożliwia poznańskiej młodzieży uzyskać środki na realizację własnych pomysłów; w 

konkursie wzięły udział 31 szkoły, które zrealizowały 42 pomysły; uczniowie uzyskali 

dofinansowanie do 2 tys. zł na projekt; 

o działalność Młodzieżowej Rady Miasta Poznania: 

 zorganizowanie w 2021 r. 9 sesji MRMP (poza Komisją Skrutacyjną i Komisją Rewizyjną, 

Rada działała w ramach 7 Komisji tematycznych); 

 zaangażowanie w działania Miasta w ramach przeciwdziałaniu pandemii COVID-19, 

rozpowszechniając komunikaty Miasta wśród uczniów szkół średnich (m.in. promując 

szczepienia przeciwko COVID-19); 

 projekt „POZnaj Miasto” (cykl spotkań z przedstawicielami Miasta dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych); 

 współpraca z Zespołem Oświatowym Miasta Poznania 2020+; 

 prace w ramach Zespołu ds. PBO 2023;  

 realizacja cyklu podcastów „POZnaj Siebie” przy współpracy z Centrum Inicjatyw 

Rodzinnych i Estradą Poznańską; 

 zaangażowanie w miejski projekt „Hej Dziewczyny! Akcja Menstruacja 

w twojej szkole” realizowany w poznańskich szkołach;  

 współorganizowanie Warsztatów Medialnych dla szkół ponadpodstawowych 

we współpracy z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego;  

 list intencyjny z UAM dot. nawiązania współpracy edukacyjnej;  

 przyjęcie Deklaracji Współpracy Młodzieżowych Rad Aglomeracji Poznańskiej; 

 udział w Poznańskim Biegu Niepodległości w ramach obchodów 103. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w Kiermaszu Świętomarcińskim; 
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 pomoc pogorzelcom na os. Kopernika w Poznaniu; 

 zaangażowanie w akcję „Szlachetna paczka”; 

 udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji Rady Miasta Poznania i bieżąca  współpraca 

z Pełnomocniczką Prezydenta ds. młodzieży i współpracy akademickiej; 

 Wzmocnienie identyfikacji młodych ludzi z miastem 

o prowadzono szeroką kampanię promocyjną zachęcającą mieszkańców do rozliczania 

podatków w mieście, kierowaną w dużej mierze do ludzi młodych. Kampanię realizowano 

m.in. w Internecie oraz poprzez plakaty reklamowe, ulotki i filmy wyświetlane w środkach 

komunikacji miejskiej oraz poprzez stronę internetową www.glanc.poznan.pl; 

o współpracowano z Młodzieżową Radą Miasta Poznania przy realizacji projektu „Poznaj 

Miasto” w ramach którego organizowano spotkania młodzieży szkół ponadpodstawowych 

z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek; 

o realizowano projekt „Ambasador Akademickiego Poznania” dla studentów i studentek, którzy 

otrzymali Stypendia Miasta Poznania jako laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych podejmujący studia w Poznaniu; 

o przygotowywano materiały na spotkania powitalnych online pn. „Orientation Days” dla 

studentów zagranicznych rozpoczynających naukę na poznańskich uczelniach, prezentując 

ofertę miasta dla ludzi młodych; 

o realizowano działania promocyjne, zachęcające młodzież do podjęcia studiów Poznaniu, w 

tym ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną „Poznań Przyciąga”. Dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych przygotowano m.in. 4 bezpłatne webinary dedykowane konkretnym 

profilom: humanistyczno-artystycznym, biologiczno-chemicznym, matematyczno-

technicznym oraz ekonomicznym. Zapisy wszystkich spotkań można obejrzeć na miejskim 

kanale YouTube; 

o w ramach Targów Edukacyjnych w Poznaniu 2021 online, tegoroczni maturzyści i maturzystki 

mogli zapoznać się z ofertą przygotowaną przez Miasto Poznań dla osób wybierających się na 

studia od października 2021 r. Na stronie internetowej Targów, w zakładce „Akademicki 

Poznań” przyszli studenci i studentki mogli m.in. obejrzeć 4 webinary dot. studiowania w 

Poznaniu na różnych kierunkach studiów oraz materiały filmowe o Poznaniu. Swoją ofertę 

zaprezentowały także poszczególne uczelnie z Poznania; 

o reklama „Poznań Przyciąga” wyświetlana była również na stronach www „Salonu 

Maturzystów 2021” organizowanego w formule online przez Fundację „Perspektywy”. 

