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I. Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa: 

 

1) „Prosty język w UMP”  w ramach projektu zrealizowano: 

 cykl czterech szkoleń z zakresu prostego języka i szeroko rozumianej dostępności. 

Zainteresowanie szkoleniami było bardzo duże. Na pierwsze warsztaty zgłosiło się 

ponad 200 osób nie tylko z Urzędu Miasta Poznania, ale i z miejskich jednostek 

organizacyjnych. 

  Audyt tekstów – 700 dokumentów. Poradnik 

 Poradnik „Prosty język w pismach urzędowych, który jest odpowiednikiem 

poradników, które już powstały m.in. na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

czy Urzędu m.st. Warszawy.  

 Narzędzie informatyczne wspierające pro ces upraszczania tekstów urzędowych  - Baza 

Tekstów Urzędowych (BTU) 

 Szkolenie dla kadry kierowniczej UMP 

 Debata o prostym języku 

2) Internetowy Asystent Radnego Osiedlowego -  realizacja narzędzia zapewniającego 

internetową komunikację pomiędzy jednostkami oraz administratorami usługi. 

3) Prezentacja danych przestrzennych na mapie zamieszczonej na stronie poznan.pl warstw – 

awarii wodno-kanalizacyjnych Aquanet oraz stref parkowania w Poznaniu 

4) PBO 2022 – dostosowanie oprogramowania do prezentacji projektów po zamknięciu etapu 

głosowania wraz z raportowaniem i analizą oddanych głosów. 

5) Implementacja nowych funkcjonalności oraz przebudowa wyglądu usługi „Atmosfera dla 

Poznania”, Informacje o jakości powietrza można zobaczyć na ponad 20 przystankach, m.in. 

Poznań Główny, Most Dworcowy, Dworzec Zachodni, Most Teatralny,  

pl. Bernardyński, Wierzbięcice, Małe Garbary, Politechnika, Most św. Rocha, Rondo 

Starołęka, Szymanowskiego, Kurpińskiego, Aleje Solidarności, Ogrody, Grochowska czy 

Głogowska/Hetmańska.   

6) Gospodarka odpadami – uruchomienie strony internetowej po przejęciu zadania 

gospodarowaniem odpadami od GOAP-u przez Miasto Poznań.  

7) Implementacja wortalu dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU) w serwisie 

www.poznan.pl. Na stronie można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące polityki 

przestrzennej Miasta Poznania, publikowane w taki sposób, aby były przystępne  

dla wszystkich. Wśród nowych narzędzi wyróżnia się interaktywną mapę miasta  

z informacją o uchwalonych lub opracowywanych planach miejscowych w Poznaniu. 

8) Reorganizacja głównej strony www.poznan.pl z aktualizacją prezentacji w górnym pasku 

strony. Dostosowanie strony do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie 

parametrów pozycjonowania strony. 

9) Uruchomienie platformy Video.poznan.pl.  Platforma filmowa Miasta Poznania 

(video.poznan.pl) to platforma streamingowa zapewniająca mieszkańcom dostęp  

do wydarzeń transmitowanych na żywo oraz do wcześniej zarejestrowanych materiałów. 

Zamieszczane treści dają mieszkańcom szeroki dostęp do kultury, edukacji i biznesu. 

Dodatkową korzyścią jest wzmocnienie wizerunku Poznania jako miasta wspierającego 

twórców oraz organizatorów wydarzeń. 

http://www.poznan.pl/
http://www.poznan.pl/
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvideo.poznan.pl%2F&data=04%7C01%7Cbeaskr%40um.poznan.pl%7Ce5c6a0db21b8457b3c7908d9e7df852b%7C96edc9b4343442e8bdcbdc2ec5361b33%7C0%7C0%7C637795769468086276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MGa2UxTb8NH%2Bj9nyvOZBFVKvAsILtQ2At%2Beq%2BaT9EGM%3D&reserved=0
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10)  Aplikacja dialog.poznan.pl przeznaczona do prowadzenia spotkań w sieci. Platforma jest 

dostępna pod adresem dialog.poznan.pl zarówno w sieci zewnętrznej,  

jak i wewnętrznej.  

11) Organizacja II edycji konferencji "Smart City Wielkopolska. Konferencja Smart City 

Wielkopolska jest platformą wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i miejscem 

poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla wielkopolskich miast. To miejsce spotkań 

przedstawicieli samorządu z naukowcami, ekspertami i praktykami, którzy wspólnie 

poszukują najlepszych rozwiązań dla współczesnych miast. Oprócz ciekawych wykładów i 

debaty, wydarzenie jest pomostem do realnych, międzyregionalnych projektów z obszaru 

smart city. 

12) Zapewnienie usługi Inspektora Ochrony Danych UMP – zmiany organizacyjne pozwoliły na 

sprawną realizację zadań związanych ze zgodnym z RODO przetwarzaniem danych 

osobowych w UMP. Z roku na rok zwiększa się wiedza pracowników UMP w zakresie 

postępowania z danymi osobowymi i co za tym idzie liczba zapytań do IOD. Przygotowywane 

szkolenia przez IOD mają na celu systematyczne podnoszenie świadomości pracowników, co 

docelowo może przełożyć się na minimalizację incydentów w zakresie ochrony danych. IOD 

UMP zapewnia kompleksową obsługę wydziałów, od udzielenia konsultacji, po opracowanie 

wymaganej dokumentacji. 

13) Powstanie nowej komórki - Security Operation Center dla UMP 

W ramach Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa w 2021 roku utworzono komórkę SOC, która 

zajmuje się zbieraniem i analizowaniem zdarzeń potencjalnie szkodliwych, napływających z 

urządzeń sieciowych serwerów, stacji roboczych użytkowników.  

Na podstawie zebranych danych i ich korelacji może wnioskować o pojawiających się 

zagrożeniach (incydentach bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa) w infrastrukturze 

informatycznej.  

Docelowe zadania SOC to: 

 analiza danych z infrastruktury informatycznej w celu wykrycia zdarzeń dotyczących 

zagrożeń cyberbezpieczeństwa, 

 monitorowanie baz danych podatności i zagrożeń, 

 stałe monitorowanie podatności bezpieczeństwa, 

 reagowanie na zdarzenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, 

 odpowiedź na zdarzenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, 

 raportowanie zdarzeń, 

 współpraca z IT i biznesem, 

 szkolenia wewnętrzne. 

W początkowym etapie działalności komórka SOC skupia się na przeglądzie możliwości 

implementacji różnych modeli i koncepcji funkcjonowania SOC w strukturach UMP oraz 

wypracowaniem adekwatnych do potrzeb infrastruktury IT narzędzi detekcyjnych, które docelowo 

mają zwiększyć bezpieczeństwo środowiska informatycznego. Wypracowywane są również 

ścieżki współpracy i współdziałania z Wydziałem Informatyki i Wydziałem Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa zapewniające efektywne wykorzystanie zasobów 

informatycznych urzędu w celach związanych z cyberbezpieczeństwm. Prowadzone są również 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdialog.poznan.pl%2F&data=04%7C01%7Cbeaskr%40um.poznan.pl%7Ce5c6a0db21b8457b3c7908d9e7df852b%7C96edc9b4343442e8bdcbdc2ec5361b33%7C0%7C0%7C637795769468086276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Prljt%2BmHeGlcb5CnEqqXjxkeoJJzzdnghTMnauSgi9c%3D&reserved=0


5 

 

testy rozwiązań zwiększających poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych w celu ich 

oceny pod kątem ewentualnego wykorzystania w środowisku informatycznym UMP.  

Komórka SOC wykonuje zadania doradcze i konsultacyjne z zakresu cyberbezpieczeństwa dla 

wydziałów oraz coraz częściej odpowiada także na zapytania zewnętrzne płynące z MJO 

(zwłaszcza podczas incydentów bezpieczeństwa). Komórka SOC wspiera również Inspektorów 

Ochrony Danych UMP oraz MJO w obsłudze incydentów RODO związanych z systemami 

informatycznymi przy ich wyjaśnianiu oraz formułowaniu zaleceń mających wyeliminować ich 

występowanie w przyszłości. Zapewnia realizację przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.  

o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w zakresie związanym ze zgłoszeniem incydentu w 

podmiocie publicznym realizującym zadanie publiczne zależne od systemu informacyjnego przez 

pracowników Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych. 

Wywozik – w związku z przejęciem zadania od GOAP podpisana została umowa z dostawcą 

aplikacji mobilnej, która prezentuje mieszkańcom harmonogramy odbioru odpadów. Aplikacja 

pełni funkcję edukacyjną – zawiera aktualizowane słowniki dla poszczególnych frakcji, 

jednocześnie wskazując właściwe pojemniki, do których należy składować odpady. Aplikacja 

dostępna jest na urządzenia z systemami: Android, iOS oraz w tradycyjnych przeglądarkach 

internetowych. 

 

Kalkulatory internetowe Przyjazne Deklaracje – mieszkańcy zobowiązani do składania 

deklaracji odpadowych mogą skorzystać z dedykowanych dla Miasta kalkulatorów, a następnie 

przesłać dokumenty do Urzędu w formie elektronicznej. Przygotowane w ten sposób dokumenty 

mogą również zostać przekazane w sposób tradycyjny – pocztą lub podczas wizyty w Urzędzie. 

Do użytku zostały również oddane kalkulatory podatkowe dla: 

 podatku od środków transportowych (deklaracja na druku DT-1), 

 podatku od nieruchomości (informacja na druku IN-1, deklaracja na druku DN-1),  

 podatku rolnego (formularz DR-1 lub IR-1 wraz z załącznikami), 

 podatku leśnego (deklaracja na druku DL-1 lub druku IL-1) 

wykorzystywane zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Na potrzeby usprawnienia 

procesu składania deklaracji i informacji przez jednostki miejskie oraz kontrahentów UMP, został 

przygotowany ujednolicony szablon w postaci pliku excel. Plik ten umożliwia zaciągnięcie dużych 

zbiorów danych, ich przetworzenie z wykorzystaniem kalkulatorów internetowych Przyjaznych 

Deklaracji oraz dostarczenie do Organu w wersji elektronicznej.  

 

Projekt GovTechu, realizowany i wdrażany przez HugeThings, do którego zgłosiło się Miasto 

Poznań (aktualnie jest to 3 etap projektu, który dotyczy Wstępnych Konsultacji Rynkowych).  

Projekt ma na celu finalnie wyłonić w ramach Konkursu w trybie Pzp Wykonawcę, który utworzy 

Platformę Smart Energy. Platforma będzie wykorzystana do zbierania, porównywania i 

udostępniania danych nt. zużycia energii (ciepło, chłód, energia elektryczna) dla instytucji 

publicznych z uwzględnieniem grupowania i porównywania obiektów oraz odnoszenia zużyć do 

konkretnych okresów w roku czy warunków klimatycznych, wyrażanych zarówno  

w wartościach bezwzględnych, jak i jednostkowych (np. odniesionych do m² powierzchni 

użytkowej obiektu).  

Konkurs obejmie pilotażowo 10 jednostek z sektora oświaty (5 przedszkoli i 5 szkół). Jeżeli, jego 

działanie umożliwi nam osiągnięcie zbierania i analizy danych, dałoby to szansę na wdrożenie go 

w kolejnych latach we wszystkich budynkach należących do Miasta, będących  

w użyteczności publicznej. 
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Oczekiwany efekt:  

 mobilizowanie do podejmowania działań w zakresie energooszczędności,  

 ograniczania zużycia przez obiekty o wysokim zużyciu,  

 uświadamianie anomalii w działaniu obiektów w zdefiniowanych okresach  

w perspektywie rok do roku lub dzięki analizie porównawczej (np. dostrzeżenie wysokiego 

zużycia energii w efekcie uszkodzenia urządzeń w perspektywie rok  

do roku),  

 dostrzeżenie wysokiego zużycia energii w porównaniu z obiektami o podobnej strukturze, 

 wykazanie oszczędności dla nowoczesnych lub zmodernizowanych obiektów - promocja 

wykorzystania rozwiązań energooszczędnych. 

 

Projekt “Cyfrowa Gmina” - dotyczy udziału Miasta w konkursie regrantingowym w zakresie 

Cyberbezpieczeństwa i pozyskania środków z Funduszy Unii Europejskiej na zwrot kosztów 

poniesionych w wyniku przetargu nieograniczonego na Audyty KRI dla MJO w roku 2021 (tzw. 

finansowanie wsteczne). Aktualny etap to podpisana umowa przez Pełnomocnika Prezydenta ds. 

Funduszów Unijnych Pana Grzegorza Kamińskiego.  Środki zostaną uruchomione do 40 dni 

roboczych i zostaną przeznaczone na kolejny Audyt KRI MJO w roku 2022. Jednym z warunków 

rozliczenia projektu jest przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w JST, która zostanie 

przeprowadzona zgodnie z harmonogramem do 30.09.2022 r. z środków własnych BCC. 

 

 

II. Biuro Kontroli: 

 

Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta Poznania  

w 2021 roku: 

1. Biuro Kontroli przeprowadziło 77 kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych,  

z czego: 

 50 kontroli finansowych; 

 22 kontrole organizacyjne; 

 7 kontroli w zakresie zamówień publicznych; 

 

2. W wyniku przeprowadzonych kontroli Prezydent Miasta Poznania złożył: 

 11 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz innych organów 

ścigania w związku z ujawnieniem okoliczności wskazujących na podejrzenie naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych przez kierowników kontrolowanych jednostek. 

 

3. Ponadto Biuro Kontroli: 

 prowadziło poza planem kontroli, jedną kontrolę wspólnika w Zakładzie 

Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. Z o.o.; 

 Biuro Kontroli  przygotowało projekty dwóch zarządzeń, których ostateczna treść  

i wprowadzenie jako regulacji urzędowej  uzależnione jest od  prac legislacyjnych 

mających na celu implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady   

w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (obecnie istnieje projekt 

ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa): 
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o Projekt zarządzenia w sprawie ochrony sygnalistów w Urzędzie (nowe 

zarządzenie); 

o Projekt zarządzenia w sprawie przeciwdziałania nadużyciom oraz postępowania  

w przypadkach ich stwierdzenia (zarządzenie w miejsce zarządzenia  15/2018/K 

Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie  

przeciwdziałania nadużyciom, postępowania w przypadkach ich stwierdzenia oraz 

zarządzania informacjami o nadużyciach. 

 

Do zadań Biura Kontroli zaliczono również prowadzenie analiz wyników kontroli 

zewnętrznych oraz sposobów wykorzystywania tych wyników. Wyniki tych analiz mogą 

być w szczególności wykorzystywane przy planowaniu kontroli przeprowadzanych  

z upoważnienia Prezydenta. 

Trwający stan epidemii COVID-19 spowodował ograniczenia w realizacji czynności 

kontrolnych w tradycyjny sposób. Mając na uwadze rozprzestrzeniające się zagrożenie 

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

przeprowadzono w części w formie zdalnej.  

 

 

III. Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta: 

 

1) Najważniejsze działania i osiągnięcia Biura 

1. BKPiRM spełnia rolę doradczą w zakresie następujących projektów: 

1.1. „Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej 

osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania” 

 Projekt realizowany we współpracy ze Szpitalem HCP – stworzenie i prowadzenie 

Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu HCP; zadanie Miejskiego 

Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu: prowadzenie Infolinii – telefoniczna 

interwencja w kryzysie dla podopiecznych ŚCZP; konsultacje z pracownikami ŚCZP  

w obszarze Indywidualnych Planów Zdrowienia; wsparcie kadry ŚCZP w zakresie interwencji 

kryzysowej. 

 Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób z zaburzeniami psychicznymi zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych  

i zdrowotnych o 790 osób, w tym min. 79 osoby z niepełnosprawnościami, które/którzy uczą 

się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze m. Poznania, 

poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (deistytucjonalizacja). 

Działania ŚCZP opierać się będą na metodologii Collaborative Care, co zapewni 

skoordynowaną i proaktywną opiekę nad pacjentem we współpracy z jego środowiskiem 

kontaktowym. Proponowane rozwiązania umożliwią efektywniejsze wsparcie dla osób 

chorujących na zaburzenia psychiczne w środowisku ich życia. 

 Projekt zakończył się 28.02.2022 r. Został zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami.  

1.2. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” 

 Projekt realizowany przez Fundację Pomocy Wzajemnej BARKA w partnerstwie  

z powiatem Poznań, poznańskim, obornickim, szamotulskim, średzkim i śremskim. 

 Zadaniem Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej jest zapewnienie rozwoju  

i wzmocnienia sektora ekonomii społecznej w subregionie poznańskim.  
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 Cel główny projektu: do czerwca 2023 r. nastąpi wzrost znaczenia ekonomii społ. (ES)  

w rozwoju społeczno-gospodarczym 28 wspólnot samorządowych SP (subregionu 

poznańskiego) i 3 spoza SP w zakresie zatrudnienia i aktywizacji 500 osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym (OW), wsparcie 100 PES oraz realizacja usług 

użyteczności publicznej. 

1.3. „Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku 

pracy” 

 Projekt realizowany w partnerstwie: Partner Wiodący – firma szkoleniowa Edu - pasja Sp. z.o 

o oraz Partner: Zespół Szkół Samochodowych im Tadeusza Tańskiego w Poznaniu (ZSS). 

 W ramach projektu przewidziano realizację następujących form wsparcia, adresowanych do 

40 uczniów ZSS: kompleksowe szkolenie z zakresu lakiernictwa samochodowego; organizacja 

staży/praktyk zawodowych u pracodawców/przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej. 

 Cel projektu: nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych w zakresie lakiernictwa 

samochodowego oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistym środowisku 

pracy przez 40 uczniów (39M/1K) kształcących się w Zespole Szkół Samochodowych im. inż. 

Tadeusza Tańskiego w Poznaniu poprzez przeprowadzenie szkolenia zawodowego  

z zakresu lakiernictwa oraz organizację staży/praktyk zawodowych u przedsiębiorców/ 

pracodawców z branży motoryzacyjnej w okresie od 30.06.2020 r. do 30.09.2021 r. 

 

1.4. „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania” 

 Projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Medycyna Polska. Zakłada 

wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających usługi społeczne i medyczne wysokiej 

jakości dostosowane do potrzeb osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością. 

Przedmiotem projektu są działania na rzecz deinstytucjonalizacji opieki medycznych  

i usług społecznych nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad 

ON/OzN na terenie Poznania, wsparcie działalności i stworzenie nowych miejsc usług 

społecznych i opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych, w tym: 

 Zintegrowanego Centrum Opieki obejmującego: Dzienny Dom Opieki Medycznej, 

Centrum Teleopieki oraz Centrum Usług Domowych (fizjoterapeuta, pielęgniarka, 

psycholog, geriatra, prawnik). 

 Centrum Opieki Środowiskowej obejmującego: usługi opiekuńcze w środowisku 

domowym, poradnictwo specjalistyczne dla ON (fizjoterapeuta, pielęgniarka, psycholog, 

logopeda) oraz szkolenie opiekunów ON. 

 Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych (OF) świadczącego usługi wsparcia OF ON 

poprzez zindywidualizowany do potrzeb dostęp do szkoleń i wsparcia psychologa w 

środowisku domowym oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  

i pielęgnacyjnego. 

 Sieci wsparcia społecznego. 

 Usług asystenckich oraz Centrum Usamodzielnienia dla OZN. 

 Mieszkań chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą. 

 Cel główny: ułatwienie w latach 2019-2021 dostępu minimum 1 723 mieszkańcom Poznania 

niesamodzielnym i z niepełnosprawnościami i 8 osobom opuszczającym pieczę zastępczą do 

przystępnych cenowo, trwałych, wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie 

ogólnym i w lokalnej społeczności, 100 osobom do usług opieki medycznej w ramach 

Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz 200 opiekunom faktycznym do wsparcia w zakresie 

świadczonej opieki. 

1.5. „Feniks Trzeci” 

 Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W działaniach zaplanowanych 
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w ramach projektu weźmie udział 421 osób (238 kobiet i 183 mężczyzn), w tym 254 

bezrobotnych, 157 biernych zawodowo, 10 pracujących, 106 osób  

z niepełnosprawnościami. Ponadto wsparciem w ramach projektu objętych zostanie  

5 społeczności lokalnych dotkniętych wysokim poziomem wykluczenia społecznego. 

Uczestnicy wezmą udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej (KIS) /376os./oraz 

zajęciach realizowanych poza KIS z uwzględnieniem wsparcia asystenta rod. /45os./ Dla 

wszystkich opracowany zostanie Indywidualny Plan Reintegracji (IPR). 

 Cel główny: zmniejszenie od 29.06.2021 r. do 28.06.2023 r. skali zagrożenia ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym doświadczanego przez 421 osób zamieszkujących w Poznaniu i 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

1.6. „Feniks Bis” 

 W działaniach zaplanowanych w ramach projektu miało wziąć udział 416 osób (312 kobiet i 

104 mężczyzn), w tym 280 bezrobotnych, 136 biernych zawodowo, 60  

z niepełnosprawnościami oraz 167 doświadczających wykluczenia wielokrotnego. Ponadto 

wsparciem w ramach projektu objętych było 5 społeczności lokalnych dotkniętych wysokim 

poziomem wykluczenia społecznego. Uczestnicy projektu wzięli udział  

w zajęciach Klubu Integracji Społecznej (KIS). Dla wszystkich opracowany był Indywidualny 

Plan Reintegracji (IPR).  

 Cel główny: zmniejszenie od 31.03.2019 r. do 28.06.2021 r. skali zagrożenia ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym doświadczanego przez 416 osób zamieszkujących w Poznaniu i 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

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

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

 Projekt realizowany przez Technikum Budowlane wchodzące w skład ZSB nr 1  

w Poznaniu. W ramach projektu realizowano następujące działania: 

 organizacja, modernizacja i doposażenie pomieszczenia przeznaczonego na pracownie 

zawodowe dla zawodu Technik budownictwa i Technik robót wykończeniowych  

w budownictwie oraz pomieszczenia dla pracowni doradztwa zawodowego, 

 organizacja staży zawodowych dla uczniów/uczennic u przedsiębiorcy, 

 wsparcie szkoleniowego dla nauczycieli/nauczycielek kształcenia zawodowego, 

 realizacja zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów/uczennic. 

 Cele: nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy 

przez 30 uczniów/ce oraz 4 nauczycieli/ki kształcenia zawodowego, a także podwyższenie 

standardu edukacyjnego pracowni zawodowych oraz pracowni doradztwa zawodowego. 

1.8. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC” 

 Projekt realizowany przez Termedia sp. z o.o. 

 Zakłada deinstytucjonalizację usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP 

dla dorosłych, doposażenie pomieszczeń, objęcie wsparciem profilaktyczno-edukacyjnym i 

rehabilitacyjnym ok. 170 osób, pomoc w aktywizacji zawodowej i powrocie do 

funkcjonowania w społeczeństwie dla osób po kryzysie psychicznym dla 20 osób. 

 Projekt realizowany na terenie miasta Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru 

północnego, od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

1.9. „Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród 

uczniów szkół podstawowych szansą lepszą przyszłość!” 

 Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 23, obejmujący organizację zajęć 

dodatkowych i wyrównawczych dla uczniów oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli,  

a także organizację we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza wykładów dla 

najzdolniejszych uczniów. 
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 Do końca 2021 r. wyposażono pracownie przedmiotowe. Miała miejsce także realizacja zajęć 

dodatkowych dla uczniów z matematyki i informatyki – zwiększona liczba godzin zajęć w tym 

zakresie. Zrealizowano część szkoleń dla rady pedagogicznej oraz rozpoczęto realizację 

studiów i kursów dla nauczycieli. 

 Cele: podniesienie liczby uczniów posiadających kompetencje kluczowe w zakresie 

matematyki i informatyki oraz zwiększenie szans na rynku pracy 228 uczniów SP 23  

w Poznaniu (102 K i 27 osób ze specjalnymi potrzebami, w tym 3 osoby niepełnosprawne  

i 126 M) poprzez organizację w okresie realizacji projektu zajęć pozalekcyjnych  

i wyrównawczych, warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowych, realizacja 

projektów edukacyjnych a także podniesienie kompetencji zawodowych 7 nauczycieli (5K)  

z zakresu matematyki i informatyki, pedagogiki specjalnej i pracy wychowawczej oraz 

utworzenie pracowni informatycznej i doposażenie pracowni matematycznej  

w nowoczesne narzędzia i pomoce do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody 

doświadczenia, eksperymentu i obserwacji – w okresie od w okresie od 31 III 2020 - 30 I 2023. 

 

1.10. „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami 

psychicznymi Moja sprawa!” 

 Projekt realizowało Stowarzyszenie Na Tak w partnerstwie z Fundacją Ciszum, Nova-med 

Bodak i wspólnicy sp. j., Centermed sp. z o. o., Asoft sp. z o. o., Miastem Poznań – Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Dotyczył przetestowania wypracowanych  

w konkursie I etapu modeli środowiskowego wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami 

psychicznymi. Opierając się na postulacie WHO, że nie ma zdrowia bez zdrowia 

psychicznego, projekt kładł nacisk na traktowanie zdrowia jako całości, dążąc  

do zwiększenia udziału POZ w rozpoznawaniu i leczeniu problemów psychicznych, zwłaszcza 

tych najczęściej występujących w populacji. Zarazem bazując  

na salutogenetycznej koncepcji zdrowia model zakładał podejmowanie działań na rzecz 

zachowania zdrowia, a nie tylko na leczenie choroby, również kiedy pojawiają się symptomy 

sygnalizujące zaburzenie (profilaktyka). Stawiając w centrum potrzeby pacjenta, zakładał 

takie wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej i zasobów środowiskowych, które przyczynią 

się do wzmocnienia indywidualnych kompetencji młodej osoby w zakresie ochrony i poprawy 

swojego zdrowia psychicznego, przy równoczesnym zwiększeniu potencjału wsparcia w jej 

najbliższym otoczeniu.  

 W 2021 r. 29 osób objęto wsparciem konsultantów ds. społecznych. 

1.11. „Inteligentne kwalifikacje zawodowe – szkolenia w CKZiU Poznań” 

 Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, 

obejmujący zwiększenie kompetencji i kwalifikacji uczestników, a także rozwój kompetencji 

kadry prowadzącej kształcenie zawodowe i ustawiczne. 

 Dzięki szkoleniom i uzyskanym certyfikatom uczestnicy uzyskali nowe kwalifikacje. 

Pozyskana wiedza i kwalifikacje będą wykorzystywane w ramach oferowanych w projekcie 

szkoleń, a także pozwolą poszerzyć ofertę dydaktyczną CKZiU o kursy w poszukiwanych 

zawodach na terenie MOP Poznania. 

 Cele: zwiększenie kompetencji uczestników projektu, a także rozwój kompetencji kadr 

prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, poprzez przeprowadzenie szkoleń  

i egzaminów dla ww. grupy docelowej. 

1.12. „Rozwijamy się zawodowo – podniesienie jakości kształcenia zawodowego  

w CKZiU w Poznaniu” 

 Projekt realizowany w Technikum Elektroniczno-Mechanicznym w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu.  
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 Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum 

Elektroniczno-Mechanicznym w CKZiU w Poznaniu w wyniku podniesienia 

kompetencji/kwalifikacji zawodowych wśród 130 uczniów, podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego w Technikum w CKZiU w Poznaniu w wyniku doposażenia pracowni 

zawodowych oraz podniesienia kompetencji / kwalifikacji zawodowych 12 nauczycieli w 

okresie III.2020- VI.2022 r. 

1.13. „Wracamy na rynek pracy – aktywizacja zawodowa osób powracających lub 

wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3” 

 Przedmiotem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy osób bezrobotnych, biernych 

zawodowo i pozostających poza rynkiem pracy ze względu na sprawowanie opieki nad 

dzieckiem do lat trzech. Cel będzie realizowany poprzez utworzenie 360 miejsc opieki nad 

małymi dziećmi w postaci instytucji opiekuna dziennego i objęciem aktywizacją zawodową 

osób biorących udział w projekcie. 

 Celem głównym projektu jest w okresie do 30.06.2023 r. wzrost zatrudnialności osób 

wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat 3 – podjęcie zatrudnienia przez 

129 osób bezrobotnych oraz utrzymanie zatrudnienia przez 46 kobiet biernych zawodowo i 50 

kobiet pracujących poprzez poprawę dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 przez 

utworzenie 360 miejsc opieki u opiekunów dziennych oraz aktywizację zawodową 264 

rodziców dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej z powodu sprawowania opieki 

nad dziećmi do lat 3, na terenie MOF Poznania. 

 

2. BKPiRM realizuje następujące działania ze środków budżetu miasta:  

2.1. Udostępnienie zwiedzającym pomieszczeń Kaponiery Kolejowej 

 Wykonawca zorganizował w udostępnionych pomieszczeniach Kaponiery Kolejowej 

ogólnodostępne, bezpłatne działania aktywizujące mieszkańców wskazane w „Programie 

aktywności w udostępnianych pomieszczeniach Kaponiery Kolejowej” oraz przeprowadził 

promocję tych działań. W ramach wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapewnił 

również niezbędne do jego realizacji tymczasowe zagospodarowanie terenu udostępnianych 

mu pomieszczeń Kaponiery Kolejowej, materiały i narzędzia. 

 Cele: promocja poznańskich fortyfikacji, zwiększenie świadomości historycznej mieszkańców 

i turystów nt. poznańskich fortyfikacji. 

2.2. Zasadzka na Fyrtle – program tworzenia lokalnych skwerów w śródmieściu 

 W ramach zadania „Zasadzka na Fyrtle” działaniami objęte są zaniedbane i zdegradowane 

tereny, które po przeprowadzonej rewaloryzacji mogą służyć mieszkańcom tworząc miejsca 

spotkań, rekreacji i wypoczynku. Ideą nadrzędną realizowanych przedsięwzięć jest 

wprowadzanie nowej zieleni, co nie tylko poprawia estetykę, ale także jakość powietrza 

śródmiejskich dzielnic. W ramach działań powstaną nowe przestrzenie z zielenią wysoką  

i niską, nowe ścieżki wraz z małą architekturą oraz obiekty umożliwiające retencje wody. 

Działanie to prowadzone jest we współpracy z różnymi jednostkami m.in. Radami Osiedli i 

Aquanet Retencja S.A. 

 W roku 2021 działaniami zostały objęte trzy tereny: teren w obrębie ul. Łukaszewicza  

i ul. Dmowskiego, teren przy ul. Jeżyckiej oraz teren przy ul. Norwida. 

2.3. IX Dni Twierdzy Poznań 

 Impreza w 2021 obchodziła swoją IX edycję. Największą atrakcją Dni Twierdzy Poznań są 

XIX-wieczne forty. Mieszkańcom i turystom udostępnione były między innymi Fort Ia, Fort 

IIa, Fort IVa, Fort Va i Fort VI, Cytadela, schrony przeciwlotnicze w Parku Wilsona, w Parku 

Sołackim i przy ul. Kościelnej. Udostępniony został schron Arthura Greisera, namiestnika tzw. 



12 

 

Kraju Warty, znajdujący się w podziemiach willi przy ul. Berwińskiego. Nie zabrakło miejsc 

związanych z wcześniejszymi epokami, od samych początków Poznania, które przybliży 

Rezerwat Archeologiczny Genius loci i Makiety Dawnego Poznania. Było można zobaczyć z 

bliska najstarsze zachowane fragmenty pruskiej twierdzy: śluzę katedralną, a także kaponierę 

kolejową. Z okresu I wojny pochodzi użytkowany także w czasie zimnej wojny schron przy 

ul. Babimojskiej. Z tego ostatniego okresu pochodzi również schron przeciwatomowy dla 

władz miasta przy ul. Słupskiej. Pojawiły się także wcześniej nieudostępniane miejsca, w 

wśród nich Fort VIIa. Uzupełnieniem programu były rekonstrukcje historyczne, wycieczki 

tematyczne, rejsy forteczne po Warcie i możliwość zakupu wydawnictw i pamiątek. 

Poruszanie między atrakcjami ułatwiała forteczna linia autobusowa. 

 Cele: zwiększenie świadomości historycznej wśród mieszkańców i turystów, wzmocnienie 

pozycji Poznania jako miasta atrakcyjnego turystycznie z dużym zasobem atrakcji.  

2.4. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w zakresie infrastruktury technicznej 

podziemnej obszaru pl. Bernardyńskiego oraz Rynku Wildeckiego wraz  

z fragmentem ul. Przemysłowej w Poznaniu oraz aktualizacja map do celów 

projektowych dla tych terenów 

 Przedmiotem zamówienia było wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej za pomocą 

bezinwazyjnych, kombinowanych pomiarów radiodetektorem i georadarem w celu wykrycia 

podziemnej infrastruktury technicznej oraz aktualizacja map do celów projektowych dla 

terenów na podstawie zebranych informacji. 

 Celem jest poprawa jakości przestrzeni publicznej – rynków śródmiejskich, które  

po przeprowadzonej rewaloryzacji mogą służyć mieszkańcom tworząc miejsca spotkań, 

rekreacji i wypoczynku. Ideą nadrzędną realizowanych przedsięwzięć jest wprowadzanie 

nowej zieleni, co nie tylko poprawia estetykę ale także jakość powietrza śródmiejskich 

dzielnic. 

2.5. Projekt ekologicznych demonstratorów w pięciu poznańskich przedszkolach (rok 2021) 

 Projekt ekologicznych demonstratorów obejmuje uzupełnianie ogrodów przedszkolnych  

o elementy naturalne (drewniane, roślinne). W roku 2021 projektem objęto 5 placówek 

przedszkolnych, w których łącznie zainstalowano 15 ekologicznych demonstratorów –  

są to elementy wykonane z materiałów naturalnych (roślinnych, drewnianych), które służą 

prezentacji tematów ekologicznych i środowiskowych dzieciom przedszkolnym, np. domy dla 

owadów, podniesione rabaty wypełnione ziemią kompostową do nasadzeń roślinnych, 

wierzbowe szałasy, liczne rośliny pnące się czy krzewy owocowe. Instalacje ekologicznych 

demonstratorów są dodatkowo uzupełniane scenariuszami zajęć edukacyjnych dla nauczycieli 

o tematyce przyrodniczej, nawiązujących do działania ekologicznych demonstratorów 

zamontowanych w ogrodach przedszkolny 

 Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci 

przedszkolnych oraz kadry przedszkolnej na temat zachodzących w środowisku procesów 

przyrodniczych. Eko-demonstratory mają w sposób łatwy i adekwatny do wieku dzieci 

pokazać, jak działa przyroda i jak w prosty sposób kształtować najbliższe środowisko 

przyrodnicze. Ponadto dzieci zyskają możliwość częstszego kontaktu z przyrodą, zarówno  

w formie zajęć jak i swobodnej zabawy, co wpłynie korzystniej na ich rozwój. 

2.6. Program Naturalne place zabaw, Program Szkoła wśród zieleni 

 Cykliczny, coroczny program wspierający naturalne i przyjazne zagospodarowanie terenów 

przedszkolnych i przyszkolnych, obejmujące: 

 naturalne zaprojektowanie ogródka przedszkolnego zgodnie z koncepcją naturalnego placu 

zabaw lub wykonanie projektu zagospodarowania terenu przyszkolnego  

z uwzględnieniem elementów błękitno-zielonej infrastruktury, 
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 projektowanie partycypacyjne z udziałem społeczności danej placówki, 

 wsparcie architekta krajobrazu przy realizacji inwestycji, 

 warsztaty edukacyjne dla kadry nauczycielskie promujące korzystanie z tych naturalnych 

przestrzeni w pracy z dziećmi. 

 W 2021r. zrealizowano projekt zagospodarowania ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu  

nr 74 oraz projekt zagospodarowania terenu przyszkolnego dla Szkoły Podstawowej nr 11  

w Poznaniu. 

2.7. Ogrody Pływające  

 W dniu 18 września 2021 r. roku na terenie parku Karola Marcinkowskiego oraz Parku 

Podolany im. prof. Leszka Bergera w Poznaniu przeprowadzona została instalacja 

Pływających Ogrodów. 

 Pływające Ogrody to unikalny projekt, którego celem jest wsparcie ekosystemów akwenów 

wodnych w Poznaniu. Jest to naturalna konstrukcja pływająca, o funkcjach pobytowo-

filtrujących, których głównym zadaniem jest poprawa różnorodności biologicznej, związanej 

z fauną i florą. 

2.8. Sezon ogródkowy – spotkajmy się na działkach 

 Do pilotażu zaproszono dwa sąsiadujące ze sobą ogrody – ROD im. O. Kopczyńskiego 

i ROD im. M. Curie-Skłodowskiej, zlokalizowane przy ul. R. Dmowskiego i K. Potockiej na 

Łazarzu. Wspólnie zaprojektowałyśmy oraz zainicjowałyśmy stopniowy  

i wielowymiarowy proces otwierania przestrzeni i społeczności działkowej. Proces trwał pięć 

miesięcy – od maja do września 2021 r. Organizowane były comiesięczne spotkania 

konsultacyjno-warsztatowe. Wspólna koncepcja działań została wypracowana przy udziale 

zewnętrznych interesariuszy – Przedszkola nr 48, Szkoły Podstawowej nr 77, 37 Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi, Stowarzyszenia My Wiemy Jak  

i Osiedlowego Klubu Krąg. W proces zaangażowani byli przedstawiciele lokalnej rady osiedla 

oraz dwaj radni miejscy. Przez pięć miesięcy zorganizowano 5 spotkań konsultacyjno-

warsztatowych. Efektem końcowym pilotażu jest katalog dobrych praktyk otwierania ogrodów 

działkowych w miastach na lokalną społeczność oraz całoroczny program animacyjno-

integracyjny. 

2.9. W okresie od 3 lipca do 29 sierpnia 2021 r. w dawnej zajezdni tramwajowej na Wildzie przy 

ul. Madalińskiego obywał się cykl weekendowych imprez kulturalnych, sportowych  

i społecznych pn. „Lato na Madalinie 2021”. W ramach realizacji akcji, w reżimie 

sanitarnym, zorganizowane zostały wydarzenia kulturalne, koncerty, spektakle teatralne, 

warsztaty plenerowe, pokazy artystyczne i sportowe dla wszystkich grup wiekowych.  

Łącznie odbyło się 9 eventów weekendowych tj. 18 dni wypełnionych ww. wydarzeniami. 

Realizacja wydarzeń kulturalnych poprzedzona została zaaranżowaniem terenu zajezdni na 

czas realizacji akcji (nawieziono i rozsypano piasek na boisko do gry w piłkę plażową, 

wybudowano podest i 2 pawilony, rozłożono tor wodny i trampoliny, zasadzono rośliny, 

oczyszczono teren zajezdni).  

 

2) Działania związane z podjętą lub kontynuowaną przez Biuro instytucjonalną współpracą 

krajową  

1. Wielkopolski Transport Regionalny 

 W ramach współpracy zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego, w tym Miasta 

Poznania i Powiatu Poznańskiego (podjętej na podstawie Uchwały  

Nr XV/218/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r.) opracowany został statut 

Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.  
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 Zwieńczeniem prac jest podjęta przez Radę Miasta Poznania Uchwała  

Nr XXXIX/680/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 r. w sprawie utworzenia 

związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Do związku przystąpić 

mają Miasto Poznań wraz z Powiatem Poznańskim, Powiatem Grodziskim, Powiatem 

Kościańskim, Powiatem Nowotomyskim, Powiatem Obornickim  

i Gminami: Rogoźno, Buk, Czempiń, Dopiewo, Duszniki, Grodzisk Wielkopolski, Kórnik, 

Kuślin, Miedzichowo, Międzychód, Mosina, Oborniki, Stęszew, Suchy Las, Śmigiel, Śrem, 

Tarnowo Podgórne. Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podjęły stosowne 

uchwały, które pozwoliły na rejestrację związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski 

Transport Regionalny”. Działania związane z rejestracją związku, z wykorzystaniem podjętej 

równolegle uchwały nr XXXIX/681.VIII/2020 RMP z dnia 8 grudnia 2020 r., przyjmującej 

statut Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, pilotuje 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu.  

 W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2021 r., poz. 

5160 zamieszczone zostało Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 

2021 r. w sprawie ogłoszenia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Wielkopolski 

Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu. 

2. ZIT-y 

 Stowarzyszenie Metropolia w związku z rozpoczęciem dialogu na temat założeń wsparcia dla 

MOF Poznania oraz przygotowaniami do kolejnej perspektywy finansowej, w tym konsultacji 

programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW 

2021+), podjęło działania mające na celu jak najlepsze wykorzystanie szans jakie mogą się 

pojawić w najbliższych latach dla jednostek zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia 

Metropolia Poznań.  

 W ramach tych działań, Miasto Poznań przekazało w listopadzie 2021 r. do Stowarzyszenia, 

listę potencjalnych projektów, które mogłyby zostać dofinansowane w nowej perspektywie 

finansowej w ramach ZIT. 