 

W ramach priorytetu Miasto Otwarte 

 Zwiększenie udziału młodych ludzi w konsultowaniu i przygotowywaniu decyzji publicznych 

o prowadzono konsultacje społeczne z uwzględnieniem głosu ludzi młodych, dotyczące 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania oraz projektów 

inwestycyjnych, takich, jak konsultacje społeczne projektu nowego Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania miasta Poznania (w 2021 r. odbyło się 16 konsultacji 

społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

oraz 32 dyskusje publiczne dla 25 projektów planów miejscowych); 

o w ramach działań ZDM przeprowadzono konsultacje społeczne koncepcji zmian w układzie 

drogowym północnego Poznania z wykorzystaniem interaktywnego narzędzia – geodyskusji; 

o zorganizowano pierwszy Poznański Panel Obywatelski, z udziałem m.in. ludzi młodych; 

o wspierano debaty publiczne o mieście i aktywność obywatelską, m.in. inicjatyw oddolnych, 

takich jak: zagospodarowanie ul. Taczaka; 

http://www.glanc.poznan.pl/
https://www.youtube.com/user/PoznanPL
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o promowano dyskusje o nowoczesnych rozwiązaniach w miastach wśród młodych ludzi np. w 

ramach V Forum Rozwoju Miast; 

o na bieżąco współpracowano z Młodzieżową Radą Miasta Poznania przy realizacji 

poszczególnych projektów i inicjatyw; 

 Usprawnienie systemu komunikacji z młodymi ludźmi; 

o w ramach aktywności w mediach społecznościowych:  

 prowadzono kanał pn. „Poznań Przyciąga” na YouTube oraz profile pn. „Poznań 

Przyciąga” na Facebooku i Instagramie dedykowane potencjalnym i obecnym 

studentom poznańskich uczelni; 

 prowadzono kampanię promocyjną pod hasłem „Poznań Przyciąga” w mediach 

społecznościowych, kierowaną do polskich maturzystów; 

 prowadzono anglojęzyczny profil „Study in Poznan” na Facebooku, dedykowany 

obecnym studentom zagranicznym poznańskich uczelni; 

o prowadzono stronę internetową www.poznanprzyciaga.pl, na której osoby zainteresowane 

studiami w stolicy Wielkopolski mogą znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące 

oferty akademickiej Poznania, pobrać poradnik maturzysty, który ułatwi im przygotowania do 

egzaminu dojrzałości i wypełnić test preferencji zawodowych; 

o prowadzono miejską stronę internetową „Studia” www.poznan.pl/studia oraz „Study in 

Poznań” www.studyin.poznan.pl; 

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

o udostępniano aplikację webową „Afisz kulturalny” - nowoczesne kalendarium wydarzeń 

kulturalnych, responsywne dla urządzeń stacjonarnych i mobilnych; 

o na stronie internetowej Miasta publikowano comiesięczny Afisz z ofertą kulturalną Poznania 

w j. polskim i angielskim, kierowany w dużej mierze do młodzieży; 

 Unowocześnienie oraz zwiększenie dostępności wysokiej jakości danych i e-usług miejskich; 

o oferowano bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu wireless.poznan.pl w centrum 

miasta, na Ostrowie Tumskim oraz w pojazdach miejskiego transportu publicznego; 

o wykorzystywano inteligentne rozwiązania z zakresu e-usług, jak m.in.:  

 rekrutacja do pracy i na staże w Urzędzie Miasta Poznania; 

 system głosowania na projekty Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego; 

 platforma filmowa Miasta Poznania – dostęp do wydarzeń transmitowanych na żywo oraz 

do wcześniej zarejestrowanych materiałów; 

 zmodernizowany wortal miejskich konsultacji społecznych; 

 Voicebot, działający w miejskim Call Center Poznań Kontakt, zapewniający całodobowy 

dostęp online do informacji miejskich; 

 system obsługi procedowania zadań dotacyjnych WITKAC; 

 system Poznańskiego Roweru Miejskiego i usługi w ramach transportu publicznego; 

 zakup online biletów do wybranych obiektów kultury; 

 Przyjazne deklaracje – łatwe i skuteczne rozliczanie podatków w Poznaniu;  

 ID Poznań – system zarządzania tożsamością ̨mieszkańców Poznania oraz potwierdzania 

statusu płatnika podatków w Poznaniu (lub innych warunków); 

 możliwość zakupu online e-identyfikatora parkingowego mieszkańca; 

 pilotaż systemu kontroli opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania, 

obejmującego mobilne kamery i czujniki; 