3. Stowarzyszenie „Komunikacja” 

 Stowarzyszenie „Komunikacja” skupia 15 samorządów w tym: gminy – Czerwonak, 

Damasławek, Wapno, Wągrowiec, Mieścisko; miasta i gminy – Gołańcz, Kcynia, Murowana 

Goślina, Nakło nad Notecią, Rogoźno, Skoki; miasta – Poznań, Wągrowiec; powiaty – 

poznański, wągrowiecki. 

 W swojej działalności koncentruje się we wspólnym działaniu na rzecz wspierania ważnych 

dla poszczególnych jego członków inwestycji komunikacyjnych i lobbowania na rzecz ich 

realizacji w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich województw: kujawsko-pomorskiego 

oraz wielkopolskiego. 

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

 Stowarzyszenie „Droga S11” skupia 56 samorządów, przez których teren przebiega planowana 

trasa drogi ekspresowej S11 – od Koszalina do Pyrzowic k. Katowic.  

 Zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 

r.), określającym plany związane z realizacją inwestycji drogowych wpisanych zostało sześć 

odcinków drogi, tj. Koszalin-Szczecinek, Szczecinek-Piła, Piła-Poznań, Kórnik-Ostrów 

Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski-Kępno, Kępno-A1, a także siedem obwodnic leżących  

w jej ciągu.  

 W 2021 r. trwały podstawowe działania statutowe Stowarzyszenia, w których brał udział 

przedstawiciel Miasta Poznań. Stowarzyszenie otrzymywało bieżące informacje o stanie 

zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach realizowanej drogi S11 od oddziałów 

generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
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5. Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji” 

 10 grudnia 2021 r. odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. 

Zebranie poprzedzone zostało seminarium pt. „Rewitalizacja – potrzeba czy konieczność?” 

organizowanym wspólnie z miastem Iława. Ze względu na sytuację epidemiologiczną walne 

zebranie odbyło się w formie online.  

 

3) Działania realizowane przez Biuro w zakresie współpracy ze środowiskiem 

akademickim i naukowym 

1. Program ERASMUS + 

 Erasmus+ Edukacja szkolna to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+  

w odniesieniu do: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

 W ramach akcji 1 Mobilność edukacyjna sektor edukacji szkolnej wspiera mobilność 

edukacyjną – wyjazdy pracowników szkół i przedszkoli w celu korzystania z różnych form 

doskonalenia zawodowego, takich jak: job shadowing, kursy metodyczne oraz staże. 

 W ramach akcji 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk sektor dofinansowuje 

partnerstwa strategiczne – międzynarodową współpracę placówek edukacyjnych, władz 

oświatowych i innych instytucji zajmujących się edukacją szkolną. Celem działań jest 

wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest 

to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. 

 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu 

Erasmus+ w odniesieniu do szkół zawodowych, przedsiębiorstw oraz organizacji  

i instytucji związanych z kształceniem zawodowym i szkoleniami. 

 W ramach akcji 1 Mobilność edukacyjna sektor wspiera: 

o Mobilność uczniów – wyjazdy na zagraniczne staże w przedsiębiorstwach, instytucjach 

publicznych lub organizacjach pozarządowych oraz centrach kształcenia lub szkolenia 

zawodowego. Osoby uczące się zawodu mogą w ten sposób zdobyć praktyczne 

doświadczenie zawodowe oraz zwiększyć umiejętności językowe.  

Z wyjazdów skorzystać mogą nie tylko uczniowie, ale również absolwenci i osoby  

w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawców; 

o Mobilności kadry – projekty skierowane do nauczycieli, trenerów, opiekunów praktyk, 

doradców zawodowych oraz osób odpowiedzialnych za szkolenia  

w firmach i instytucjach. Mogą oni brać udział w zagranicznych praktykach 

zawodowych w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia 

zawodowego oraz prowadzić kursy i szkolenia w instytucjach partnerskich. 

 W ramach akcji 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk sektor wspiera: 

partnerstwa strategiczne, czyli współpracę instytucji edukacyjnych z innym 

interesariuszami kształcenia i szkolenia zawodowego. Celem projektów powinna być 

poprawa jakości działań edukacyjnych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku 

pracy. 

 Projekty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczone  

na dofinansowanie projektów mobilności z list rezerwowych akcji 1 Programu Erasmus+  

w ramach projektów „Mobilność kadry edukacji szkolnej” oraz „Staże zagraniczne dla 

uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. 

Głównym celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest 

rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów i kadry kształcenia zawodowego 

poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. W obszarze edukacji 

szkolnej głównym celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez 

przedstawicieli kadry pracującej w szkole dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. 
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2. Connecting Nature Enterprise Summit  

 Jest to międzynarodowe wydarzenie organizowane przez konsorcjum europejskich miast, 

uczelni, organizacji i przedsiębiorców. W dniach 29-30 czerwca 2021 r. w Poznaniu odbyła 

się druga edycja tego spotkania. Międzynarodową konferencję Connecting Nature Enterprise 

Summit ze względu na pandemię zrealizowano w czerwcu 2021 r. całkowicie on-line. Udało 

się to dzięki zatrudnieniu firmy obsługującej platformę HopIn.  

 Tematem poznańskiego Summit była przedsiębiorczość oparta na przyrodzie, skupiająca się 

na możliwościach wzrostu w tym nowym i rozwijającym się sektorze, który pojawił się  

w konsekwencji pandemii Covid i wyzwań gospodarczych połączonych z pilną potrzebą 

łagodzenia i ograniczenia zmian klimatu. 

 W ramach Connecting Nature Enterprise Summit przez dwa dni odbyło się około  

30 wirtualnych sesji tematycznych i warsztatów prowadzonych przez liderów i praktyków  

z branży NBE (nature-based entrepreneurship), w tym 100 panelistów i prelegentów, 

zarejestrowało się ponad 1000 osób. Podsumowując dwudniową konferencję podkreślono 

znaczenie tematyki przedsiębiorczości opartej na przyrodzie. 

3. W dniach 24-26.09.2021 r. oficjalnie otwarte zostało Centrum Szyfrów Enigma.  

 Centrum Szyfrów Enigma im. Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego 

Różyckiego znajduje się w gmachu Collegium Martineum u zbiegu ulic Kościuszki i Św. 

Marcin. Upamiętnia ona znaczący sukces polskich kryptologów – Rejewskiego, Zygalskiego 

i Różyckiego, absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego. Centrum przybliża również historię 

kryptografii od starożytności po współczesność.  

 W piątek, 24 września weekend otwarcia CSE zainaugurowało wieczorne, plenerowe 

widowisko multimedialne z użyciem technik 3D, które rozegrało się na fasadzie budynku 

Collegium Martineum. Wydarzenie, zatytułowane „Brzmienia Szyfrów”, rozpoczęło się od 

premiery utworu muzycznego Patryka Piłasiewicza, związanego z Poznaniem muzyka  

i kompozytora, który od 2012 r. realizuje projekt upamiętniający złamanie szyfru Enigmy 

przez Polaków. W utworze pojawiły się echa fraz Paderewskiego i Wieniawskiego, bliskich 

Poznaniowi i Wielkopolsce. 

 Ponadto w piątkowy wieczór zagrał Skalpel – polski duet nu jazzowy, stworzony przez 

Marcina Cichego i Igora Pudło. Artyści, którzy w swoich utworach użyli sampli maszyn 

szyfrujących, wystąpili w samym sercu wystawy, tuż obok bomby Rejewskiego i „pod 

rotorami” Enigmy.  

 Multimedialna ekspozycja Centrum Szyfrów Enigma została otwarta dla publiczności  

w sobotę, 25 września.  

 Ostatniego dnia weekendu otwarcia, w niedzielny wieczór odbył się natomiast spektakl 

wizualno-dźwię̨kowy „Czy świat potrwa jeszcze trzy kwadranse?...”, dedykowany Henrykowi 

Zygalskiemu i jego partnerce Bercie Blofield.  

 

4) Działania na rzecz poprawy jakości powietrza 

1. W celu poprawy jakości powietrza, jednym z działań „pośrednich” jest dotowanie kolejowych 

przewozów pasażerskich, które stanowią alternatywę dla dojazdów transportem 

indywidualnym, wpływając na ograniczony ruch samochodowy, a tym samym zmniejszenie 

emisji szkodliwych składników spalin. Miasto dotuje funkcjonowanie PKM na wszystkich 

kierunkach na których uruchomione są pasażerskie przewozy kolejowe  

w obszarze metropolii Poznań. 

2. Ponadto działaniem pośrednim realizowanym przez BKPiRM jest również promocja 

zrównoważonego transportu, kampania promująca ruch rowerowy – Rywalizacja Rowerowa 

Stolica Polski, która odbyła się w czerwcu 2020. 
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3. Dodatkowo BKPiRM w 2021 r. prowadziło prace projektowe dot. zieleni w Śródmieściu dla 

niżej wymienionych terenów: 

 Skweru przy ul. Jeżyckiej o powierzchni ok 200 m2, na którym zostaną posadzona zieleń 

wysoka i niska oraz zostaną wprowadzone domki dla owadów i ptaków. 

 Skweru przy ul. Norwida o powierzchni 900 m2, na którym powstanie strefa rekreacyjna wraz 

z zielenią wysoką i niską oraz niecka bioretencyjna obsadzoną roślinnością. 

 Terenu przy ul. Łukaszewicza/Dmowskiego o powierzchni ok. 1800 m2, na którym powstanie 

strefa rekreacyjna wraz z zielenią wysoką i niską oraz niecka bioretencyjna obsadzoną 

roślinnością. 

 Analiza i badania sieci instalacji podziemnych ul. 3 Maja, w kontekście możliwości 

wprowadzenia zieleni wysokiej. 

 Projekt obsadzenia przedogródków należących do Miasta Poznań na ul. Kossaka,  

ul. Siemiradzkiego i ul. Strusia. 

4. BKPiRM odebrało również projekt skweru przy ul. Jeżyckiej i terenu przy  

ul. Łukaszewicza/Dmowskiego. Obecnie prowadzone są działania zmierzające do wyboru 

wykonawcy prac budowlanych dla ww. projektów. Dla pozostałych terenów prowadzone są 

jeszcze uzgodnienia projektów wykonawczych. 

5. W 2021 r. nawiązano również współpracę ze sp. Aquanet Retencja, która zaproponowała  

w miejscach gdzie jest to możliwe, indywidualnie do danego terenu elementy małej retencji. 

Współpraca jest realizowana dla dwóch terenów: 

 Skwer przy ul. Norwida na terenie, którego powstanie niecka bioretencyjna. 

 Teren przy boisku sportowym pomiędzy ul. Łukaszewicza i ul. Dmowskiego, na terenie 

którego powstanie odwodnienie liniowe, które przechwyci wodę z boiska sportowego  

i skieruje do niecki bioretencyjnej. 

6. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – BKPRM prowadziło działania w zakresie rozeznania 

możliwości aktualizowania dokumentu na nową perspektywę unijną. Zgodnie  

z otrzymaną opinią prawną z Zespołu Radców Prawnych UMP zapisy dokumentu odnoszą się 

do końca roku 2020. Program będąc programem gospodarczym wyznacza ramy czasowe, 

finansowe i organizacyjne dla realizacji określonych przedsięwzięć z zakresu 

termomodernizacji i działań niskoemisyjnych w latach 2014-2020. Uchwała określa rok 2020 

jako końcowy, dlatego rok 2021 należy uznać za czas wykraczający poza ramy określone dla 

Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 

5) Działania związane z rewitalizacją miasta  

1. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania 

 Zakres czasowy: 2018-2030 

 Zakres przestrzenny: obszar rewitalizacji oraz obszar zdegradowany, wyznaczone zostały 

Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXXVIII/648/VII/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. Obszar 

rewitalizacji obejmuje śródmieście Poznania (tj. obszary osiedli: Jeżyce, Stare Miasto, Święty 

Łazarz, Wilda, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria) oraz fragmenty obszarów 

osiedli: Główna, Górczyn, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Rataje, Sołacz. Obszar rewitalizacji 

obejmuje 23,87 km2 powierzchni miasta, zamieszkałej przez 114,5 tys. mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały lub czasowy. Obszar zdegradowany obejmuje 73,64 km2 i jest 

tam zameldowanych na pobyt stały lub czasowy 233 tys. osób. 

 Przesłanki oraz cele: program kontynuuje poprzednie 3 edycje Miejskiego Programu 

Rewitalizacji dla Miasta Poznania oraz Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju 

Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030, tzw. Program dla Śródmieścia. Wielofunkcyjność 
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Śródmieścia powoduje występowanie licznych zjawisk kryzysowych o różnym nasileniu  

i skali w sferach: społecznej (m.in. postępująca depopulacja obszaru); gospodarczej (m.in. 

osłabienie funkcji handlowo-kulturalnych ulic i placów, liczne pustostany); środowiskowej 

(m.in. klimat akustyczny oraz zanieczyszczenie powietrza); przestrzenno-funkcjonalnej (m.in. 

fragmentaryzacja przestrzeni publicznej i obszarów poprzemysłowych, powojskowych  

i pokolejowych); technicznej (m.in. degradacja stanu technicznego  

i jakościowego budynków). 

 Główne cele programu: 

 zatrzymanie procesu depopulacji, 

 wzmocnienie aktywności gospodarczej (szczególnie handlowo-usługowej), kulturalnej  

i społecznej, 

 przywrócenie ciągłości struktur urbanistycznych i estetyki przestrzeni miejskiej, 

 poprawa klimatu akustycznego i jakości powietrza. 

 W ramach celów Program ustala: 

 listę 14 planowanych przedsięwzięć, grupujących 98 projektów rewitalizacyjnych  

w zakresie: aktywizacji społeczno-gospodarczej, budowy i modernizacji obiektów kultury, 

oświaty i sportu, rewaloryzacji przestrzeni publicznej, poprawy warunków 

mieszkaniowych, modernizacji układu transportowego, rewaloryzacji terenów zieleni, 

rekreacji i terenów nadrzecznych, konserwacji zabytków, w tym obiektów fortecznych, 

specjalnych narzędzi wdrażania polityki rewitalizacyjnej, 

 rodzaj potencjalnych projektów rewitalizacyjnych uzupełniających, dzięki czemu możliwe 

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

II (realizowane przez podmioty zewnętrzne). 

 Założono, że po wdrożeniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania obszar 

rewitalizacji ma stać się obszarem: równomiernie rozwiniętym, kształtowanym przez silne 

społeczeństwo obywatelskie, stanowiącym najlepsze miejsce do zamieszkania, pracy, nauki, 

prowadzenia działalności gospodarczej (w tym przede wszystkim handlu i usług,  

ale i kreatywnej przedsiębiorczości), rozwoju kultury oraz wypoczynku w kameralnych  

i atrakcyjnie urządzonych wnętrzach urbanistycznych: placach i ulicach, parkach  

i skwerach. W efekcie obszar ten ma być wizytówką wyjątkowego (niepowtarzalnego) miasta  

o tysiąc letniej historii i tradycji oraz powodem dumy Mieszkańców 

2. W okresie od marca (ogłoszenie naboru) do września już po raz 12 odbyła się akcja „Odmień 

swoje podwórko”, realizowana w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem akcji jest 

aktywizacja i integracja mieszkańców wokół procesu poprawy jakości życia w mieście poprzez 

zazielenianie, ożywianie i zagospodarowanie przestrzeni. W tegorocznej edycji udział wzięło 

12 zespołów projektowych, którzy reprezentowały podwórka zlokalizowane przy  

ul. Karwowskiego, ul. Małeckiego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Kościelnej, ul. Kościuszki, 

ul. Mostowej, ul. K. Potockiej, ul. Różanej, ul. Rynek Łazarski, ul. Wronieckiej, ul. Wspólnej, 

ul. 23 Lutego.  

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

historycznego, kulturalnego i społecznego obszarów objętych Programem Rewitalizacji 

przygotowany został materiał promujący tradycyjny, lokalny handel  

i rzemiosło na Jeżycach. Na mapce można znaleźć miejsca z długą tradycją np.: zakłady 

szewskie, fryzjerskie, pracownie grawerskie i złotnicze, krawieckie, księgarnie i wiele innych. 

Mapa Witamy na Jeżycach powstała w wyniku współpracy Miasta z Radą Osiedla Jeżyce 

oraz lokalnymi społecznościami, celem jej wydania jest budowanie lokalnej tożsamości,  

a przede wszystkim promowanie tych rodzajów rzemiosła i handlu, które ze względu  

na tradycyjny charakter nie są w sposób wystarczający promowane.  
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4. Wzorem lat ubiegłych w ramach ożywienia i podnoszenia jakości przestrzeni publicznej  

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

z lokalnymi społecznościami i przedsiębiorcami, przekazało świąteczne drzewka, ozdobione 

lampkami i gwiazdką z logotypem Miasta Poznania. Akcją objęto ul. Św. Marcin, Gołębia, 

Szkolna, Wrocławska, Plac Kolegiacki, Pl. Wolności, Pl. Cyryla Ratajskiego, obszar Śródki 

i Chwaliszewa, ul. Garbary, rejon Rynku Łazarskiego. Choinki przekazano także Radom 

Osiedli Łazarz, Jeżyce oraz Wilda. W roku 2021 w akcji udział wzięło 200 lokalnych 

przedsiębiorców i partnerów rewitalizacji.  

5. W 2021 r., po rocznej przerwie związanej z sytuacją epidemiczną, zrealizowano kolejną,  

13 edycję Przechadzek z cyklu „Kino, kawiarnia i spacer”, która w tym roku odbyła się  

w czterech lokalizacjach tj.: na Śródce, Garbarach, ul. Mostowej oraz ul. Św. Marcin. W ośmiu 

przechadzkach udział wzięło ok. 870 osób. Jak co roku ich celem była promocja terenów 

objętych rewitalizacją, ich historii oraz lokalnej przedsiębiorczości. Przechadzki 

zorganizowane zostały w ramach współpracy Miasta Poznania z następującymi organizacjami 

pozarządowymi: Oddziałem Regionalnym Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Fundacją 

Zapis, Stowarzyszeniem Przyjaciół Śródki i Okolic Śródka, Fundacją Rodem z Polski. 

6. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca 

iluminacji świątecznych na lata 2021-2024. Umowa zawarta została ze spółką Enea 

Oświetlenie i przewidywała podobnie jak w poprzednich sezonach przygotowanie, montaż, 

demontaż, serwisowanie, transport, magazynowanie i konserwacje iluminacji w latach 2021-

2024. Tegoroczne iluminacje świąteczne, które przystroiły miasto zostały przygotowane na 

podstawie indywidualnego projektu, który nawiązywał do Poznańskiego Szlaku Legend dla 

Dzieci – projektu zrealizowanego przez Bramę Poznania. Na poznańskich ulicach znajdowały 

się więc elementy świetlne nawiązujące do legend: O Poznańskich koziołkach, O rogalach 

świętomarcińskich, O krawcu z Chwaliszewa, O królu kruków oraz O pustelniku z Muszej 

Góry. W sąsiedztwie każdej iluminacji umieszczona została tabliczka z kodem QR 

umożliwiająca zapoznanie się z daną legendą. Oświetlenie świąteczne pojawiło się, także 

tradycyjnie na staromiejskich uliczkach i Starym Rynku.  Ze względu na rozpoczęcie prac 

związanych z rewaloryzacją płyty Starego Rynku, miejska choinka zlokalizowana została na 

Pl. Wolności i uświetniła Betlejem Poznańskie. Oświetlona została także Śródka,  

m.in. przestrzenną instalacją świetlną podkreślająca i wzbogacającą znany śródecki mural oraz 

Most Biskupa Jordana, a także śródmiejskie ulice i place: pl. Mickiewicza, pl. Cyryla 

Ratajskiego, Rondo Kaponiera. Świąteczne choinki nawiązujące do handlowego charakteru 

stanęły na rynkach: Jeżyckim, Wildeckim, Wielkopolskim, Łazarskim i Bernardyńskim. 

Ozdoby na latarniach pojawiły się na fragmencie Al. Niepodległości (od ul. Libelta o ul. Św. 

Marcin), na Moście Teatralnym, Moście Dworcowym oraz ul. św. Marcin. BKPiRM 

zrealizowało również dodatkowy element iluminacji świątecznej na skwerze przy ul. Głównej. 

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

7. Od roku 2013 BKPiRM prowadzi punkt poradnictwa nt. form wsparcia remontów dla 

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

remontów kamienic dostępnych w ramach dotacji miejskich oraz zewnętrznych. Łącznie  

w 2021 r. udzielono ok. 12 porad (telefonicznie oraz podczas bezpośrednich wizyt 

interesantów. 