 Atmosfera dla Poznania; 

http://www.poznanprzyciaga.pl/
http://www.poznan.pl/studia
http://www.studyin.poznan.pl/
https://www.poznan.pl/mim/wifi/bezprzewodowy-poznan,p,7515.html
https://www.poznan.pl/mim/eurzad/
https://www.poznan.pl/mim/smartcity/news/przyjazne-deklaracje-start-uslugi,161613.html
https://www.poznan.pl/mim/smartcity/news/e-identyfikator-bez-wychodzenia-z-domu,171246.html
https://www.poznan.pl/mim/smartcity/news/testowe-e-kontrole-parkowania,173242.html
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 GPS Wielkopolska; 

 System Informacji Przestrzennej z Modelem Przestrzennym 3D Miasta Poznania (w tym 

digitalizację zieleni w mieście); 

 System Nabór; 

o poszerzono zakres funkcjonalności miejskiej aplikacji Smart City Poznań o opcję aktualności 

oraz zgłaszania spraw wymagających interwencji służb miejskich i pomysłów rozwoju miasta; 

o rozwijano i rozszerzano funkcjonowanie internetowej Bazy Danych Miasta pod adresem 

www.badam.poznan.pl (informacje i wskaźniki statystyczne dotyczące funkcjonowania i 

rozwoju Poznania); 

o realizowano politykę otwartych danych; 

o Udostępniano miejskie aplikacje mobilne i usługi internetowe oraz aplikacje komercyjne, w 

tym bazujących na otwartych danych miejskich; 

o uruchomiono 9 książkomatów Biblioteki Raczyńskich oraz udostępniano e-booki ze zbiorów 

Biblioteki Raczyńskich; 

o realizowano prace nad miejskim Systemem OK Poznań, którego głównym założeniem jest 

powiązanie faktu rozliczania podatków w Poznaniu z ofertą ulg, zniżek czy preferencji w 

usługach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych, turystycznych, 

gastronomicznych, handlowych czy ochrony zdrowia, świadczonych przez lokalne firmy 

komercyjne oraz w obiektach użyteczności publicznej. 

 

W ramach priorytetu Miasto Przyjaznej Przestrzeni 

 Tworzenie miejskich przestrzeni publicznych przyjaznych i bezpiecznych dla młodych ludzi 

o tworzono, wspierano i udostępniano „przestrzenie wspólne” z przeznaczeniem na 

wydarzenia prowadzone przez młodzież, takie jak: Inkubator Kultury Pireus, Pracownia 

Ekonomii Społecznej „Ładne Rzeczy”, Ogród społeczny na Szelągu, Dom Tramwajarza, strefa 

„+Jeden”, Pawilon Nowa Gazownia, Warsztatownia Wydawnictwa Miejskiego Posnania, sale 

kinowe w Kinie Muza, czy obiekty Łazienek Rzecznych; 

o prowadzono rewitalizację terenów nadwarciańskich, z których korzysta przede wszystkim 

młodzież: 

 nad Wartą funkcjonowały takie przestrzenie, jak: plaża Rataje, Brzeg Wschodni, Plaża 

Miejska Chwaliszewo, KontenerART, czy Ogród Szeląg; 

 prowadzono budowę i remont nawierzchni odcinków Wartostrady pieszo-rowerowej 

wraz z infrastrukturą oświetlenia efektywnego energetycznie, systemem monitoringu 

wizyjnego oraz małą architekturą; 

 na odcinku od mostu Przemysła I do rozwidlenia rzeki Warty prowadzono prace nad 

zabezpieczeniem brzegów rzeki przed erozją (eliminowanie płyt betonowych w celu 

uelastycznienia brzegów rzeki oraz zwiększenie jej retencji); 

o prowadzono wstępne prace nad rewitalizacją płyty Starego Rynku w Poznaniu; 

o prowadzono prace związane z rewaloryzacją Placu Kolegiackiego; 

o prowadzono prace związane z przebudową Rynku Łazarskiego; 

o w przestrzeniach publicznych instalowano małą architekturę z możliwością ładowania 

urządzeń mobilnych; 

o kontynuowano działania w ramach utworzonego „Parku Kulturowego Stare Miasto” na 

Starym Rynku i w jego najbliższej okolicy; 

o w ramach programu „Zasadzka na Fyrtle” (tworzenie lokalnych skwerów w śródmieściu) 

działaniami objęto tereny w obrębie ul. Łukaszewicza i ul. Dmowskiego, przy ul. Jeżyckiej oraz 

przy ul. Norwida; 

http://www.badam.poznan.pl/
https://www.poznan.pl/mim/smartcity/api-dane-przestrzenne,p,25877,38305.html
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o realizowano program „Odmień swoje podwórko”; 

o we współpracy z lokalną społecznością opracowano “Lokalny plan odnowy Dolnego Łazarza – 

część diagnostyczna“; 

o realizowano projekt „Lato z Estradą” – działalność kulturalna Estrady Poznańskiej w 

przestrzeniach publicznych dzielnic Poznania, w których brakuje ośrodków kultury i 

ogólnodostępnej oferty kulturalnej; dostępne bezpłatnie plenerowe wydarzenia kulturalne 

(spektakle, koncerty, warsztaty artystyczne i kulturowe, projekcje filmowe); 

o organizowano wydarzenia kulturalne na terenie Śródmieścia; 

o udostępniono bezpłatne przestrzenie do nauki i pracy zespołowej w Bibliotece Raczyńskich 

(czytelnie w gmachu głównym: ogólna, czasopism, multimedialna, pokój pracy zespołowej, 

herbaciarnia); 

o w ramach projektu „Warstwy”, przy współpracy z UAP, powstał mural na ścianie przedszkola 

37 w Poznaniu; 

o w ramach projektu „Fyrtle – tu jest nasze życie" na Jeżycach powstał mural, zrealizowany 

przez Fundację Przedsiębiorczości Młodzieżowej, przy wsparciu Rady Osiedla Jeżyce; 

 Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców przestrzeni publicznej; 

o wprowadzano rozwiązania w celu uspokojenia ruchu samochodowego, w tym wprowadzano 

„strefy 30” (z ograniczeniem prędkości do 30 km/h); 

o podejmowano działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych, 

w szczególności w pobliżu szkół: 

 przeglądy pasów drogowych i przygotowanie projektów stałej organizacji ruchu; 

 doświetlenia przejść dla pieszych; 

 montaż oznakowania aktywnego przy przejściach dla pieszych; 

 nowe sygnalizacje świetlne; 

o prowadzono modernizację miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego; 

o Prowadzono prace nad uruchomieniem 24 fotowoltaicznych tablic wyświetlających 

informację o prędkości nadjeżdżającego pojazdu, zlokalizowanych w pobliżu przejść dla 

pieszych w okolicach szkół, przedszkoli i tam gdzie kierowcy częściej mogą jechać 

przekraczając dopuszczalne prędkości; 

o zainstalowano 26 interaktywnych znaczników dla osób z dysfunkcjami wzroku z informacjami 

dostępnymi w aplikacji mobilnej Totupoint; 

o w ramach współpracy ze Strażą Miejską Miasta Poznania, Komendą Miejską Policji 

w Poznaniu oraz Rad Osiedli realizowano projekty edukacyjne, informacyjne i prewencyjne 

dla mieszkańców, w tym z udziałem młodzieży, takie jak: 

 Edukacja dla bezpieczeństwa – spotkania w celu informowania uczniów 

o zagrożeniach, umiejętności ich rozpoznania oraz zasadach przeciwdziałania skutkom. 

Realizowana problematyka to: porządek – czystość (ochrona środowiska, odpady –

postępowanie), bezpieczeństwo osobiste (pies, dzikie zwierzęta), obcy/nieznajomy, 

pierwsza pomoc, bezpieczeństwo na drodze (karta rowerowa), bezpieczny wypoczynek 

(wakacje, nad wodą, w górach, na wsi); 

 „Bezpieczne wakacje” – działania propagujące bezpieczeństwo podczas letnich wakacji; 

 „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” – działania propagujące bezpieczeństwo 

podczas letnich wakacji; 

 „Bezpieczna droga do szkoły”; 

 „Świeć przykładem” – propagowanie noszenia elementów odblaskowych; 

 „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”; 
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 „BLOKERS” i „Nielat” – działania skupiające się na ograniczeniu demoralizacji i 

przestępczości nieletnich, ukierunkowane na ujawnianie i zatrzymywanie nieletnich 

sprawców czynów karalnych na terenach osiedli mieszkaniowych, w miejscach 

szczególnie zagrożonych przestępczością i demoralizacją nieletnich; 

 „Bezpieczny podróżny” – działania informacyjne ukierunkowane na przestrzeganie 

obostrzeń dotyczących zachowania środków ostrożności w pojazdach transportu 

publicznego i na przystankach w związku z pandemią COVID-19; 

 akcje informacyjno-edukacyjne dla sprzedawców, m.in.: „Odpowiedzialny 

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

pełnoletnich”; 