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

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

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

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

nieruchomości na obszarze rewitalizacji miasta Poznania i prawa pierwokupu.  
W 2021 roku wydano 975 zaświadczeń. Ponadto w celu usprawnienia pracy notariuszy, Urząd 
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Miasta Poznania co kwartał przekazuje zbiorczą informację nt. obszaru rewitalizacji Izbie 

Notarialnej w Poznaniu. 

9. W ramach realizacji działań rewitalizacyjnych na Łazarzu, BKPiRM we współpracy  

z lokalną społecznością kontynuowało prace na rzecz przygotowania „Lokalnego planu 

odnowy Dolnego Łazarza”. W pierwszym etapie prac stworzona została diagnoza sytuacji 

społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej. Zawiera ona również 

pogłębioną analizę przestrzeni publicznych, półpublicznych i sąsiedzkich oraz systemu zieleni. 

Prace przeprowadzono na wniosek Rady Osiedla oraz społeczności lokalnych. W trakcie 

sporządzania dokumentu odbyły się spotkania online z Radą Osiedla św. Łazarz oraz dla 

wszystkich zainteresowanych (mieszkańców, organizacji społecznych, instytucji). Konsultacje 

pozwoliły na opracowanie w drugim etapie części programowej,  

na którą składały się wnioski z diagnozy i konsultacji społecznych wraz z wypracowaniem 

potrzeb i ustaleniem zadań do realizacji. Całość materiału posłuży Miastu do opracowania 

przyszłych zadań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które przyczynią się do odnowy obszaru 

Dolnego Łazarza. 

 

6) Działania związane z transportem 

1. Wdrażanie przepisów o elektromobilności 

 Liczba stacji ładowania elektryków w mieście na dzień 31.12.2021 r. – 49. Dane deklarowane 

pochodzą bezpośrednio od UDT. Stacje, których operatorem jest ENEA,  

w roku 2020 było 3 (6 punktów ładowania), a w roku 2021 zero. 

 Udział pojazdów elektrycznych: 

 Urząd Miasta – na dzień 31.12.2021 r. – ogółem:  15, elektryczne: 3 (20% całości). 

 Jednostki budżetowe/sam. zakłady budżetowe na dzień 31.12.2021 r. - ogółem:  214, 

elektryczne: 5, CNG: 14 (8,88%) 

 Zgodnie z planami UMP w sumie od stycznia 2022 r.  flota urzędu będzie liczyć: 7 aut 

elektrycznych, czyli 36,84 % floty UMP to będą auta elektryczne. 

2. Poznańska Kolej Metropolitalna. Planowane inwestycje z PKP PLK. 

 Przyjęta przez Radę Miasta Poznania w dniu 8 grudnia 2020 r. uchwała Nr 

XXXIX/679/VIII/2020 w sprawie udzielenia w latach 2021-2023, Województwu 

Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich 

kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej 

poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej (PKM)”, pozwoliła na bieżące funkcjonowanie połączeń w ramach 

Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w 8 kierunkach Wągrowiec, Nowy Tomyśl, Grodzisk 

Wielkopolski, Jarocin, Wrześni, Gniezna i Rogoźna. 

 W dniu 31.03.2021 r. Miasto Poznań podpisało umowę z Województwem Wielkopolskim nr 

DT/III/117/2021/Fn2085/21 na dofinansowanie dla 5 linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 

w kierunku Wągrowca, Grodziska Wlkp., Nowego Tomyśla, Jarocina  

i Kościana. Nowa umowa obowiązuje w latach 2021-2023. 

 Mając na uwadze potrzebę zmniejszenia skali utrudnień w poruszaniu się po Poznaniu przez 

pasażerów korzystających z transportu publicznego, spowodowaną wyłączeniem ruchu 

tramwajowego pomiędzy pętlami Starołęka Mała oraz Starołęka w okresie 28.06-31.07.2021 

r., a także uwzględniając potrzebę przeciwdziałania zatłoczeniu w środkach komunikacji 

zbiorowej ze względów epidemiologicznych, Miasto Poznań, w dniu 14 maja 2021 r., 

podpisało z Województwem Wielkopolskim List Intencyjny o zamiarze wzmocnienia 

realizowanych na zlecenie Województwa Wielkopolskiego wojewódzkich kolejowych 

przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Poznań Główny-Ostrów Wielkopolski  
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o dodatkowe 15 par pociągów na odcinku Poznań Główny-Poznań Krzesiny.  

W tym celu, w dniu 1 czerwca 2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę  

Nr XLVII/857/VIII/2021 w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu dodatkowej 

pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych 

przewozów pasażerskich na obszarze Poznania – dofinansowanie Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej (PKM)” w 2021 roku. Ostatecznie po zbadaniu m.in. przepustowości linii  

w dniu 23 czerwca 2021 r. Miasto Poznań i Województwo Wielkopolskie podpisały umowę 

nr DT/III/133/2021/Fn4126/21 na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej  

na finansowanie 14 dodatkowych par pociągów w okresie od 28 czerwca do 31 sierpnia 2021 

r. W związku z deklaracją przystąpienia do Porozumienia w sprawie linii PKM na Gniezno 

Gminy Gniezno w II kwartale 2021 r. przygotowano nowe porozumienie, które ostatecznie 

zostało podpisane w dniu 1 lipca 2021 r., przez 8 samorządów deklarujących partycypację  

w finansowaniu przedmiotowego zadania. 

 W związku ze zmianą czynników mających wpływ na dotację celową przeznaczoną  

na dofinansowanie zadania Miasto Poznań przygotowało Aneks nr 1 do umowy  

z Województwem Wielkopolskim nr DT/III/121/2019/Fn10988/19 na dofinansowanie  

dla 1 linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kierunku Rogoźna. Aneks obowiązuje do 

końca 2023. Jednocześnie dokonano korekty i Miasto Poznań przygotowało Aneks nr 4 do 

umowy z Województwem Wielkopolskim nr DT/III/135/2018/Fn6595/18 na dofinansowanie 

dla 1 linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kierunku Wrześni. Aneks również obowiązuje 

do końca 2023. 

 W ramach rozwoju PKM, planowane są uruchomienia nowych połączeń na kierunku Poznań 

- Wronki, Poznań - Śrem oraz Poznań - Międzychód. Za realizację tych planów odpowiada 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 

3. Prace na obwodnicy towarowej Poznania 

 W Uchwale nr LVII/1066/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2021 r.  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania wskazano i zabezpieczono 

środki finansowe na zadanie „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej  

m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym”. W ramach tego zadania Miasto Poznań  

w dniu 04.11.2021 roku przystąpiło do porozumienia z Gminą Suchy Las oraz Powiatem 

Poznańskim i dokonało powierzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu ulicami 

Nową Obornicką, Szymanowskiego, Sucholeską oraz Biskupińską w Poznaniu oraz ulicą 

Sucholeską w Suchym Lesie w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla 

inwestycji „Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las 

wraz z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu  

ul. Sucholeskiej” w ramach projektu pn. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy 

towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”. 

 W zakres opracowywanej dokumentacji projektowej mają wejść następujące elementy układu 

drogowego: 

 nowo projektowany przystanek pasażerski na liniach kolejowych nr 395 Zieliniec-Kiekrz 

i 803 Poznań Piątkowo-Suchy Las z transportem publicznym, parkingiem P&R po stronie 

północnej (Gmina Suchy Las) oraz wiaduktem drogowym nad ww. liniami kolejowymi  

w ciągu drogi powiatowej ul. Sucholeskiej; 

 powiązanie układu drogowego (tzw. łącznika) od wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej nad 

liniami kolejowymi 395 Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznań Piątkowo-Suchy Las  

z wiaduktem im. G. Narutowicza (ul. Obornicka); 

 powstanie układu drogowego od wiaduktu im. G. Narutowicza (po południowej stronie 

linii kolejowej) i dalej ul. Nową Obornicką do ul. Szymanowskiego (rondo 

Szymanowskiego/Stróżyńskiego), z uwzględnieniem zapisów miejscowych planów 
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zagospodarowania przestrzennego (obowiązujących i w opracowywaniu) w rejonie  

ul. Obornickiej i T. Mateckiego w Poznaniu; 

 wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 354 Poznań Główny PoD – Piła Główna  

(w ciągu ulicy Biskupińskiej) wraz z jego powiązaniem z parkingiem P&R Strzeszyn,  

z uwzględnieniem zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów ulic Biskupińskiej i L. Tołstoja oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla Podolany Zachód w Poznaniu. 

 Dokumentacja projektowa musi uwzględniać potrzeby ruchu rowerowego wraz z jego 

dowiązaniem do istniejących lub projektowanych inwestycji zarówno po stronie Miasta 

Poznania, jak i Gminy Suchy Las, w tym w ciągach dróg powiatowych. 

 Planowane przebiegi wiaduktów kolejowych o których mowa powyżej oraz ulic, wskazane 

zostały w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Poznania przyjętego Uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 z 23 września 2014 r. 

 Wskazać również należy, iż zadanie to dotyczy tylko opracowania dokumentacji projektowej 

natomiast ich ewentualna realizacja wiązać się będzie z koniecznością pozyskania środków 

finansowych oraz zawarcia odrębnych umów na ich realizację pomiędzy Miastem Poznań, 

gminą Suchy Las i Powiatem Poznańskim.  

 Niezależnie od powyższego Miasto ponownie przygotowywało w 2021 roku wniosek 

o dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury towarzyszącej skomunikowaniu 

transportu publicznego z infrastrukturą kolejową stworzoną w ramach projektu pn.: "Prace 

na obwodnicy towarowej Poznania" realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014-2020 

złożonego w 2022 roku.  

4. Inne zadania kolejowe 

 Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta koordynuje działania związane 

przedsięwzięciami kolejowymi mającymi wpływ na funkcjonowanie transportu w Mieście. 

Pilotowane są takie tematy jak: dostosowanie obwodnicy towarowej do ruchu pasażerskiego, 

rewitalizacja „starego” dworca kolejowego Poznań Główny, opiniowanie wstępnego Studium 

Wykonalności Poznańskiego Węzła Kolejowego, w tym możliwego poprowadzenia nowego 

połączenia w kierunku Tarnowa Podgórnego poprzez Lotnisko Ławica czy przebiegu Kolei 

Dużych Prędkości w kierunku zachodnim. Ponadto BKPiRM koordynuje prace dotyczące 

realizacji przez ZDM projektów Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 

w ciągu ul. Lutyckiej  w Poznaniu” oraz „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią 

kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej”, a także inicjuje inne projekty związane  

z likwidowaniem kolizji drogowo-szynowych w ramach działań dotyczących poprawy 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach bezkolizyjnych. 

 Mając na uwadze potrzebę przywrócenia pełnej funkcjonalności dworca kolejowego Poznań 

Główny w dniu 26.02.2020 r. Miasto Poznań i PKP SA podpisały LIST INTENCYJNY  

w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji polegającej na modernizacji starego dworca 

kolejowego Poznań Główny oraz wybudowaniu zespołu budynków o funkcjach 

towarzyszących. W dalszym ciągu prowadzone są prace mające  

na celu zawarcie porozumienia, na m.in. modernizację przez PKP budynku starego dworca 

Poznań Główny (poprzez przywrócenie pełnych funkcji obsługi pasażerskiej i powiązanie 

dworca z otaczającą tkanką miejską), wybudowanie w rejonie ul. Dworcowej oraz Mostu 

Dworcowego przesiadkowego węzła integracyjnego obejmującego przystanki komunikacji 

miejskiej, oraz skomunikowaniem Mostu Dworcowego ze wszystkimi peronami 

zintegrowanym dworcem autobusowym Poznań Główny, oraz zapewnieniem bezpiecznego 

dojścia do Dworca Głównego od strony wschodniej (al. Króla Przemysła II). 
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 Nadal kontynuowana jest współpraca z PKP PLK Region Zachodni w zakresie budowy dwóch 

dodatkowych torów na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód. 

 Działania podejmowane w zakresie styku z PKP wpisują się w obowiązującą Politykę 

Mobilności Transportowej Miasta Poznania oraz odzwierciedlają przedsięwzięcia opisane  

w opracowanym w 2021 r. Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania.  

 Ponadto w 2021 r. BKPiRM zaktualizowało listę przejazdów kolizyjnych na styku układ 

drogowy i torowy-kolejowy, tym samym zgłaszając je do PKP PLK S.A. celem uwzględnienia 

ich przebudowania do układu bezkolizyjnego w ramach kolejnych wspólnych inicjatyw 

służących poprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami na terenie 

Poznania. 

 Ze względu na bezpieczeństwo, poprawę efektywności komunikacyjnej oraz komfort podróży 

na kluczowych przejazdach kolejowych w obszarze Miasta Poznania oraz Aglomeracji 

Poznańskiej w Poznaniu, likwidacji wymaga bardzo ważny węzeł zlokalizowany  

w miejscu przecięcia ul. Starołęckiej z linią kolejową nr 272 relacji Poznań – Kluczbork, gdzie 

od wielu już lat podnoszona jest konieczność jego przebudowy do układu dwupoziomowego. 

Ze względu na duże znaczenie tego węzła zarówno dla PKP PLK S.A.  

z uwagi na planowany rozwój Kolei Dużych Prędkości czy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 

(poprzez przystosowanie Kolejowej Obwodnicy Towarowej do ruchu pasażerskiego) oraz dla 

Miasta Poznań z uwagi na bezpieczeństwo uczestników ruchu i natężenie ruchu drogowego 

(w tym pieszego), Miasto Poznań czyni starania o wspólną realizację tego przedsięwzięcia. 

5. Polityka Mobilności Transportowa Miasta Poznania (PMT)  

 Zakres czasowy trwania programu: od dnia 6 lipca 2021 r.  

 Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania będąca dokumentem o charakterze 

ogólnym, stanowi rozwinięcie i aktualizację zapisów zawartych w Polityce Transportowej  

 

 z 1999 r. PMT ma za zadanie wskazywać 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. 

 Celem nadrzędnym PMT w dziedzinie mobilności miasta Poznania jest zorganizowanie 

przestrzeni, w której możliwe będzie stworzenie sprawnego i zrównoważonego systemu 

przemieszczania osób i towarów, uwzględniającego wzajemne oddziaływanie obszarów 

miasta i metropolii. System musi być bezpieczny (szczególnie dla niechronionych 

użytkowników ruchu), dostępny, ekonomiczny, energetycznie efektywny i ekologiczny oraz 

w najmniejszym dostępnym technologicznie stopniu negatywnie oddziaływujący na 

środowisko. Przenikanie się różnych form transportu, rozwiązań i czynników kształtujących 

wybory środków transportu powoduje złożoność zagadnienia, co sprawia trudność przypisania 

celów i kierunków tylko dla jednego obszaru transportowego. 

6. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miasta Poznania  

 Zakres czasowy trwania programu: od dnia 6 lipca 2021 r. do 2030 r. 
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 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest dokumentem, który doprecyzuje założenia 

PMT i wskazuje konkretne działania, które muszą zostać podjęte do jej realizacji. PZMM 

obejmuje kompleksowo zagadnienia związane z mobilnością miejską, a także częściowo  

z planowaniem przestrzennym np. usytuowaniem osiedli, ochroną środowiska i aspektami 

społecznymi. Zasięg oddziaływania PZMM nie jest ograniczony wyłącznie do granic 

administracyjnych miasta, lecz z uwagi na powiązania z gminami ościennymi w ramach 

obszaru funkcjonalnego, będzie mieć wpływ na mobilność w całej aglomeracji,  

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

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

wszystkim w zakresie jakości życia w mieście, bezpieczeństwa oraz dostępności 

komunikacyjnej miejsc pracy, nauki, usług i wypoczynku. 

7. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Dla Miasta 

Poznania Na Lata 2014-2025 

 Zakres czasowy trwania programu: 2014-2025 

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

transportu publicznego na terenie Miasta Poznania, przy uwzględnieniu uwarunkowań 

występujących w aglomeracji poznańskiej. Niniejszy dokument wskazuje również potencjalne 

formy integracji 56 systemów transportowych, organizacji rynku przewozów czy też standardy 

usług przewozowych. Planowanie i realizacja inwestycji odbywa się przy uwzględnieniu 

rozwiązań zapisanych w niniejszym dokumencie. Na początku  

2019 r. uchwalono aktualizację Planu Transportowego. Bezpośrednią przyczyną aktualizacji 

były zapisy Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

Ustawa ta w artykule 59 zmienia zapisy Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym dotyczące Planu Transportowego i w artykule 80 nakazuje aktualizacje 

Planu Transportowego w okresie roku od wejścia w życie Ustawy  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Plan zaktualizowano Uchwałą  

nr VII/88/VIII/2019 z dnia 26.02.2019 r. 

 Działania realizowane w 2021 r. 

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

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

pl. Wolności, Towarowa;  

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

samochodowego w ul. Ratajczaka; 

 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 w Poznaniu; 

 Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu – 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 

tramwajowej, będącej przedłużeniem linii tramwajowej z pętli Zawady  

do nowej pętli – zarazem węzła przesiadkowego – „Poznań Wschód”. 

 

 

 



25 

 

7) Działalność Miejskiego Inżyniera Ruchu 

1. Miejski Inżynier Ruchu w 2021 r. wykonywał zadania organu zarządzającego ruchem m.in. 

poprzez: 

● rozpatrywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz wniosków w zakresie zmian 

organizacji ruchu; 

● zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na podstawie uprzednio zaopiniowanych 

projektów, przekazywanie ich do realizacji i ewidencjonowanie; 

● opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych; 

● opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających 

wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji  

i bezpieczeństwa ruchu; 

● współpracę w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami 

zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami; 

● prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, 

sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności  

z zatwierdzoną organizacją ruchu; 

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

oraz współpracę w zakresie organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu z Policją, jednostkami 

miejskimi i innymi organami zarządzającymi ruchem; 

● wydawanie, w drodze decyzji administracyjnej, zezwoleń na przeprowadzanie zawodów 

sportowych i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania 

z drogi w sposób szczególny (w zakresie ograniczonym pandemią). 

2. Miejski Inżynier Ruchu w 2021 r. zatwierdził 395 nowych stałych organizacji ruchu, 

poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, dostosowujących infrastrukturę drogową 

do obowiązujących przepisów, usprawniających funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, 

pojazdów indywidualnych, rowerzystów i pieszych oraz reorganizujących  

i porządkujących zasady parkowania w mieście. 

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

ronda Rataje, przebudową torowiska w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r., budową  

ul. św. Wawrzyńca, przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej. 

4. Miejski Inżynier Ruchu zatwierdził także 1158 czasowych organizacji ruchu związanych  

z mającymi poprawić jakość życia i podróżowania mieszkańców inwestycjami, przebudowami 

i remontami, realizowanymi w pasie drogowym na terenie miasta. 

5. Miejski Inżynier Ruchu w 2021 r opracował 195 projektów organizacji ruchu. 

6. Ponadto MIR wydał w 2021 r. 8 decyzji administracyjnych  na wykorzystanie drogi  

w sposób szczególny, w tym m.in. na 13. PKO Poznań Półmaraton oraz obchody rocznicy 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

7. MIR zorganizował w 2021 r. 23 robocze posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu, podczas 

których rozpatrywano z udziałem Policji, Straży Miejskiej, jednostek miejskich  

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

Miasta Poznania. 

8. MIR w 2021 r. przekazał do publikacji ok. 180 bieżących komunikatów o zmianach  

w organizacji ruchu. Informacje publikowano za pośrednictwem strony internetowej  

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

dedykowanej strony „Transport”). 
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IV. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków: 

 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków realizuje zadania własne gminy w zakresie ochrony 

zabytków, a także wynikające z porozumienia przekazującego większość kompetencji 

wojewódzkiego konserwatora zabytków dla terenu Miasta, które zawarte zostało między 

Prezydentem Miasta Poznania, a Wojewodą Wielkopolskim. W związku z nim prowadzone są 

postępowania administracyjne i nadzór konserwatorski nad zabytkami.  

Pod ochroną konserwatora zabytków pod koniec 2021 roku znajdowało się 512 zabytków 

nieruchomych oraz 194 zabytki ruchome wpisane do rejestru, w tym w ramach wpisów 

obszarowych historyczne dzielnice Miasta, fortyfikacje, cmentarze i parki.   