 „Dwie Strony Sieci” – edukacja w obszarze cyberzagrożeń młodzieży, rodziców i 

nauczycieli; 

 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – narzędzie umożliwiające zgłaszanie 

zagrożeń, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich 

poczucie bezpieczeństwa; 

 Aplikacja Mobilna „Moja Komenda” – projekt ogólnopolski, zapewniający szybki dostęp 

do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze 

wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju; 

 Wdrażanie rozwiązań ekologicznych w przestrzeni publicznej 

o prowadzono programy KAWKA BIS, Czyste Powietrze, Trzymaj ciepło; 

o podejmowano działania dot. zakładania kolejnych ogrodów deszczowych, pasażów wodnych i 

niecek bioretencyjnych przechwytujących wodę opadową i zasilających okoliczną zieleń; 

o zakładano kolejne pływające ogrody z koszami lęgowymi dla ptactwa wodnego (w 2021 r. 

ogrody pływające powstały w parku im. L. Bergera na Podolanach oraz w parku im. Karola 

Marcinkowskiego); 

o zakładano kolejne hoteliki dla owadów, domy dla owadów oraz – w ramach akcji „Stołówka 

dla fifnych owadów”- tworzono mini ogródki z roślinami pyłko- i nektarodajnych na terenie 

18 przedszkoli oraz 12 szkół podstawowych; 

o prowadzono akcję oklejania wiat przystankowych naklejkami ze specjalnymi piktogramami 

odstraszającymi ptaki; 

o Stowarzyszenie Metropolia Poznań prowadziło Edukacyjną Sieć Antysmogową (211 czujników 

pomiaru jakości powietrza oraz monitorów pokazujące ich bieżące odczyty, zainstalowanych 

na budynkach szkół. Projekt objął 86 szkół w Poznaniu); 

o dzięki współpracy Miasta Poznania oraz Politechniki Poznańskiej opracowano solarną mapę 

Poznania; mapa pozwala każdemu mieszkańcowi określić potencjał swojego budynku w 

zakresie produkcji energii elektrycznej ze Słońca; 

o kontynuowano rozwój systemu zielonych dachów wiat przystankowych (realizacja kolejnych 

16 wiat); jeden zielony dach wiaty pozwala na zmagazynowanie do 90 l wody, obniża 

zapylenie powietrza o ok. 15-20%, absorbuje 7,3 kg CO2 rocznie, a w upalne dni obniża 

temperaturę pod dachem wiaty o 3-5 stopni Celsjusza; 

o uruchomiono ekrany LCD na 22 przystankach komunikacji miejskiej wyświetlające bieżącą 

informację o jakości powietrza (wraz z QR kodem do strony internetowej „Atmosfera dla 

Poznania”); 

o monitorowano jakość powietrza w mieście za pomocą drona; 

o prowadzono usługę internetową „Atmosfera dla Poznania”, w tym realizowano trzydniowe 

ekoprognozy stężeń pyłów drobnych PM10 dla Poznania oraz na tle województwa 
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wielkopolskiego; ekoprognozy emitowane były codziennie w sezonie grzewczym na antenie 

telewizji WTK; 

o zasadzono pierwszy w Polsce las kieszonkowy (przy ul. Milczańskiej); 

o utrzymano mniejszą częstotliwość letniego wykaszania miejskich trawników przydrożnych, a 

do koszenia przewidziano mniejszą powierzchnię niż w latach poprzednich; 

o w Poznańskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Oddział Rataje zainstalowano instalację 

fotowoltaiczną; 

o na jeziorze Strzeszyńskim i jeziorze Rusałka wdrożono badania jezior wraz z monitoringiem i 

oceną stanu oraz wskazaniem dalszych metod rekultywacji; 

o na jeziorze Rusałka realizowano koszenie rdestnicy kędzierzawej; 

o w ramach programu „Mała retencja” przyznano dotacje na rozwiązania w celu zatrzymywania 

i ponownego wykorzystywania deszczówki dla osób prywatnych, firm, wspólnot 

mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych na kwotę 736 tys. zł; 

o zorganizowano akcję „Wiosenne Porządki” oraz akcję „Sprzątanie świata”; 

o realizowano kampanie „Woda. Używaj nie zużywaj” i „Woda kranówka doda zdrówka”; 

 Rozwój miejskiej oferty mieszkaniowej dla młodych ludzi 

o w ramach strategii rozwoju obszarów miejskich Poznania realizowano programy: 

- Mieszkanie dla Absolwenta – program skierowany do pracujących w Poznaniu 

absolwentek i absolwentów uczelni, którzy nie ukończyli 36 roku życia; umowy 

z najemcami podpisywane są na okres 10 lat, a po jego upłynięciu mieszkanie podlega 

rotacji. w 2021 r. w związku z rotacją najemców, zawarto 28 nowych umów partycypacji 

i najmu; 

- Najem z dojściem do własności – inicjatywa skierowana do osób o średnich dochodach, 

które ze względu na wysokość osiąganych dochodów nie mają prawa do najmu lokalu 

komunalnego, a jednocześnie nie posiadają zdolności kredytowej umożliwiającej zakup 

mieszkania na wolnym rynku; program ma na celu zatrzymanie młodych ludzi w Poznaniu, 

w tym absolwentek i absolwentów uczelni, dzięki zwiększeniu podaży lokali 

konkurencyjnych cenowo; 

 Rozwój miejskiej oferty dla młodych rodzin 

o realizowano działania na rzecz poznańskich rodzin wychowujących dzieci. Ważnym 

elementem tych działań jest promocja i wsparcie rodzin wielodzietnych; wdrażając politykę 

prorodzinną realizowano następujące zadania:  

 w ramach działań Poznańskiego Centrum Świadczeń wypłacono różne formy świadczeń; 

w tym świadczenie wychowawcze „500+”, świadczenia rodzinne, świadczenia dla 

uczniów; 

 funkcjonowało Centrum Inicjatyw Rodzinnych – miejsce przyjazne rodzinie (warsztaty, 

doradztwo; 

 dofinansowano miejsca w żłobkach niepublicznych; 

 utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych; 

 wypłacano rodzicom lub opiekunom dziecka Poznańskie Świadczenie Żłobkowe; 

 uruchomiono działalność Poznańskiego Zespołu Żłobków; 

 Stowarzyszenie Metropolia Poznań realizowało projekt dofinansowany ze środków 

unijnych „Wracamy na rynek pracy – aktywizacja zawodowa osób powracających lub 

wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.”; 

https://www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/
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 wspierano rodziny wielodzietne poprzez działalność Rady Rodziny Dużej, poszerzanie 

oferty Karty Rodziny Dużej i wsparcie psychologiczne we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi; 

 we współpracy z poznańskimi szkołami podstawowymi zorganizowano letnie półkolonie 

dla uczniów;  

 dofinansowano realizację korepetycji dla uczniów szkoły podstawowej; 

 dofinansowano prowadzenie centrum mediacji; 

 realizowano projekt Wyprawka dla Gzubka; 

 realizowano działania w ramach  międzynarodowego programu UNICEF „Sieć Miast 

Przyjaznych Dzieciom”; 

 oferowano mikrogranty dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w 

zakresie realizacji oraz promocji inicjatyw na rzecz rodzin; 

 uruchomiono program polityki zdrowotnej „Zabezpieczenie płodności na przyszłość u 

mieszkańców Poznania chorych onkologicznie” na lata 2021-2023 dedykowany osobom 

od 18 do 40 roku życia, u których zdiagnozowano raka, spełniającym określone kryteria, i 

które wyrażą wolę zamrożenia komórek rozrodczych na przyszłość; 

 realizowano zadania pn. „Poradnictwo dla rodzin, w tym w szczególności dla rodzin 

wielodzietnych” oraz „Wsparcie rodziców samodzielnie wychowujących dzieci”; 

 wspierano rodziny poprzez realizację działań w zakresie transportu zbiorowego 

i infrastruktury; 

 Wspieranie organizacji w mieście dużych wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych 

W 2021 r. w Poznaniu organizowano wydarzenia i projekty o charakterze ogólnopolskim lub 

międzynarodowym: 

o Duże wydarzenia kulturalne:  

 Enter Festival 2021;  

 Malta Festival Poznań 2021;  

 Poznań Design Festiwal;  

 Poznański Festiwal Kryminału GRANDA 2021;  

 Short Waves Festival 2021;  

 XIV Festiwal Kultury „Ukraińska Wiosna”; 

 Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator;  

 17. Millenium Docs Against Gravity Festival w Poznaniu; 

 25. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA; 

 Festiwal ETHNO PORT POZNAŃ; 

 #SPEAKINGCONCERTS – 2021; 

 VIII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna; 

o Duże wydarzenia sportowe:  

 Mistrzostwa Europy w kajakarstwie; 

 Mistrzostwa Europy Juniorów (do lat 18) i U23 (młodzieżowców) w kajakarstwie; 

 Mecz Polska-Islandia; 