W 2021 roku wydano:  

Rodzaj dokumentu Liczba  

Pozwolenia konserwatorskie 1263 

Decyzje konserwatorskie 324 

Nakazy konserwatorskie 13 

Postanowienia konserwatorskie 196 

 

Pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków prowadzono także wiele innych remontów  

i konserwacji obiektów zabytkowych w Poznaniu, w tym: 

 kolejne etapy remontu Fortu VII; 

 modernizację rynku Łazarskiego, Projekt Centrum ulice: pl. Wolności, ul. św. Marcin,  

al. Marcinkowskiego oraz wnętrz Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy pl. Wolności 

19; 

 rewaloryzację płyty Starego Rynku; 

 remont i konserwację Willi Flora przy ul Grunwaldzkiej 3 oraz kamienicy Zielona Perła 

na skrzyżowaniu ulic Matejki i Niegolewskich; 

 odsłonięcie i konserwację polichromii na sklepieniu w Sali Sesyjnej w Urzędzie Miasta 

na pl. Kolegiackim; 

 remont elewacji Wagi Miejskiej na Starym Rynku oraz willi przy ul. Czarnieckiego 5; 

 przebudowę pomieszczeń na magazyn książek w pałacu Działyńskich. 

Do najważniejszych prac archeologicznych i wykopaliskowych podjętych w Poznaniu w 2021 r. 

należy zaliczyć badania archeologiczne na obszarze płyty Starego Rynku – prace wyprzedzające 

inwestycję polegającą na rewaloryzacji płyty Starego Rynku wraz  

z wykonaniem zbiorników retencyjnych; prace są w trakcie realizacji; dotychczas natrafiono na 

liczne zabytki takie jak przedmioty metalowe i ceramika. 
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Mając na celu poprawę stanu zachowania dziedzictwa kulturowego Poznania, Miasto corocznie 

przekazuje dotacje na remonty i konserwację poznańskich zabytków. W ubiegłym roku  

na podstawie uchwały Rady Miasta wsparcie finansowe otrzymały:  

Obiekt Zakres prac: Kwota wsparcia: 

Kościół ul.Szewska 18 konserwacja witraży 37.000 

Kamienica ul.Mielżyńskiego 27 renowacja stolarki okiennej 45.000 

Kamienica Rynek Łazarski 7/ 

Małeckiego 20 

remont elewacji frontowej od 

Rynku – ETAP I 
123.000 

Zespół dworsko-parkowy ul. 

Wykopy 11 
remont dachu 70.000 

Relikty grobów Mieszka I i 

Bolesława Chrobrego 

konserwacja i zabezpieczenie 

reliktów grobów 
20.000 

turbina wietrzna ul. Milczańska 2 
wykonanie wzmocnień 

konstrukcyjnych  - ETAP II 
105.000 

Klasztor ul. Działowa25 

Remont południowo-wschodniej 

górnej i dolnej połaci dachu 

kościoła nawy głównej i bocznej 

wraz z częścią elewacyjną 

140.000 

Kamienica ul. Niegolewkich 10 

Remont i konserwacja łącznika. 

Osuszanie i izolacja ścian 

fundamentowych  

35.000 

Kościół ul. św. Rocha 10 
Remont trzech witraży 

południowej strony prezbiterium 
15.000 

Kościół ul. Mariacka 10 remont dachu 100.000  

Kamienica ul.Wodna 22 remont drzwi wejściowych 20.000 

Kamienica ul. Strzelecka 25 
renowacja wystroju plastycznego 

klatki schodowej  
14.000 

Kamienica ul. Roosevelta 6/7 ul. 

Krasińskiego 2 

renowacja detalu 

architektonicznego elewacji 

zachodniej i remont elewacji – I 

etap 

150.000 

Kościół ul. Garbary 22 

renowacja elewacji frontowej 

kaplicy Matki Boskiej Loretańskiej 

oraz zabezpieczenie 

przeciwwilgociowe 

270.000 

Kościół ul. Garbary 22 

Renowacja elewacji prezbiterium 

od strony południowej – 

kontynuacja prac 

50.000 
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kamienica ul. Roosevelta 2/ 

Zacisze 2 

Remont i konserwacja elewacji 

frontowej 
350.000 

Kamienica Wyspiańskiego 10/ 

Chełmońskiego  

renowacj elewacji secesyjnej 

kamienicy – etap II 
250.000 

Kościół ul. Ogrodowa renowacja schodów zewnętrznych 6.000 

Kościół ul. Franciszkańska 2 

konserwacja i restauracja wnętrz 

oraz elementów wyposażenia i 

wystroju kościoła Franciszkanów – 

Etap końcowy 

1.400.000 

 

W 2021 r. kontynuowano upowszechnianie zasobów znajdujących się w archiwum Biura 

Miejskiego Konserwatora Zabytków poprzez ich skanowanie i udostępnianie na platformie 

cyryl.poznan.pl.  

Kontynuowano działania mające na celu wdrażanie zasad zagospodarowania przestrzeni 

publicznej ulic Starego Miasta na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania o utworzeniu 

„Parku Kulturowego Stare Miasto”.  

W 2021 r. po raz pierwszy, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków ogłosiło konkursy dla 

organizacji pozarządowych poprzez platformę Witkac, w formie „małych grantów”, 

których celem była promocja Parku Kulturowego. Zrealizowano 13 projektów. W ramach tych 

działań we współpracy z fundacją Made In Art powstał pierwszy film o poznańskich zabytkach 

“Inspiruje nas dziedzictwo”, którego głównym bohaterem został Ratusz 

https://youtu.be/mfKvLMtKa2w.  

Prowadzono także profil Parku Kulturowego na Facebooku, gdzie m.in. relacjonowano zmiany 

zachodzące na terenie objętym Uchwałą, informowano o bieżących wydarzeniach 

oraz promowano dobre wzorce. Przedsiębiorcom wyróżniającym się w swoich działaniach 

reklamowych zgodnością z zasadami Uchwały, wysoką dbałością o estetykę elewacji, aranżacji 

witryny oraz otoczenia lokalu wręczono Certyfikaty Dobrych Praktyk. Pod koniec 2021 r. 

przygotowany został projekt aktualizacji zapisów obowiązującej uchwały o Parku Kulturowym. 

Podczas XIX Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej w ramach bloku programowego 

“Miasta Polskie – ukończone projekty, przewidywane realizacje” wystąpiła Miejska Konserwator 

Zabytków promując wprowadzenie i realizację uchwały o Parku Kulturowym Stare Miasto 

w Poznaniu.  

W ramach promocji historycznej obiektów biuro MKZ przekazało Międzynarodowym Targom 

Poznańskim zbiory dotyczące Areny, Hipodromu Wola,  Meridianu – Portu Sołacz oraz obiektów 

targowych. Rozpoczęto również współpracę z Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

związku z pracami nad wystawą główną. 

 

 

 

https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-lxii-1151-vii-2018-z-dnia-2018-02-27,74215/
https://youtu.be/mfKvLMtKa2w
https://pl-pl.facebook.com/parkkulturowypoznan/
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V. Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów: 

 

Jako najważniejsze osiągnięcia Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2021 roku można 

wskazać: - zapewnienie pomocy prawnej dla 19 725 konsumentów (w tym 3 808 porad drogą 

mailową), - wytoczenie na rzecz konsumentów 11 powództw. 

W 2021 roku zostało udzielonych 19 725 porad, informacji i wyjaśnień w indywidualnych 

sprawach konsumentów (w tym 3 808 porad drogą mailową). Porady prawne dotyczyły przede 

wszystkim uprawnień konsumenta oraz zasad postępowania w przypadkach: - odpowiedzialności 

sprzedawcy z tytułu rękojmi, - nienależycie wykonywanych usług, - zawierania umów poza 

lokalem przedsiębiorstwa oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość, - umów 

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

wykonywanych usług turystycznych oraz przewozu, - bezpodstawnej odmowy sprzedawcy lub 

wykonawcy usługi spełnienia roszczeń konsumenta. Udzielenie zrozumiałej  

i wyczerpującej porady prawnej ma na celu umożliwienie konsumentowi samodzielne 

dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy. W wielu przypadkach interwencja konsumenta, zgodnie 

z zaleceniami Rzecznika, nie przynosiła pożądanych efektów. Przedsiębiorcy ignorowali 

interwencje konsumentów bądź odmawiali spełnienia uzasadnionych roszczeń konsumenta.  

W tych przypadkach Miejski Rzecznik Konsumentów występował do przedsiębiorcy, wyjaśniając 

podstawy prawne żądań konsumenta oraz wzywając do polubownego rozwiązania zaistniałego 

sporu. W 2021 roku Rzecznik występował do przedsiębiorców w 852 sprawach. Wytoczenie 

powództwa przed sądem powszechnym jest najsilniejszym uprawnieniem Rzecznika. Decyzję  

o wytoczeniu powództwa Rzecznik podejmuje w przypadku niepowodzenia postępowania, 

mającego na celu skłonienie przedsiębiorcy do dobrowolnego spełnienia świadczenia. Zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, Miejski Rzecznik Konsumentów wytacza powództwo we własnym 

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

jest Miejski Rzecznik Konsumentów i na nim spoczywa całkowita odpowiedzialność  

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

przegranej. W każdym przypadku wytoczenie powództwa jest poprzedzone wezwaniem 

przedsiębiorcy do dobrowolnego spełnienia roszczeń oraz wnikliwą analizą sytuacji prawnej 

konsumentów. W 2021 roku Miejski Rzecznik Konsumentów wytoczył 11 powództw przed sądem 

powszechnym. Udzielanie porad prawnych i informacji, występowanie do przedsiębiorców, 

wytaczanie powództw na rzecz indywidualnych konsumentów jest podstawowym zadaniem 

Rzecznika. Dla zapewnienia skutecznej ochrony naruszonych interesów konsumentów, Rzecznik 

udziela pomocy konsumentom również w innych formach. Są to zróżnicowane działania 

prowadzone dla ochrony interesów indywidualnych i zbiorowych konsumentów. Należy do nich 

zaliczyć: - przygotowywanie pozwów i innych pism procesowych w postępowaniach sądowych 

prowadzonych bezpośrednio przez konsumentów. We wszystkich takich przypadkach Miejski 

Rzecznik Konsumentów przeprowadza szczegółową analizę sytuacji prawnej konsumenta, bada 

zebrany materiał dowodowy i wyjaśnia konsumentowi zasadność zgłaszanych roszczeń oraz 

wartość zebranego materiału dowodowego. Zabieg taki ma na celu uchronienie konsumenta przed 

wytoczeniem bezzasadnego powództwa albo nienależycie udowodnionego, co narażałoby 

konsumenta na koszty postępowania. W 2021 roku przygotowano 21 pozwów wraz z pismami 

procesowymi, - przygotowywanie dla konsumentów wniosków egzekucyjnych w sprawach,  
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w których postępowanie sądowe zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, a przedsiębiorca 

odmawiał konsumentowi wypłaty należnego świadczenia, - składanie zawiadomień o popełnieniu 

przestępstwa na szkodę konsumenta, - składanie wniosków do Inspekcji Handlowej o wszczęcie 

postępowania kontrolnego u przedsiębiorcy, który postępując niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami, narusza uzasadniony interes konsumenta. ZAŁĄCZNIK NR 1 Strona 4/9 4. Prosimy 

opisać ewentualne inne działania – niewymienione w punktach wcześniejszych – podjęte przez 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2021 r. Prowadzenie działalności informacyjnej,  

a zwłaszcza edukacyjnej, jest obecnie ustawowym obowiązkiem Rzecznika. Biorąc pod uwagę 

niską świadomość prawną polskich konsumentów, brak prawidłowych nawyków rynkowych, 

niedostrzeganie zagrożeń płynących z rynku, edukacja konsumentów jest, w opinii Rzecznika, 

jednym z najważniejszych zadań. Działania edukacyjne prowadzone przez Rzecznika kierowane 

są do wszystkich grup konsumentów (mieszkańców Poznania). W tym zakresie Rzecznik: - 

rozpowszechniał materiały edukacyjne przygotowane na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów, - za pośrednictwem mediów informował konsumentów  

o przysługujących im prawach, wskazywał zagrożenia występujące na rynku, przedstawiał nowe 

regulacje prawne, - prowadził na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Poznania stronę internetową 

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

Obok podstawowych obowiązków, Rzecznik realizował również inne zadania, określone  

w obowiązujących przepisach. Należy do nich zaliczyć: - bieżące analizowanie przepisów prawa 

miejscowego, - współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innymi 

rzecznikami konsumentów. Współpraca ta miała na celu wymianę informacji o nieuczciwych 

praktykach rynkowych, zasadach postępowania w indywidualnych sprawach konsumenckich,  

a także stosowania jednolitych zasad interpretacji niejasnych przepisów. 5. Czy pandemia 

COVID-19 wpłynęła na realizację także innych niż opisane powyżej działań/inwestycji 

nadzorowanych przez Państwa Wydział/Biuro? Jeśli tak, proszę opisać w jaki sposób wpłynęła na 

realizację konkretnych przedsięwzięć (opóźnienie, odstąpienie, trudności, zmiana formuły itp.). 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z COVID-19, organizowana corocznie 

z okazji Światowego Dnia Konsumenta Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych, nie została zorganizowana. 

 

 

VI. Biuro Nadzoru Właścicielskiego: 

 

1. Informacja o dokonanych przez Miasto Poznań podwyższeniach kapitału zakładowego 

spółek z udziałem Miasta Poznania: 

 

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

 W dniu 18.12.2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Miejskie 

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

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

zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 441.651.500 zł do kwoty 

446.651.500 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 5.000.000 zł. 
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Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  

w dniu 03.02.2021 r.  

 W dniu 22.12.2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Miejskie 

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

nr 45/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał 

zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 446.651.500 zł do kwoty 

457.651.500 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 11.000.000 zł. 

Podwyższenie kapitału wg stanu na dzień 31.12.2021 r. nie zostało zarejestrowane  

w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

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

W dniu 28.06.2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 49/2021 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony  

z kwoty 288.348.000 zł do kwoty 352.666.000 zł, poprzez wniesienie: 

 przez Miasto Poznań: 

 wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości 

zlokalizowanej  

w rejonie ul. Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Reymonta oraz 

Kazimierza Jarochowskiego w Poznaniu (obręb Łazarz, arkusz 29, działki nr: 8, 

9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 20/39, 20/78, 20/83, 20/86, 20/93, 21/5, 20/24, 21/1),  

o łącznej wartości 56.638.000 zł, 

 wkładu pieniężnego w wysokości 3.840.000 zł, 

 przez Województwo Wielkopolskie wkładu pieniężnego w wysokości 3.840.000 zł. 

Wkład niepieniężny został Spółce przekazany w celu realizacji inwestycji polegającej  

na modernizacji Hali Widowiskowo – Sportowej Arena oraz terenu do niej przyległego. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  

w dniu 18.11.2021 r. 

 

c) Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

 W dniu 15.12.2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 35/2021  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie przez 

Miasto Poznań do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego nieruchomości 

zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Żelaznej (działki nr: 1/9, 1/13, 1/16, 2/3, 2/23, 

6/2, 6/4). Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 134.274.000 zł do 

kwoty 160.556.000 zł.  

Wkład niepieniężny został Spółce przekazany w celu realizacji inwestycji 

budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. 

Podwyższenie kapitału wg stanu na dzień 31.12.2021 r. nie zostało zarejestrowane  

w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 W dniu 22.12.2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 38/2021  
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w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki 

został podwyższony z kwoty 160.556.000 zł do kwoty 185.232.500 zł, poprzez 

wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 24.676.500 zł. 

Wkład pieniężny został Spółce przekazany w celu dofinansowania inwestycji 

realizowanych przez Spółkę w rejonie ul. E. Zawackiej/M. Cegłowskiej/  

A. Poszwińskiego na polach inwestycyjnych 6MW i 7MW, z czego: 

 kwotę w wysokości 9.059.500,00 zł przeznaczono na dofinansowanie inwestycji 

na polu inwestycyjnym 6MW; 

 kwotę w wysokości 15.617.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie 

inwestycji na polu inwestycyjnym 7MW. 

Podwyższenie kapitału wg stanu na dzień 31.12.2021 r. nie zostało zarejestrowane  

w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

d) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. 

W dniu 18.12.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. podjęło uchwałę  

nr 285 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji 

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

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

wkładu pieniężnego w wysokości 800.000 zł. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  

w dniu 04.02.2021 r. 

 

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

 W dniu 18.12.2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 

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

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

zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 86.000.000 zł do kwoty 86.117.600 

zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 117.600 zł. 

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację projektu 

Smart City. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  

w dniu 01.02.2021 r. 

 W dniu 01.10.2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 

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

nr 9/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy 

Spółki został podwyższony z kwoty 86.117.600 zł, poprzez wniesienie wkładu 

pieniężnego w wysokości 247.200 zł. 

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację projektu 

Smart City. 

Podwyższenie kapitału wg stanu na dzień 31.12.2021 r. nie zostało zarejestrowane  

w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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f) Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 

W dniu 25.06.2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zarząd 

Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 28/2021 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został 

podwyższony z kwoty 179.734.500 zł do kwoty 186.434.500 zł, poprzez wniesienie  

do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 6.700.000 zł.  

Wkład pieniężny został przekazany Spółce z przeznaczeniem na realizację zadania 

polegającego na modernizacji budynków komunalnych należących do zasobu 

dzierżawionego przez Spółkę (kwota 5.000.000 zł) oraz na nabycie nieruchomości 

położonej przy ul. Roboczej 25 w Poznaniu, stanowiącej działkę nr 4/2 (kwota 1.700.000 

zł). 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  

w dniu 04.11.2021 r. 

 

2. Informacja o nabyciu przez Miasto Poznań udziałów w spółkach oraz rozwiązaniu 

spółek z udziałem Miasta Poznania:  

 

a) Nabycie udziałów w spółce Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola 

sp. z o.o.  

W dniu 30.12.2021 r. podpisana została umowa nieodpłatnego zbycia przez 

Województwo Wielkopolskie, w drodze darowizny, 100% udziałów w spółce Centrum 

Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola sp. z o.o., tj. 50.115 udziałów o wartości 

nominalnej 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 25.057.500 zł,  

na rzecz Miasta Poznania. Tym samym z dniem 30.12.2021 r. Miasto Poznań zostało 

jedynym udziałowcem spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola sp. 

z o.o. 

Nabycie przez Miasto Poznań udziałów w Spółce było przedmiotem kilkuletnich 

(prowadzonych również w 2021 roku) uzgodnień pomiędzy władzami Miasta Poznań  

i samorządu Województwa Wielkopolskiego.  

Spółka Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola sp. z o.o. została 

utworzona w dniu 01.06.1994 r. jako jednoosobowa spółka Agencji Własności Rolnej 

Skarbu Państwa, a następnie w wyniku komunalizacji i dalszych zmian  

w strukturze właścicielskiej została jednoosobową spółką samorządu Województwa 

Wielkopolskiego, a obecnie – Miasta Poznania. 

Główny przedmiot działalności gospodarczej spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego 

– Hipodrom Wola sp. z o.o. obejmuje działalność usługową związaną  

z chowem i hodowlą zwierząt. Spółka zajmuje się prowadzeniem pensjonatu dla koni, 

wynajmem pomieszczeń mieszkalnych oraz wynajmem na cele prowadzenia działalności 

gospodarczej przez podmioty zewnętrzne, wynajmem urządzeń  

i pomieszczeń na organizację zawodów w skokach przez przeszkody oraz 

organizowaniem zawodów w skokach przez przeszkody.  

Spółka Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola sp. z o.o. jest 

właścicielem nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Poznania 

(ok. 46 ha), położonych na terenach klinów zieleni w sąsiedztwie jeziora Rusałka  
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i miejskich terenów zieleni. Nieruchomości Spółki stanowią atrakcyjne tereny 

rekreacyjne z ośrodkiem jeździeckim, których wykorzystanie wpisuje się w zadanie 

własne gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie 

gminnym: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 

gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: kultury fizycznej  

i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 

Miasto Poznań przewiduje, że część nieruchomości będzie możliwa do wykorzystania 

przez spółkę Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. na potrzeby działalności 

związanej z targami i zawodami jeździeckimi. Pozostałe nieruchomości posiadane przez 

Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola sp. z o.o. stałyby się docelowo 

własnością Miasta Poznania. 

 

b) Nabycie udziałów w spółce Unipol – Projekt sp. z o.o. 

W 2021 roku w księgach rachunkowych Miasta Poznania wykazane zostały nabyte przez 

Miasto Poznań udziały w spółce Unipol – Projekt sp. z o.o. Miasto Poznań nabyło udziały 

w Spółce na podstawie postanowienia z dnia 21.02.2020 r. Sądu Rejonowego Poznań – 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny, sygn. akt V Ns 652/16, 

stwierdzającego nabycie przez Miasto Poznań spadku w drodze ustawowego 

spadkobrania po osobie zmarłej 100% udziałów w Spółce, o wartości nominalnej 500 zł 

każdy udział i łącznej wartości nominalnej 50 000 zł. 