 Poznań Athletics Grand Prix; 

 97. PZLA Mistrzostwa Polski; 

 Junior Poznań Triathlon 2021;  

 Gran Fondo Poznań 2021; 

 CAVALIADA Poznań 2021; 

 Europejski Festiwal Szermierki – XIV Memoriał Fechmistrza Jana Nowaka; 
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 4Foulee – Międzynarodowe zawody jeździeckie w skokach (CSI4*) i powożeniu (CAI2* 

H4); 

 Lotto Plaża Wolności; 

 Poznań Open – Międzynarodowy Turniej Tenisa Zawodowego Mężczyzn (ATP 

Challenger); 

 JBL Super League Triathlon; 

 13. PKO Poznań Półmaraton; 

o Międzynarodowe konferencje i kongresy, org. przy wsparciu Poznań Convention Bureau:  

 IMPACT’21; 

 SURE2021,Third World Conference of the Society for Urban Ecology; 

 9th International Conference of the Medieval Chronicle Society (online); 

 29th SECEC-ESSSE Congress; 

 15th International Congress on Logistics and SCM Systems (online); 

 20. Sympozjum „Oparzenia 2021”; 

o Najważniejsze wydarzenia organizowane w przestrzeni MTP:  

 ITM Industry Europe; 

 Greenpower; 

 Drema;; 

 Caravans Salon Poland; 

 Polagra; 

 Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poleco 2021; 

 Festiwal Gier Historycznych i Zaangażowanych Społecznie; 

 Poznań Game Arena; 

 Gardenia; 

 Fit-Expo; 

 Cavaliada. 

W celu zapewnienia atrakcyjności oferty miasta, w 2021 r. dokonano szeregu inwestycji 

w zakresie obiektów kulturalnych, sportowych i turystycznych. 

W ramach priorytetu Miasto Ekomobilności 

 Zwiększenie efektywności i atrakcyjności transportu publicznego 

o dodano nową funkcjonalność Karty PEKA na okaziciela –  która umożliwia doładowywanie 

tPortmonetki na stronie www.peka.poznan.pl na karcie PEKA na okaziciela, bez konieczności 

logowania na konto użytkownika; 

o zwiększono zasięg stref taryfowych B i C; 

o wprowadzono specjalne bilety okresowe „30+3” i „90+9”, których termin ważności był 

wydłużony odpowiednio o 3 lub 9 dni; 

o wdrożono System GTFS Realtime – sprawdzanie na mapach Google realnego czasu 

przejazdów miejskiego transportu zbiorowego i montowano kolejne Tablice Informacji 

Pasażerskiej (TIP); 

o realizowano prace budowlano-modernizacyjne oraz projektowe infrastruktury publicznego 

transportu zbiorowego, m.in.: 

 przebudowano trasę tramwajową: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową 

odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej odc. I: ul. Kórnicka – os. Lecha i Ring 

Łacina; 

 Realizowano budowę trasy tramwajowej na Naramowice; 

o realizowano usprawnienia komunikacji zbiorowej, w tym m.in.: 
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 wprowadzono wydzielenie torowiska tramwajowego na ul. Głogowskiej 

od ul. Berwińskiego do Górczyna wraz z budową przystanku wiedeńskiego Sielska 

w kierunku Górczyna; 

 wybudowano przystanek wiedeński przy ul. Dąbrowskiego (przystanek Rynek Jeżycki); 

o rozszerzano możliwość ładowania urządzeń mobilnych w pojazdach MPK; 

o udostępniano aplikację myMPK; 

o poznański startup stworzył aplikację Take&drive, która umożliwia najlepszy wybór środka 

transportu do poruszania się po mieście (aplikacja lokalizuje osobę użytkującą i wskazuje 

najbliższe pojazdy na minuty — samochody, skutery, hulajnogi i rowery, a także przystanki 

publicznego transportu zbiorowego); 

o otwarto 3 nowe parkingi „Park&Ride” znajdujące się przy ulicach św. Michała i Biskupińskiej 

oraz przy rondzie Starołęka. 

 Wspieranie rozwoju ruchu rowerowego 

o rozbudowano poznańską infrastrukturę rowerową do 301,6 km (nowe drogi rowerowe m.in. 

wzdłuż ul. Naramowickiej i w okolicach Ronda Rataje, czy od ronda K. Skubiszewskiego do ul. 

Jugosłowiańskiej, przebudowa odcinka Wartostrady wzdłuż wschodniego brzegu Warty);  

o budowa przejazdów przy trasach głównych z Programu Rowerowego. Powstały one na 

skrzyżowaniach ul. Hetmańskiej/R. Dmowskiego, H. Dąbrowskiego/Lotniczej i L. 