 

c) Rozwiązanie spółki Zenit – System sp. z o.o. 

W związku z nabyciem przez Miasto Poznań w wyniku ustawowego spadkobrania po 

osobie zmarłej 100% udziałów w spółce Zenit – System sp. z o.o., z uwagi na brak 

prowadzenia działalności gospodarczej przez ten podmiot, w roku 2019 Miasto Poznań 

wystąpiło do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  

z wnioskiem o wszczęcie przez Sąd z urzędu procedury rozwiązania spółki Zenit – 

System sp. z o.o. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (zgodnie z art. 25a 

– 25d ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Postanowieniem 

Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 11.01.2021 r. 

postanowiono o rozwiązaniu Spółki. 

 

d) Rozwiązanie spółki A. Górka-Zielińska i SKA-ERGE-SPORT spółka komandytowa 

W 2019 roku Miasto Poznań, w wyniku spadkobrania wstąpiło w prawa komandytariusza  

w spółce A. Górka-Zielińska i SKA-ERGE-SPORT spółka komandytowa,  

na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce  

w Poznaniu, Wydział I Cywilny, z dnia 24.10.2010 r., sygn. akt I Ns 1171/09.A.  

W związku z podjęciem przez wspólników Spółki uchwały o jej rozwiązaniu, 

postanowieniem z dnia 27.10.2021 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda  

w Poznaniu postanowił o rozwiązaniu Spółki.         

3. Informacja o działaniach Miasta Poznania na rzecz zbycia akcji spółki PKS Poznań S.A. 

W dniu 22.12.2021 r. podpisana została umowa nieodpłatnego zbycia przez Miasto Poznań,  

w drodze darowizny, 100% akcji w spółce PKS Poznań S.A., tj. 1.080.000 akcji o wartości 
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nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 10.800.000 zł, na rzecz związku 

powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.  

Zgodnie z art. 3289 § 1 Kodeksu spółek handlowych: Nabycie akcji (…) następuje z chwilą 

dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę.  

W dniu 01.03.2022 r. w rejestrze akcjonariuszy spółki PKS Poznań S.A. prowadzonym przez 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonany został wpis: 

 wykreślający Miasto Poznań jako jedynego akcjonariusza spółki PKS Poznań S.A. i  

 wskazujący związek powiatowo – gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” jako 

jedynego akcjonariusza spółki PKS Poznań S.A.  

Tym samym zbycie przez Miasto Poznań akcji w spółce PKS Poznań S.A. nastąpiło  

w 2022 roku – z dniem 28.02.2022 r. Miasto Poznań przestało być akcjonariuszem Spółki 

posiadającym 1.080.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 

10.800.000 zł, a od dnia 01.03.2022 r. jest nim związek powiatowo – gminny „Wielkopolski 

Transport Regionalny”. 

Zbycie akcji spółki PKS Poznań S.A. stanowiło realizację opracowanego przez jednostki 

samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego z terenu województwa 

wielkopolskiego, w tym Miasto Poznań, modelu organizacji powiatowo – gminnych 

przewozów pasażerskich, który zakłada współfinansowanie przez gminy i powiaty usług 

przewozowych świadczonych przez Spółkę oraz obejmuje dwa etapy: 

 I etap (zrealizowany) – powierzenie powiatowi poznańskiemu przez powiaty zadania 

organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, przy jednoczesnym ich 

dofinansowaniu, a następnie zawarcie przez powiat poznański i spółkę PKS Poznań S.A. 

umowy o świadczenie usług przewozowych w tym zakresie, 

 II etap (na ukończeniu) – utworzenie związku powiatowo-gminnego, który przejmie rolę 

organizatora publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach 

pasażerskich na terenie jednostek samorządu terytorialnego będących jego uczestnikami, 

a następnie nieodpłatne zbycie przez Miasto Poznań 100% akcji spółki PKS Poznań S.A. 

na rzecz związku powiatowo-gminnego, który (jako organizator) powierzy Spółce (jako 

operatorowi wewnętrznemu) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich. 

Zbycie akcji spółki PKS Poznań S.A. na rzecz związku powiatowo – gminnego „Wielkopolski 

Transport Regionalny” miało na celu stworzenie warunków umożliwiających kontynuowanie 

i dalszy rozwój działalności przewozowej świadczonej przez Spółkę, a tym samym 

zapewnienie dostępności transportu publicznego dla istotnej grupy mieszkańców z terenu 

województwa wielkopolskiego. 

 

4. Pozostałe istotne informacje: 

 

a) Działania Miasta Poznania mające na celu podział spółki Poznańskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego sp. z o.o.  

W 2021 roku wszczęte zostały działania mające na celu podział spółki Poznańskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

poprzez przeniesienie części majątku spółki PTBS sp. z o.o. (podział przez wydzielenie)  
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i zawiązania nowej spółki prawa handlowego, zgodnie z uchwałą  

Nr XLVII/865/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08.06.2021 r. 

Wydzieleniu ze spółki PTBS sp. z o.o. podlegała część majątku stanowiąca 

zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci wyodrębnionego zasobu 

mieszkaniowego, zlokalizowanego na terenie miasta Leszno, obejmującego budynki 

mieszkalne ze 188 lokalami mieszkalnymi, położone przy ul. ks. Sylwestra Marciniaka 

1-10 oraz ul. Rejtana 117-121. 

W dniu 30.08.2021 r. na stronie internetowej spółki PTBS sp. z o.o. (Spółki Dzielonej) 

został ogłoszony plan podziału przygotowany według stanu na dzień 01.07.2021 r.  

i tego samego dnia został również zgłoszony do sądu rejestrowego Spółki Dzielonej, 

zgodnie z postanowieniami art. 535 § 2 Ksh. 

Podjęcie uchwał podziałowych na poziomie korporacyjnym oraz utworzenie spółki 

Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o. miało miejsce w roku 2022. 

 

b) Wpływ pandemii COVID – 19 na sytuację płynnościową spółek z udziałem Miasta 

Poznania 

Z przewidywanego wykonania wskaźników płynności na 31.12.2021 r. wynika, iż 

sytuacja płynnościowa spółek z udziałem Miasta Poznania jest bezpieczna. Spółki 

miejskie częściowo odnotowały wzrost, a częściowo spadek wskaźników płynności. 

Na wzrost powyższych wskaźników miały wpływ głównie: 

 mniejsze w porównaniu do 2020 roku obostrzenia związane z pandemią COVID-19, 

co przełożyło się na wzrost wpływów z podstawowej działalności operacyjnej  

w spółkach (MTP sp. z o.o., Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o.), 

 uzyskanie wpływów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących majątek spółek 

(MTP sp. z o.o., Targowiska sp. z o.o., WCWI sp. z o.o.), 

 pozyskanie środków z tytułu emisji obligacji (Port Lotniczy Poznań – Ławica  

sp. z o.o.), 

 przekazanie przez Miasto Poznań dotacji na rozwój budownictwa mieszkaniowego 

(PTBS sp. z o.o.) 

Spadek wskaźników płynności wg przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2021 r.  

w stosunku do wartości wykonania na dzień 31.12.2020 r. był spowodowany głównie 

realizacją zakładanych planów inwestycyjnych (ZKZL sp. z o.o., Aquanet S.A., 

Modertrans Poznań sp. z o.o.) oraz – w przypadku Term Maltańskich sp. z o.o. – spłatą 

zaciągniętego kredytu (w 2020 roku z uwagi na pandemię COVID-19 spłata została 

zawieszona). 

Wg przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2021 r. połowa spółek utrzymała wskaźnik 

ogólnego zadłużenia na podobnym poziomie, co rok wcześniej. Nieznaczny wzrost 

zanotowały spółki, które w 2021 roku realizację planu inwestycyjnego finansowały przy 

wykorzystaniu kapitału zewnętrznego (ZKZL sp. z o.o., Modertrans Poznań  

sp. z o.o.) oraz Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o., który kontynuuje wypłatę 

odszkodowań za ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska 

finansowaną emitowanymi przez Spółkę obligacjami. 
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W 2021 roku spółki z udziałem Miasta Poznania, które były uprawnione  

do skorzystania z programów wsparcia mających na celu przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom pandemii COVID-19, skorzystały z różnego rodzaju form wsparcia, m.in: 

 umorzenie pożyczki preferencyjnej z programu rządowego „Tarcza Finansowa 

Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, 

 subwencja finansowa z rządowego programu „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego 

Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”, 

 dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Wojewódzki Urząd Pracy  

w Poznaniu), 

 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne (Powiatowy Urząd Pracy  

w Poznaniu), 

 wsparcie finansowe przewoźników wykonujących przewozy autobusowe  

o charakterze użyteczności publicznej (Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego), 

 zwolnienie z zapłaty lub odroczenie składek ZUS,  

 odroczenie zapłaty zaliczek na podatek dochodowy, 

 pozyskanie  maseczek ochronnych przeznaczonych dla pracowników (Centrum 

Zarządzania Kryzysowego). 

Prezydent Miasta Poznań, przy pomocy BNW, w roku 2021 podejmował działania 

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

stanem pandemii, poprzez zabezpieczenie w budżecie środków na pożyczki 

płynnościowe dla spółek, które mogłyby zostać uruchomione w szczególnie trudnej 

sytuacji finansowej. 

 

 

VII. Biuro Obsługi Inwestorów: 

 

luty 2021: BOI zaprezentowało nowy film promujący Poznań dla inwestorów oraz 

poznański rynek pracy. W filmie wypowiadają się przedstawiciele globalnych firm mających 

swoje oddziały w Poznaniu (Beiersdorf, Lumen, Egnyte, Newell Brands, Colliers International). 

Materiał przygotowano w języku angielskim, z możliwością oglądania z napisami w języku 

angielskim lub polskim. Film będzie pokazywany podczas spotkań z inwestorami oraz podczas 

wydarzeń biznesowych (konferencje, targi), w których bierze udział Biuro Obsługi Inwestorów. 

 

22 lutego 2021 – udział Prezydenta Jacka Jaśkowiaka w spotkaniu z przedstawicielami 

Wielkopolskiego Klubu Kapitału oraz Polsko-Niemieckiej Izby Gospodarczej. Tematem 

spotkania był m.in. poznański rynek pracy oraz sytuacja MTP oraz Portu Lotniczego Ławica. 

 

24 lutego 2021 - spotkanie Prezydenta Jacka Jaśkowiaka  z przedstawicielami miasta 

partnerskiego Jyväskylä oraz Ambasadorem RP w Finlandii. Tematem rozmowy m.in. była 

współpraca gospodarcza między Poznaniem a Jyväskylä. 
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31 marca 2021 - Udział w BSS Tour- wydarzenia on - line w temacie sektora usług 

nowoczesnych. Pośród prelegentów udział wziął przedstawiciel firmy FlexDev-Graham Fell, 

inwestora zlokalizowanego w Poznaniu. 

 

15 kwietnia 2021 - Podczas dorocznej konferencji CEE Business Services 

Summit&Awards 2021 Miasto Poznań zwyciężyło w kategorii "najbardziej dynamicznie 

rozwijające się miasto w Polsce", W jury znaleźli się europejscy eksperci sektora usług 

nowoczesnych z czołowych firm i instytucji otoczenia biznesu, m.in. Elias van Herwaarden 

(Colliers International) oraz Romek Lubaczewski (PwC). 

 

18 maja 2021 - udział Prezydenta Jacka Jaśkowiaka w wydarzeniu Urban Land Institute - 

„8 pytań do 8 prezydentów”. Biuro Obsługi Inwestorów nadzorowało pod kątem organizacyjnym. 

 

21 maja 2021- spotkanie Prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz Zastępcy Prezydenta Bartosza 

Gussa z przedstawicielami Tuopu - chińskiej firmy z sektora motoryzacyjnego, która wybrała 

Poznań na miejsce swojego zakładu produkcyjnego - pierwszego w Europie. 

 

17 czerwca 2021 - udział Prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz Dyrektora Biura Obsługi 

Inwestorów w spotkaniu "Nice to see you", zorganizowanym dla poznańskich firm z kapitałem 

brytyjskim. W ramach spotkania Prezydent Jacek Jaśkowiak powitał po raz pierwszy w Poznaniu 

Panią Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, Annę Clunes. Ponadto, Prezydent wziął udział  

w panelu dyskusyjnym, podczas którego zostały omówione Polsko-Brytyjskie relacje 

gospodarcze, strategia rozwoju Miasta Poznania oraz działania miasta w sferze przyciągania 

nowych inwestorów i utrzymania z nimi relacji. Spotkanie zostało zorganizowane przez 

Brytyjsko-Polską Izbę Handlową wraz z inwestorami Vastint, Michael Page, Savills, Grant 

Thornton. 

 

22 czerwca 2021 - Prezydent Bartosz Guss oraz  dyrektor Biura Obsługi Inwestorów wzięli 

udział w Spotkaniu Liderów Biznesu, organizowanym we współpracy z międzynarodową firmą 

nieruchomościową CBRE. Podczas wydarzenia dyskutowano o przewagach konkurencyjnych 

Poznania i potencjale biznesowym miasta z przedstawicielami: Bridgestone, Grafton Recruitment 

Poland, Millano Group, NTT DATA Business Solutions, REHAU Polska. Prezydent Bartosz Guss 

wygłosił krótką prezentację na temat działań Miasta, wspierających rozwój biznesu. Dyrektor 

Biura Obsługi Inwestorów wziął udział w panelu dyskusyjnym. 

 

24 czerwca 2021 - udział w konferencji BSS Forum i Gali Outsourcing Stars 2021 

organizowanej przez ProProgressio. Miasto Poznań było Partnerem Miejskim wydarzenia. Udział 

Zastępczyni Dyrektora Biura Obsługi Inwestorów w panelu dyskusyjnym pt. "Jak wy to robicie? 

Debata miast o budowie oferty inwestycyjnej". Poznań znalazł się w ścisłym finale konkursu 

Outsourcing Stars organizowanym przez Fundację Pro Progressio. 

 

28 lipca 2021 - wizyta Prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz Dyrektora BOI w fabryce 

Bridgestone z okazji oficjalnego otwarcia nowej hali produkcyjnej. Podczas wizyty został 
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zaprezentowany proces produkcji opon. Była to również świetna okazja do omówienia dalszych 

planów rozwojowych firmy, jej pozycji w Poznaniu i sposobach współpracy. 

 

21 – 24 sierpnia 2021 - przedstawiciele Miasta Poznania na czele z Prezydentem Jackiem 

Jaśkowiakiem na zaproszenie władz Miasta Charkowa wzięli udział w obchodach święta Miasta 

Charkowa oraz Święta z okazji 30-lecia Niepodległości Ukrainy. 

 

7 – 8 września 2021 - Delegacja przedstawicieli Miasta Poznania uczestniczyła w Targach 

Nieruchomości MIPIM 2021 w Cannes. Targi nieruchomości MIPIM są największą 

międzynarodową imprezą o tej tematyce na świecie. Po półtorarocznej przerwie, spowodowanej 

pandemią, we wrześniu odbyła się skrócona edycja wydarzenia, w której wzięło udział 4200 

delegatów z 46 krajów świata. Wśród wystawców znaleźli się zarówno przedstawiciele 

międzynarodowych firm z branży nieruchomości, jak i delegaci z europejskich miast: m.in. 

Rzymu, Hamburga, Barcelony, Madrytu, Berlina, Sztokholmu. Na tegorocznych targach MIPIM 

odbyło się także kilkanaście paneli dyskusyjnych, podczas których eksperci rozmawiali na temat 

kondycji branży nieruchomości w okresie pandemii i perspektywach na przyszłość.  

 

14 - 15 września 2021 - udział w konferencji ABSL "Beyond Tomorrow – Building  

a sustainable future" w Gdańsku oraz w formie online. Miasto podczas wydarzenia ma tytuł 

Partnera. W ramach konferencji dyrektor Biura Obsługi Inwestorów wzięła udział w śniadaniu 

Prezydentów Miast. Podczas tego spotkania odbyła się dyskusja „Kompetencji Przyszłości”  

w ktorej wraz z Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk oraz Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa 

uczestniczyła dyrektor BOI. Konferencja ABSL jedno z największych wydarzeń, skupiające firmy 

z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, odbywające się co roku. 

 

27 września 2021 - udział Prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz przedstawicieli Biura obsługi 

Inwestorów w otwarciu nowego biura RGBS (Rockwool Global Business Service Center) 

połączonym z uroczystością 5-lecia istnienia firmy na poznańskim rynku. Wraz z CEO firmy 

Prezydent Jacek Jaśkowiak uroczyście otworzył biuro i wziął udział w konferencji prasowej. 

 

5 października 2021 - udział w uroczystości  z okazji 30-lecia polsko-niemieckiego 

traktatu o dobrym sąsiedztwie. W spotkaniu, zorganizowanym przez Konsulat Generalny, wzięli 

udział m.in. Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa oraz prezydent Miasta Poznania. 

 

5 października 2021 - udział Prezydenta Bartosza Gussa oraz Dyrektor BOI Katji Lożiny 

w premierze raportu Business Environment Assessment Study zrealizowanego przez Antal, 

Cushman&Wakefield, Vastint. Podczas spotkania odbył się briefing z dziennikarzami oraz zostały 

przedstawione wnioski z raportu. Wydarzenie zostało zorganizowane w formie hybrydowej. 

Badanie BEAS ocenia atrakcyjność inwestycyjną 8 polskich miast w 7 kategoriach. Poznań zajął 

2 miejsce w rankingu. Zadecydowały o tym wysokie noty w obszarach takich jak jakość życia, 

potencjał edukacyjny oraz stabilny poziom zatrudnienia2.  
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21 października 2021 - udział w CEE Investment & Manufacturing Awards & CEO 

Investments Forum w Warszawie i uroczystości wręczenia nagród przyznawanych przez magazyn 

EuropaProperty. Poznań - zwycięzca tegorocznej nagrody w kategorii Miasto. 

 

27 - 28 paździenika 2021 - udział reprezentacji BOI w konferencji Impact'21, 

współorganizacja stoiska Miasta Poznania z zespołem PLOT. Jesienna edycja Impact CEE 

zgromadziła ponad 400 mówców, którzy podzielą się swoją wiedzą w ramach 16 obszarów 

tematycznych, na pięciu scenach. W gronie zaproszonych mówców znaleźli się Prezydent Miasta 

Poznania Jacek Jaśkowiak, Natalia Hatalska, Piotr Voelkel, czy Anna Lewandowska. Gościem 

specjalnym wydarzenia była Hillary Rodham Clinton - była sekretarz stanu i senator stanu Nowy 

Jork, pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. 

 

18 listopada 2021 - odbyła się trzecia edycja konferencji technologicznej Pozitive 

Technologies. Konferencja organizowana jest przez Miasto Poznań we współpracy z  firmami IT 

i sektora nowych technologii. 5 ścieżek tematycznych - to połączenie nazw poznańskich dzielnic 

i nowych technologii: NaraMobile,  GrunSec (Cybersecurity),  WilData (Data&Analytics),  

Jeżyce++ (FullStack),  PiątkOps ( DevOps). Podczas konferencji na pięciu scenach odbyły się 

prezentacje niespełna 60 prelegentów. Byli to specjaliści z branży IT i nowych technologii, a także 

przedstawiciele znanych firm, takich jak m.in. Spotify, Żabka Polska, Google Cloud, Allegro, 

Microsoft czy Amazon. Podczas prawie 50 prelekcji uczestnicy zapoznali się z praktycznym 

zastosowaniem, konkretnymi przykładami technologicznych wdrożeń i dobrymi praktykami. Na 

scenie głównej można było uczestniczyć w 2 ciekawych debatach. Pierwszy panel dotyczył 

wykorzystania technologii chmurowych w biznesie.  Słuchając drugiej dyskusji można było się 

dowiedzieć, jak z sukcesem rozwijać startup technologiczny i kto może w tym pomóc. Tegoroczne 

wydarzenie dla specjalistów z branży IT było wzbogacone o dodatkowe atrakcje w postaci 

webinaru i warsztatów, a liczba zarejestrowanych uczestników to ponad 1 tys. osób z Polski,  

a także z zagranicy min. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec. 

 

7-10 grudnia 2021 - w Krzemowej Dolinie w USA odbyła się konferencja US -POLAND 

Science and Technology Forum.  Konferencja jest organizowana przez US-Polish Trade Council. 

Była to 19 edycja tego wydarzenia, która się skupia na tematach współpracy biznesu-

uniwersytetów-miast.Miasto Poznań w tegorocznej edycji było partnerem konferencji. W ramach 

wydarzenia przedstawiciel Miasta Poznania wystąpił w panelu pt. „Smart city in a post-Covid 

culture”, gdzie przedstawił m.in. rozwiązania Smart City w mieście Poznań, a także jak pandemia 

wpłynęła na rozwój tego obszaru w naszym mieście.Dodatkowo przedstawiciele Miasta Poznania 

spotkali się z Markiem Chandlerem, dyrektorem Relacji Międzynarodowych oraz Współpracy 

Biznesowej w Urzędzie Miasta San Francisco.  

 

16 grudnia 2021 - udział w ABSL Appreciation Gala - dorocznym spotkaniu 

podsumowującym Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych. Miasto Poznań otrzymało 

dyplom za znaczące zasługi dla rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. 

Dyplom odebrał Zastępca Prezydenta Miasta Bartosz Guss. 
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VIII. Biuro Spraw Lokalowych: 

 

Biuro Spraw Lokalowych przedstawia informacje dotyczące zadań realizowanych w 2021 r. 

w zakresie polityki i pomocy mieszkaniowej Miasta Poznania oraz realizacji projektów 

mieszkaniowych. 

 

1. Zadania z zakresu polityki mieszkaniowej Miasta Poznania 

Biuro Spraw Lokalowych opracowało i procedowało projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

programu "POZnań - i zamieszkaj" oraz określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków 

o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach programu, objętych możliwością 

stosowania dopłat do czynszu, która została przyjęta przez Radę Miasta Poznania w dniu 

16 lutego 2021 r. (Nr XLII/736/VIII/2021).  

Realizację programu powierzono spółce Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

sp. z o. o., jako usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, w drodze uchwały 

XLII/737/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16 lutego 2021 r.  

Ponadto Biuro Spraw Lokalowych przygotowało i procedowało, celem realizacji programu 

„POZnań – i zamieszkaj”: 

 zarządzenie Nr 763/2021/P Prezydenta Miasta Poznania  z dnia 5 października 2021 r. 

w sprawie zasad  wykonywania i rozliczania programu mieszkaniowego „POZnań – 

i zamieszkaj” powierzonego do realizacji spółce Poznańskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego sp. z o.o.; 

 zarządzenie Nr 764/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 października 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji ds. zatwierdzenia wniosków osób ubiegających się 

o udział  w programie „POZnań – i zamieszkaj” i utworzenia listy najemców; 

 zarządzenie Nr 765/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 października 2021 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o najem lokalu mieszkalnego w ramach programu 

„POZnań – i zamieszkaj” oraz zatwierdzenia Regulaminu dotyczącego zasad najmu 

i partycypowania w kosztach budowy lokali mieszkalnych spółki Poznańskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. wybudowanych w ramach programu 

mieszkaniowego „POZnań – i zamieszkaj”; 

 uchwałę Nr XLVI/833/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania 

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w 

wysokości otrzymanego wsparcia – dot. inwestycji na polu 7MW; 

 uchwałę Nr XLVI/834/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania 

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w 

wysokości otrzymanego wsparcia – dot. inwestycji na polu 6MW; 

 uchwałę Nr LIV/1016/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania 
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Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w 

wysokości otrzymanego wsparcia w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-

budowlanego w rejonie ul. Żelaznej w Poznaniu; 

 uchwałę Nr LIV/1017/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania 

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w 

wysokości otrzymanego wsparcia w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-

budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież (pole inwestycyjne 4MW) w Poznaniu; 

 uchwałę Nr LIV/1018/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania 

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w 

wysokości otrzymanego wsparcia w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-

budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież (pole inwestycyjne 5MW) w Poznaniu; 

 uchwałę Nr LIV/1019/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania 

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w 

wysokości otrzymanego wsparcia w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-

budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież (pole inwestycyjne 6MW) w Poznaniu; 

 uchwałę Nr LIV/1020/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania 

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w 

wysokości otrzymanego wsparcia w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-

budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież (pole inwestycyjne 8MW) w Poznaniu; 

 uchwałę Nr LIV/1021/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania 

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w 

wysokości otrzymanego wsparcia w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-

budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież (pole inwestycyjne 9MW) w Poznaniu; 

 uchwałę Nr LIV/1022/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania 

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
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oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w 

wysokości otrzymanego wsparcia w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-

budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież (pole inwestycyjne 10MW) w Poznaniu. 

 

2. Zadania z zakresu pomocy mieszkaniowej Miasta Poznania 

W 2021 r. do Biura Spraw Lokalowych wpłynęło 1 546 wniosków o pomoc mieszkaniową. 

Roczną listą na 2021 r. objęto ostatecznie 497 osób (lista socjalna 239 osób; lista mieszkaniowa 

258 osób), w tym: 

- 97 osób w wieku powyżej 70 r.ż., 

- 36 osób samotnie wychowujących dziecko, 

- 24 osoby doznające przemocy w rodzinie, 

- 59 osób, wychowujących więcej niż 3 dzieci, 

- 56 osób posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. 

Do BSL wpłynęło 187 odwołań od sposobu rozpatrzenia wniosku oraz 44 informacje  

o zaistnieniu przesłanek do skreślenia  z list, które zostały rozpatrzone podczas siedmiu 

posiedzeń Komisji ds. Opiniowania List (dwa posiedzenia odbyte w 2022 r. dotyczyły listy  

na 2021 r.)  

Według stanu na koniec 2021 r. do dyspozycji Miasta Poznania w zasobie niesenioralnym 

PTBS sp. z o.o. z partycypacją Miasta Poznania pozostawały 184 lokale. W 2021 r. zwolniły 

się 3 lokale z tego zasobu i wskazano osoby do zawarcia umów najmu.  

 

3. Realizacja programów mieszkaniowych 

 Program „Mieszkanie dla Seniora” 

W 2021 r. Biuro Spraw Lokalowych kontynuowało, we współpracy z PTBS sp. z o.o., 

realizację programu „Mieszkanie dla Seniora”– według stanu na koniec 2021 r. na liście 

uprawnionych do wskazania lokalu oczekiwało 44 osób, w tym 30 gospodarstw 

jednoosobowych, 13 gospodarstw dwuosobowych i 1 gospodarstwo trzyosobowe. 

W 2021 r. wskazano lokale z senioralnego zasobu Poznańskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z partycypacją Miasta Poznania 15 gospodarstwom 

domowym.  

W 2021 r. pozyskano do programu 2 lokale. Według stanu na koniec 2021 r. do dyspozycji 

Miasta Poznania w zasobie PTBS sp. z o.o. pozostaje 200 lokali z zasobu senioralnego.  

 Program „POZnań – i zamieszkaj”  

Program „POZnań – i zamieszkaj” jest realizowany we współpracy z Poznańskim 

Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Lokale powstałe w ramach programu 

będą stanowić atrakcyjną ofertę mieszkań na wynajem, przy możliwie niskim 

zaangażowaniu przez przyszłych najemców własnych środków na partycypację w kosztach 

budowy lokalu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przyszli najemcy, po 

zawarciu umowy najmu, będą mogli ubiegać się o dopłatę do czynszu najmu, jeśli wystąpią 

ze stosownym wnioskiem.  

Program jest ofertą mieszkaniową skierowaną do poznańskich rodzin i osób, które planują 

założenie rodziny bądź myślą o jej rozwoju, a brak mieszkania znacznie ogranicza 

realizację planów. W programie mogą wziąć udział również osoby, które nie mieszkają 

w Poznaniu, lecz planują swoją przyszłość związać z tym miastem.  

Poznańskie TBS sp. z o.o. planuje sfinansować inwestycje przy wykorzystaniu: kredytu 

SBC, grantu z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, grantu z Funduszu Dopłat, 

partycypacji najemców oraz środków własnych Spółki. 
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Początkowo planowana jest realizacja inwestycji na Strzeszynie (podzielona na dwa 

etapy). W rejonie ul. J. Wiencka/E. Zawackiej/A. Poszwińskiego (etap I) PTBS sp. z o.o. 

planuje budowę osiedla mieszkaniowego składającego się z 5 budynków mieszkalnych 

(199 mieszkań – pole inwestycyjne 6MW), wraz z halą garażową oraz lokalami 

użytkowymi w parterach budynków. W etapie II – na polu inwestycyjnym 7MW, 

planowana jest realizacja osiedla mieszkaniowego składającego się z 9 budynków 

mieszkalnych (353 mieszkań – rejon ul. E. Zawackiej/M. Cegłowskiej). Także tutaj  

w parterach budynków planuje się lokalizację lokali użytkowych.  

Lokale zostaną wykończone w standardzie „pod klucz” – gotowe do umeblowania 

i zamieszkania. Prawie wszystkie lokale będą posiadały balkon. Część lokali będzie 

dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynki będą wyposażone 

w windę, wózkarnię, podziemną halę garażową oraz naziemne miejsca parkingowe. Na 

terenie osiedla dostępne będą również zewnętrzne parkingi rowerowe. Planowana jest 

budowa placu zabaw oraz placu interdyscyplinarnej infrastruktury sportowej. W lokalach 

usługowych powstanie m.in. przychodnia lekarska. W pobliżu planowane jest utworzenie 

stacji roweru miejskiego. W bliskim sąsiedztwie znajdują się żłobek, przedszkole i szkoła, 

sklepy spożywcze oraz punkty handlowo-usługowe. 

W celu uzyskania środków na realizację inwestycji planowanych na polach 

inwestycyjnych 6MW i 7 MW na Strzeszynie, Biuro Spraw Lokalowych procedowało 

i złożyło wnioski:  

 o udzielenie bezzwrotnego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat – do Banku 

Gospodarstwa Krajowego; 

 o udzielenie bezzwrotnego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa – do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Krajowego 

Zasobu Nieruchomości.  

W wyniku tego postępowania Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 

66.891.109,14 zł z środków Funduszu Dopłat oraz w wysokości 24.676.500,00 zło  

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.  

Dodatkowo Biuro procedowało wnioski Miasta o udzielenie wsparcia ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dalsze inwestycje planowane  

do realizacji w ramach programu „POZnań – i zamieszkaj”, w rejonie ul. Żelaznej oraz na 

6 polach inwestycyjnych zlokalizowanych na Naramowicach w Poznaniu. W wyniku tego 

postępowania Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 118.918.000,00 zł.   

W dniach od 15 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Biuro prowadziło nabór 

wniosków osób ubiegających się o udział w programie „POZnań – i zamieszkaj”.  

W wyniku przeprowadzonego naboru rozpatrzono 616 wniosków, w tym 336 wniosków 

pozytywnie oraz 236 – negatywnie (liczba odwołań od negatywnego rozpatrzenia wniosku 

– 79; liczba wniosków nieuzupełnionych – 30; liczba wniosków po rezygnacji z udziału  

w Programie – 13; liczba wniosków, które wpłynęły po terminie – 1). 

Lista najemców została utworzona i przedłożona do akceptacji Zastępcy Prezydenta Miasta 

Poznania w dniu 13 kwietnia 2022 r. Po akceptacji zostanie przekazana Poznańskiemu 

Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w celu zawarcia umów najmu lokali 

mieszkalnych. 

 Program „Najem socjalny lokali ze wsparciem” 

Celem programu jest zapewnienie osobom posiadającym uprawnienie do otrzymania 

pomocy mieszkaniowej wsparcia z zakresu pomocy społecznej. Ponadto program wspiera 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodów mieszkaniowych i społecznych, 

nabycie przez uczestnika programu umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu 

społecznym. Wsparcie polega m.in. na udzielaniu pomocy w poprawie sytuacji życiowej, 
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w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego 

i zarządzania budżetem, rozwiązywaniu problemów socjalnych oraz udzielaniu pomocy 

w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej. Wsparcia w ramach 

programu udzielają organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu 

ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie.  

Kwota przeznaczona na realizację programu w 2021 r. wyniosła 1.250.000 zł.  

Na potrzeby programu mieszkania komunalne o powierzchni powyżej 80 m² zostały 

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

się pomieszczenie socjalne pełniące rolę pomieszczenia do świadczenia wsparcia. Pod 

koniec 2021 r. programem objętych było 47 mieszkań czyli 155 lokali samodzielnych.  

Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na udzielenie przez organizacje 

pozarządowe wsparcia w ramach programu Najem socjalny lokali ze wsparciem na rok 

2022. Ogłoszenie konkursowe zostało udostępnione poprzez platformę Witkac oraz na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania. Konkurs  

przeprowadzany był zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. W 2022 r. w ramach programu wsparcie świadczone będzie 

w 50 mieszkaniach, tj. 162 lokalach samodzielnych. 

 Inne programy mieszkaniowe, takie jak Miejskie Biuro Najmu czy Program Mieszkań 

studyjnych dla Seniora, są realizowane przez ZKZL sp. z o.o. Wypełniają one lukę 

w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych konkretnych grup społecznych, wymagających 

pomocy i wsparcia ze strony gminy. W ramach Miejskiego Biuro Najmu umożliwiono 

zawarcie umowy z 93 podnajemcami. Natomiast w ramach programu mieszkań 

studyjnych dla seniorów utworzono 9 jednostek mieszkalnych w 3 mieszkaniach o pow. 

przekraczającej 80 m². 

 

4. Współpraca międzynarodowa 

Biuro Spraw Lokalowych wraz z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 

realizuje drugą fazę projektu „ROOF” dotyczącego bezdomności, współfinansowanego przez 

Program URBACT, będący programem europejskiej współpracy terytorialnej w celu 

wspieranie zrównoważonego zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich w miastach w całej 

Europie. 

 W ramach projektu „ROOF”, w dniach 3-5 marca 2021 r. odbyło się spotkanie pn.: 

Szkoła Zimowa w Bradze, którego celem było przedstawienie różnych koncepcji 

mieszkaniowych mających położyć kres bezdomności.  

Sesje szkoleniowe tłumaczone symultanicznie na język polski prowadziło Miasto Braga. 

W tworzeniu programu uczestniczyły także Tuluza i Saloniki, przy wsparciu pozostałych 

miast partnerskich sieci „ROOF”.  

 W dniach 7-8 czerwca 2021 r. Biuro Spraw Lokalowych oraz Biuro Koordynacji 

Projektów i Rewitalizacji Miasta, jako podmioty reprezentujące Miasto Poznań w 

projekcie „ROOF”, wspólnie z europejskim miastem Timisoara współorganizowały sesję 

online spotkania grupy URBACT. Temat spotkania dotyczył historii mieszkalnictwa 

społecznego i bezdomności w kontekście przemian ustrojowych w Polsce i Rumunii. 

W imieniu Miasta Poznania gospodarzem spotkania był Zastępca Prezydenta Miasta 

Poznania Pan Bartosz Guss. Pan Prezydent zachęcał do popierania mieszkalnictwa 

wspieranego oraz walki z bezdomnością. Podkreślił wartość współpracy w tym aspekcie  

z innym państwami europejskimi. W ramach pracy nad projektem zostanie wypracowana 
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koncepcja Najpierw Mieszkanie w Poznaniu. Będzie to dla miasta nowe wyzwanie  

i kolejna metoda zwalczania bezdomności.  

Podczas spotkania europejskie miasta zaangażowane w projekt „ROOF” podzieliły się 

swoim doświadczeniem w tworzeniu lokalnej polityki mieszkaniowej oraz budowaniu 

systemów wsparcia dla osób bezdomnych. Niezwykle cennym doświadczeniem dla grupy 

„ROOF” był temat przewodni spotkania, tj. przedstawienie rysu historycznego z zakresu 

polityki mieszkaniowej w kontekście przemian ustrojowych w Europie Wschodniej  

na przykładzie Polski oraz Rumunii. W ramach promocji Miasta Poznania uczestnicy 

spotkania obejrzeli film promocyjny.   

Na spotkanie zostali zaproszeni eksperci z zakresu polityki mieszkaniowej oraz 

bezdomności. Prelegentką z Poznania była Pani Lidia Węsierska-Chyc doktor nauk 

humanistycznych w zakresie filozofii, członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji 

Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Przedstawiona została prezentacja pt. „Jak 

historia Europy Wschodniej wpłynęła na dzisiejsze mieszkalnictwo oraz politykę 

mieszkaniową”. 

Głównym mówcą miasta Timisoara była Pani Oana Simionescu, która opisała politykę 

mieszkaniową w Rumunii i Timisoarze. Prelegentka skupiła się także na roli polityki 

mieszkaniowej w kształtowaniu przestrzeni miejskich. Poruszona została również rola 

władz publicznych i sektora prywatnego w kształtowaniu polityki mieszkaniowej. 

Po spotkaniu Pan Bartosz Guss Zastępca Prezydenta Miasta Poznania podpisał dokument 

potwierdzający poparcie kluczowych założeń projektu „ROOF” dla przyszłego działania 

Europejskiej Platformy na rzecz Zwalczania Bezdomności. Podstawowe przesłania 

deklaracji platformy zakładają m.in. opracowanie unijnej strategii zwalczania 

bezdomności za pomocą polityki mieszkalnictwa wspomaganego. 

 W dniu 13-14 października 2021 r. Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak oraz 

przedstawicielka Biura Spraw Lokalowych wzięli udział w spotkaniu grupy roboczej 

ds. bezdomności w ramach stowarzyszenia EUROCITIES, które odbyło się w Lyon. 

Spotkanie miało na celu omówienie dobrych praktyk i realizowanej przez miasta polityki 

w zakresie walki z bezdomnością wśród grup wrażliwych społecznie, ze szczególnym 

uwzględnieniem migrantów i mobilnych obywateli Unii Europejskiej. Spotkanie było 

okazją do dyskusji i promowania rozwiązań w zakresie usług wspierających bezdomnych 

oraz zaprezentowania wniosków miast z własnych doświadczeń.  

Członkowie grupy roboczej do spraw bezdomności podczas pobytu w Lyon zostali 

zaproszeni do udziału między innymi w „Tygodniu Gościnności” i wydarzeniu pod nazwą 

„Helsinki Challenge”.  

Prezydent Metropolii Lyon, burmistrz Lyonu i burmistrz Villeurbanne wystosowali apel do 

wszystkich europejskich miast, aby podążały za przykładem Helsinek, które dzięki 

aktywnej polityce odniosły sukces w radykalnym zmniejszeniu liczby osób bezdomnych. 

Wspólne stanowisko jest politycznym zobowiązaniem do zmniejszenia bezdomności 

inspirowanym sukcesem Finlandii - jedynym kraju UE, w którym maleje bezdomność.  

Podczas spotkania grupy roboczej w Lyon odbyła się również debata w celu określenia 

potrzeb i sposobu, w jaki miasta mogą wykorzystać Europejską Platformę na rzecz 

Zwalczania Bezdomności, uruchomioną w czerwcu 2021 r. w Lizbonie przez Komisję 

Europejską. Celem uruchomienia Europejskiej Platformy na rzecz Zwalczania 

Bezdomności jest zainicjowanie dialogu, ułatwienie wzajemnego uczenia się, ulepszenie 

pozyskiwania informacji i monitorowania oraz zacieśnienie współpracy między 

wszystkimi podmiotami dążącymi do wyeliminowania bezdomności. 

 

Uruchomienie platformy jest początkiem procesu zmierzającego do wypracowania 

wspólnego porozumienia, zaangażowania i zapewnienia konkretnych postępów w walce 
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z bezdomnością w państwach członkowskich. Jest to okazja do zaangażowania  

i współpracy z podmiotami lokalnymi, w tym miastami i usługodawcami. Umożliwi 

wszystkim podmiotom lepszą wymianę wiedzy i praktyk oraz określenie skutecznych  

i innowacyjnych podejść w celu osiągnięcia postępów w zwalczaniu bezdomności. 

 

 

IX. Biuro Zamówień Publicznych: 

 

Biuro Zamówień Publicznych – prowadzi sprawy w zakresie zadań dotyczących 

przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. Zgodnie z wewnętrznymi 

regulacjami, Biuro realizuje zamówienia na rzecz wydziałów/biur Urzędu Miasta Poznania. Może 

również prowadzić postępowania na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych, działając  

na podstawie porozumienia, zawartego pomiędzy miejską jednostką organizacyjną a Urzędem 

Miasta Poznania, odrębnie dla każdego zamówienia publicznego. W 2021 roku Biuro Zamówień 

Publicznych przeprowadziło łącznie 139 postępowań o udzielenie zamówienia z czego 39 było 

podzielonych na części. 

Najważniejszym osiągnięciem w 2021 r. dla Biura Zamówień Publicznych, było sprawne 

wdrożenie się oraz wydziałów/biur w zakresie dla nich niezbędnym, w przepisy nowej ustawy 

Prawo zamówień publicznych, które zaczęły obowiązywać od 01.01.2021 r. Dzięki płynnemu 

dostosowaniu się, Biuro Zamówień Publicznych mogło także udzielać pomocy mniejszym 

miejskim jednostkom organizacyjnym. 