Zamenhofa/Jastrzębiej; 

o wprowadzono ułatwienia dla cyklistów poprzez zmiany organizacji ruchu i realizację 

kontraruchów rowerowych na wielu ulicach jednokierunkowych;  

o rozwijano ofertę systemu „Poznański Rower Miejski”, która w 2021 r.  obejmowała 113 stacji 

roweru miejskiego PRM 3G (w tym cztery sponsorskie) oraz 178 miejskich stref postoju 

rowerów 4G z 1742 rowerami, wśród których 996 rowerów to jednoślady 3G – tradycyjne, 

wpinane w stojaki na stacjach, a 746 rowerów to pojazdy bezstacyjne 4G (w tym 30 

elektrycznych); 

o prowadzono ogólnodostępne bezpłatne samoobsługowe stacje napraw rowerów; 

o w przestrzeni miasta ustawiano nowe stojaki na rowery; 

o zamontowano  liczniki rowerowe monitorujące ruch rowerowy, z wynikami dostępnymi 

na stronie „Rowerem po Poznaniu”; w 2021 r. funkcjonowało 8 liczników rowerzystek i 

rowerzystów. 

 Wspieranie rozwoju elektromobilności  

o kontynuowano działania związane z zakupem i eksploatacją elektrycznych autobusów 

zeroemisyjnych (wprowadzono do eksploatacji 37 nowych autobusów elektrycznych Solaris 

Urbino 12 Electric); autobusy zostały wyposażone m.in. w ładowarki USB, rozbudowany 

system informacji pasażerskiej i monitoringu wnętrza (w tym monitoringu online) oraz w 

dźwiękowy system bezpieczeństwa AVAS, który ma za zadanie ostrzegać wszystkich 

uczestników ruchu drogowego o nadjeżdżającym pojeździe; 

o tworzono udogodnienia dla usług współdzielenia skuterów elektrycznych oraz wypożyczenia 

elektrycznych hulajnóg; 

o oferowano udogodnienia dla systemu samochodów współdzielonych (carsharing) w opłatach 

w Strefie Płatnego Parkowania; 

o zorganizowano warsztaty i konsultacje społeczne „Hulaj przepisowo”, promujące bezpieczną 

mikromobliność w przestrzeni miejskiej i dot. poruszania się hulajnogami elektrycznymi. 

 

https://zdm.poznan.pl/pl/rowerem-do-poznania
https://www.poznan.pl/mim/smartcity/news/warsztaty-hulaj-przepisowo,169781.html
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Wskaźniki za 2021 r. 

 liczba mieszkańców w wieku 15-29 lat (dane GUS 2020) – 67 423; 

 saldo migracji mieszkańców miasta w wieku 19-29 lat (dane UMP 2020) – 607; 

 liczba dzieci urodzonych przez matki w wieku do 29 lat (dane GUS 2020) – 2153; 

 liczba uczniów szkół ponadpodstawowych (dane UMP 2021) – 48 008; 

 zdawalność matur (dane OKE w Poznaniu 2021) – 79,8%; 

 liczba studentów (dane GUS 2020) – 104,7 tys.;  

 poziom umiędzynarodowienia studiów w % (dane GUS 2020) – 5,9%;  

 udział nowych firm z sektorów kreatywnych w ogólnej liczbie nowych firm (dane GUS 2021) – 

8,57%; 

 liczba bezrobotnych w wieku do 29 lat (dane GUS 2021) – 945; 

 liczba radnych Rady Miasta Poznania w wieku 18-29 lat (dane UMP 2020) – 1.  

Finansowanie 

Działania realizowane w ramach Polityki Poznań Młodych 2025 finansowane są głównie w ramach 

budżetu Miasta – budżetów wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek 

organizacyjnych, przy wsparciu budżetów spółek, w których Miasto posiada udziały. Na wybrane 

działania poszczególne podmioty odpowiadające za realizację Polityki pozyskują dodatkowe środki 

finansowe z innych źródeł, m.in. ze środków unijnych i administracji rządowej. Niektóre z działań są 

dofinansowane przez szkoły wyższe i środki zewnętrzne uzyskane przez organizacje pozarządowe.  

Powiązanie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

- silna metropolia; 

- nowoczesna przedsiębiorczość; 

- zielone, mobilne miasto; 

- przyjazne osiedla; 

- wspólnotowość i dialog społeczny. 

 

 

 