2021 rok był rokiem szczególnym dla Biura Zamówień Publicznych, z uwagi  

na reorganizację struktury dawnego wydziału. Z dniem 01.09.2021 r. z Wydziału Zamówień  

i Obsługi Urzędu zostało wydzielone Biuro Zamówień Publicznych, a także Wydział Obsługi 

Urzędu. 

Wspomniana reorganizacja wiązała się z podjęciem szeregu czynności dotyczących 

przygotowania się na pełnienie samodzielnej funkcji komórki organizacyjnej.  

Biuro Zamówień Publicznych jako nowa komórka organizacyjna podjęła się 

zorganizowania kongresu POZAP – Poznań o zamówieniach publicznych. Kongres został 

zorganizowany pod patronatem Urzędu Zamówień Publicznych, Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, a także Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

Wydarzenie odbyło się w dniu 30 września 2021 r. na Stadionie Miejskim w Poznaniu, a zostało 

zorganizowane ze współorganizatorem - wspólnie z portalem PRZETARGowa.pl. 

W ramach ww. wydarzenia, 20 ekspertów z dziedziny prawa zamówień publicznych, 

przekazało wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Na spotkaniu poruszane były tematy takie jak: 

rola człowieka w zamówieniach publicznych oraz budowanie kompetencji zespołu, ryzyka  

w procesie udzielania zamówień, społecznie odpowiedzialne wydatkowanie środków publicznych 

czy problemy związane z cyfryzacją rynku zamówień.  

Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. nowej ustawy Prawo zamówień 

publicznych, po 9 miesiącach nowej pełnej elektronicznej rzeczywistości, uczestnicy mieli 

również możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami stosowania nowego prawa.  

Wystąpienia gości przybierały różny charakter, natomiast jednym nieodłącznym punktem 

każdego z nich, była  możliwość zadawania pytań. Gościem specjalnym wydarzenia był Hubert 

Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Warto podkreślić, że w trakcie wydarzenia odbył 
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się także kiermasz przedmiotów wytworzonych w ramach działalności Podmiotów Ekonomii 

Społecznej, których udział w realizacji zamówień na rzecz Urzędu Miasta Poznania jest istotny. 

 

 

X. Gabinet Prezydenta: 

 

W ZAKRESIE DZIAŁAŃ REPREZENTACYJNYCH PREZYDENTA ORAZ 

PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO 

 prowadzono bieżącą obsługę asystencką, obsługę sekretariatów Prezydenta  

oraz Zastępców; 

 prowadzono korespondencję okolicznościową Prezydenta (przygotowano 52 listy i Kartkę 

Świąteczną Prezydenta); 

 przygotowano 14 listów na inaugurację roku akademickiego 2021/2022; 

 przygotowywano 14 zbiorczych sprawozdań z pracy wydziałów na sesje Rady Miasta 

Poznania i 14 ich skróconych wersji do odczytu, 1 sprawozdanie roczne; 

 rozpatrzono 307 wniosków w sprawie przyznania patronatu honorowego Prezydenta 

Miasta Poznania oraz udziału Prezydenta w komitetach honorowych, udzielono 285 

patronatów i komitetów honorowych; 

 udzielono pomocy innym wydziałom i biurom UMP w zakresie obsługi reprezentacyjnej, 

organizacyjnej oraz protokolarnej imprez, wydarzeń i uroczystości oraz zasad 

przygotowywania korespondencji kurtuazyjnej;  

 przygotowano 15 tekstów nekrologów i kondolencji od Prezydenta Miasta Poznania, 

emitowanych w prasie; 

 zamówiono 148 wieńców, wiązanek oraz bukietów okolicznościowych; 

 

 zaopiniowano 12 wniosków o wynajem sal w UMP; 

 realizowano zakupy upominków promocyjnych, w tym oficjalnych zestawów 

upominkowych w związku z obsługą oficjalnych spotkań Prezydenta Poznania,  

we współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania; 

 utrzymywano kontakt ze stacjonującym w Poznaniu dowództwem dywizyjnym 

kierującym US Army na wschodniej flance NATO, koordynowano udział przedstawicieli 

Armii Amerykańskiej w uroczystościach organizowanych przez Prezydenta Miasta; 

Przygotowywano uroczystości świąteczne i rocznicowe, wydarzenia okolicznościowe  

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

 

 5 stycznia – obchody 102. rocznicy zdobycia lotniska Ławica przez Powstańców 

Wielkopolskich. Zastępczyni Dyrektora Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania, pani 



49 

 

Joanna Skrzypek złożyła wiązankę kwiatów w imieniu Prezydenta Miasta przy pomniku 

Zdobywców Lotniska Ławica przy ul. Bukowskiej. 

 

 29 stycznia – Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przekazał Złotą Pieczęć Miasta 

Poznania pracownikom Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia.  

Był to wyraz symbolicznego podziękowania za niestrudzoną walkę z pandemią i wysiłek 

włożony w ratowanie życia pacjentów. 

 

 11 lutego – pogrzeb śp. Michała Paryska, byłego wiceprezydenta i radnego miasta 

Poznania na cmentarzu komunalnym Junikowo w Poznaniu. W uroczystości pogrzebowej 

udział wzięli: Przewodniczący Rady Miasta Poznania, pan Grzegorz Ganowicz  

oraz Sekretarz Miasta Poznania, pan Stanisław Tamm.   

 

 18 lutego – pogrzeb śp. Marka Przybylskiego, byłego redaktora naczelnego Głosu 

Wielkopolskiego. W pogrzebie udział wziął Sekretarz Miasta Poznania, pan Stanisław 

Tamm.  

 

 19 lutego – 79. rocznica akcji sabotażowej żołnierzy Armii Krajowej „Bollwerk”  

w niemieckich magazynach w Poznaniu. Udział Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka 

Jaśkowiaka; 

 

 20 lutego - debata z okazji Dnia Języka Ojczystego pt. „Język w kryzysie” 

współorganizowana z Radą Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Wydarzenie zostało 

zorganizowane w formule online, we współpracy z telewizją WTK. Udział w nim wziął 

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania; 

 

 23 lutego – 76. rocznica zakończenia okupacji niemieckiej i walk o Poznań.  

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne oraz związane z nim obostrzenia, a także  

w porozumieniu ze środowiskami kombatanckimi zrezygnowano z tradycyjnej formy 

obchodów.  

O godz. 10.00 na Cmentarzu Komunalnym na Miłostowie odbyła się krótka ceremonia 

złożenia kwiatów w kwaterach żołnierzy polskich, radzieckich oraz niemieckich. Władze 

miasta Poznania reprezentował Zastępca Prezydenta, pan Jędrzej Solarski.  

O godz. 12.00 odbyła się skromna ceremonia na poznańskiej Cytadeli. Kwiaty  

pod Pomnikami: Żołnierzy Radzieckich, Cytadelowców oraz Żołnierzy Alianckich złożył 

Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak w towarzystwie władz miasta i regionu 

oraz reprezentantów środowisk kombatanckich.  

Tradycyjne spotkanie z kombatantami-cytadelowcami w Sali Błękitnej Urzędu zostało 

odwołane.  

 

 1 marca – uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Władze Miasta 

Poznania reprezentował Zastępca Prezydenta, pan Mariusz Wiśniewski.  

 

 3 marca Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Mariusz Wiśniewski złożył kwiaty  

na grobie Cyryla Ratajskiego na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu  

Św. Wojciecha, upamiętniając tym samym rocznicę urodzin Prezydenta Poznania  

w latach 1922-1934 i 1939.  

 

 7 marca – 81. rocznica wydania wyroku śmieci na oficerów WP. Rocznicę w imieniu władz 

miasta Poznania uczciła pani Joanna Skrzypek, Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta.  
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 17 marca – pogrzeb śp. Romana Bulczyńskiego, uczestnika Powstania Poznańskiego 

Czerwca 1956 r., członka zarządu Związku Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956 

„Niepokonani”. W uroczystości pogrzebowej udział wziął Sekretarz Miasta Poznania,  

pan Stanisław Tamm. 

 

 17 marca – pogrzeb śp. Henryka Rozmiarka, byłego reprezentanta Polski w piłce ręcznej, 

uhonorowanego tytułem „Zasłużony dla Miasta Poznania”. W uroczystości pogrzebowej 

udział wzięli: Przewodniczący Rady Miasta Poznania, pan Grzegorz Ganowicz oraz 

Zastępca Prezydenta Miasta, pan Jędrzej Solarski. 

 

 24 marca – 77. rocznica Wielkiej Ucieczki ze Stalagu Luft III w Żaganiu. Ze względu  

na zagrożenie epidemiczne tegoroczne obchody odbyły się w ograniczonym wymiarze, 

bez udziału zaproszonych gości oficjalnych i delegacji szkół. Wieniec w imieniu 

Prezydenta Miasta Poznania złożyła Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta, pani Joanna 

Skrzypek.  

 

 26 marca – 78. rocznica Akcji pod Arsenałem – ze względu na nieustające zagrożenie 

epidemiczne oraz związane z nim obostrzenia, a także w porozumieniu ze środowiskami 

kombatanckimi, zrezygnowano z tradycyjnej formy obchodów. Dlatego zamiast 

zwyczajowego spotkania harcerzy - seniorów z młodzieżą, w Sali Białej Urzędu Miasta  

odbyła się krótka uroczystość upamiętniająca na Cmentarzu Komunalnym nr 2 Junikowo 

przy grobie Leonarda Bury, jednego z więźniów uwolnionych podczas akcji zbrojnej.  

W imieniu władz Miasta Poznania wieniec złożyła Zastępca Dyrektora Gabinetu 

Prezydenta, pani Joanna Skrzypek.  Miasto Poznań było współorganizatorem uroczystości 

wraz z Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, panem Zenonem 

Wechmannem. 

 

 31 marca – pogrzeb śp. Teresy Majchrzak, Prezes Wielkopolskiego Związku Solidarności 

Polskich Kombatantów. W uroczystości pogrzebowej udział wzięli: Zastępca Prezydenta 

Miasta Poznania, pan Jędrzej Solarski oraz Przewodniczący Rady Miasta Poznania,  

pan Grzegorz Ganowicz. 

 

 7 kwietnia – pogrzeb prof. Bohdana Gruchmana, uhonorowanego tytułem Zasłużony  

dla Miasta Rektora Seniora poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.  

W uroczystości pogrzebowej udział wzięli: Przewodniczący Rady Miasta, pan Grzegorz 

Ganowicz oraz Sekretarz Miasta, pan Stanisław Tamm. 

 

 8 kwietnia wspólną wiązanką kwiatów uczczono pamięć ofiar niemieckiego okupanta.  

W uroczystości w forcie VII udział wzięły władze miasta Poznania oraz władze regionu.  

 

 13 kwietnia – 81. rocznica zbrodni katyńskiej i zsyłki rodzin katyńskich  

oraz Kresowian na Sybir. Prezydent Jacek Jaśkowiak złożył wraz z władzami regionu  

i przedstawicielami związków kombatanckich wspólny wieniec pod Pomnikiem Ofiar 

Katynia i Sybiru.  

 

 28 kwietnia – uroczystości pogrzebowe śp. hm Pawła Napieralskiego, Komendanta Hufca 

Poznań-Grunwald, Przewodniczącego Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny 

Harcerskiej i Seniorów. W pogrzebie na cmentarzu Junikowo Prezydenta Miasta Poznania 

reprezentowała Zastępczyni Dyrektora Gabinetu, pani Joanna Skrzypek.  
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 29 kwietnia – uroczystości pogrzebowe śp. Jakuba Kotnarowskiego – członka zarządu 

Stowarzyszenia Centrum Pomocy Ekorozwój, współzałożyciela Koalicji ZaZieleń Poznań, 

członka Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Środowiska przy Wydziale 

Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Udział w uroczystościach 

pogrzebowych wziął reprezentant Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP.  

 

 30 kwietnia – uroczystość patriotyczno-religijna na zakończenie Miesiąca Pamięci 

Narodowej. Na cmentarzu Junikowo Prezydenta Miasta Poznania reprezentowała 

Zastępczyni Dyrektora Gabinetu, pani Joanna Skrzypek.  

 

 1 maja – Święto Ludzi Pracy - wsparcie organizowanej przez Zarząd Regionu 

Wielkopolska NSZZ „Solidarność” uroczystości.  

 

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

1939-1945. Zastępczyni Dyrektora Gabinetu Prezydenta, pani Joanna Skrzypek złożyła 

pod tablicą pamiątkową wiązankę kwiatów w imieniu władz miasta Poznania.   

 

 7 maja – uroczystości pogrzebowe śp. Adama Smorawińskiego, kierowcy rajdowego, 

współtwórcy Toru Poznań. W pogrzebie na cmentarzu Junikowo udział wziął Prezydent 

Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak.   

 

 8 maja – 76. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie. Kwiaty pod Pomnikiem 

Armii Poznań złożył Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Mariusz Wiśniewski wraz 

z Przewodniczącym Rady Miasta, panem Grzegorzem Ganowiczem. 

 

 10 maja – uroczystości pogrzebowe śp. prof. Tadeusza Zgółki, językoznawcy, 

odznaczonego tytułem Zasłużonego dla Miasta Poznania. W pogrzebie na cmentarzu 

Miłostowo udział wziął Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak.   

 

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

przy tablicy pamiątkowej złożyła Pani Barbara Sajnaj, Skarbnik Miasta Poznania.  

 

 14 czerwca – uroczystość związana z Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich 

Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Wieniec w imieniu władz miasta Poznania 

złożył pan Jędrzej Solarski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. 

 

 65. rocznica Powstania Poznańskiego Czerwca ‘56 

W ramach obchodów 65. rocznicy odbyły się następujące uroczystości: 

 

W czwartek 24 czerwca odbyła się uroczystość pod Pomnikiem Adwokatów-Obrońców 

Bohaterów Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. oraz Oskarżonych w Procesach 

Politycznych, gdzie miało miejsce złożenie kwiatów. Władze Poznania reprezentował 

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Mariusz Wiśniewski.  

 

W niedzielę 27 czerwca uroczystości rozpoczęły się przy tablicy pamiątkowej 

umiejscowionej na gmachu Szpitala im. Fr. Raszei, a następnie kontynuowane były przy 

tablicy Romka Strzałkowskiego i tablicy Petera Mansfelda.  

W każdym z tych miejsc Zastępca Prezydenta, pan Bartosz Guss wraz  

z Przewodniczącym Rady Miasta Poznania, panem Grzegorzem Ganowiczem oraz 
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Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, panem Wojciechem Jankowiakiem, 

członkiem Zarządu Powiatu w Poznaniu, panem Piotrem Zalewskim oraz Dyrektor 

Wydziału Zdrowia WUW, panią Liwią Polcyn-Nowak złożyli wspólny wieniec  

od Wielkopolan. W każdym z tych miejsc Zastępca Prezydenta zabrał również głos.  

 

Dzień zwieńczyło otwarcie wystawy plenerowej „Poznański Czerwiec 1956. Oblicza 

buntu i jego pamięć”. W spotkaniu przy CK Zamek udział wzięła pani Barbara Sajnaj, 

Skarbnik Miasta Poznania.   

 

28 czerwca o godz. 6.00 miało miejsce złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową bramy 

Fabryki Pojazdów Szynowych (dawna W3) H. Cegielskiego. Współorganizatorem 

uroczystości było NSZZ Solidarność H. Cegielski-Poznań SA. Kwiaty złożył Zastępca 

Prezydenta Miasta Poznania, pan Jędrzej Solarski wraz z delegacją władz regionu.  

 

Następnym punktem programu było złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej 

studentów poległych w Czerwcu ’56. Kwiaty przy tablicy w gmachu Rektoratu 

Politechniki Poznańskiej złożyli: Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Mariusz 

Wiśniewski oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania, pan Przemysław 

Alexandrowicz wraz z delegacją władz regionu. 

 

Następnie złożono kwiaty przy tablicy pamiątkowej ZNTK SA. Współorganizatorem 

uroczystości była Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” ZNTK S.A. Wspólny wieniec 

złożyli Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Mariusz Wiśniewski  

oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania, pan Przemysław Alexandrowicz wraz  

z delegacją władz regionu. 

 

Kolejna uroczystość odbyła się przy dawnej zajezdni MPK przy ulicy Gajowej, gdzie 

wspólny wieniec złożył Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Mariusz Wiśniewski 

oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania, pan Przemysław Alexandrowicz wraz  

z delegacją władz regionu. Współorganizatorem tej uroczystości była Komisja Zakładowa 

NSZZ „Solidarność” MPK Poznań Sp. z o.o. 

 

Następnie wspólną wiązankę kwiatów na skwerze im. Trzech Tramwajarek złożyli 

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Mariusz Wiśniewski i Wiceprzewodnicząca 

Rady Miasta Poznania, pani Agnieszka Lewandowska również z delegacją władz regionu. 

 

O godz. 11.00 odbyła się uroczystość przy Pomniku Poległych w Powstaniu Poznańskim 

28-30 czerwca 1956 r. przy ul. Kochanowskiego. Uroczystość organizował Związek 

Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956.  

Miasto reprezentował Sekretarz Miasta Poznania, pan Stanisław Tamm  

i Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, pani Agnieszka Lewandowska.  

Po uroczystości przy pomniku odbyło się złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej 

umieszczonej na gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 

 

O godz. 14.15 odbyła się uroczystość przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A. 

Prezydenta Miasta Poznania reprezentował Zastępca, pan Mariusz Wiśniewski. 

Towarzyszyła mu Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, pani Dominika Król. 

Władze miasta i regionu ponownie złożyły wspólny wieniec od Wielkopolan.  
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Kolejnym punktem rocznicowych uroczystości była msza w Kościele oo. Dominikanów  

celebrowana przez JE ks. biskupa Szymona Stułkowskiego w intencji Ofiar Czerwca ’56 

zamówiona przez ZR Wlkp. NSZZ „Solidarność” oraz Komitet Obchodów Rocznic 

Powstania Poznańskiego Czerwca ’56. W mszy uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta 

Poznania, pan Jędrzej Solarski. Mszę wzbogacił występ „Chóru w czasach zarazy” 

złożonego ze śpiewaków  Poznańskiego Chóru Chłopięcego, a także przedstawicieli 

różnych poznańskich formacji chóralnych.  

 

Po mszy miało miejsce uroczyste przejście pod Pomnik Poznańskiego Czerwca ’56, gdzie 

odbyły się uroczystości główne. W uroczystości udział wzięli Prezydent Miasta Poznania, 

pan Jacek Jaśkowiak oraz Zastępca, pan Mariusz Wiśniewski.  

Po okolicznościowych przemówieniach, wspólny wieniec z szarfą „Bohaterom Czerwca 

1956 - Wielkopolanie” złożyli: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak wraz  

z Zastępcą Mariuszem Wiśniewskim i Przewodniczącym Rady Miasta Poznania 

Grzegorzem Ganowiczem, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, 

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Małgorzata Waszak-Klepka  

i Starosta Poznański Jan Grabkowski. 

  

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna - Koncert piosenek ze Spektaklu 

muzycznego „Kombinat” Teatru Muzycznego. 

 

 1 lipca - zapewnienie cateringu podczas spotkania organizowanego przez Miasto Poznań 

w ramach seminarium Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich im. Pawła 

Adamowicza. 

 

 10 lipca – w imieniu Prezydenta Miasta Poznania pani Joanna Skrzypek, Zastępca 

Dyrektora Gabinetu Prezydenta, upamiętniła wiązanką kwiatów 77. rocznicę rozpoczęcia 

walk o Wilno – Akcja Burza.  

 

 11 lipca – w Mszy Św. i uroczystości upamiętniającej Narodowy Dzień Pamięci Ofiar 

Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP   

w imieniu władz miasta udział wziął pan Rafał Ratajczak z Wydziału Kultury Urzędu 

Miasta. Uroczystość organizowana była przez poznański oddział Towarzystwa 

Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 

 

 13 lipca – w warszawskim wernisażu wystawy o Poznańskim Czerwcu 1956 udział wziął 

Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak. Przygotowana przez Wielkopolskie 

Muzeum Niepodległości oraz poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej wystawa 

przybliżała szerszej publiczności wydarzenia, które swój początek wzięły w Poznaniu  

i dały impuls do podobnych wystąpień w całym kraju w kolejnych latach. Otwarcie 

wystawy w Warszawie miało miejsce na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

 

 obchody Święta Policji – 19 lipca w uroczystości Komendy Miejskiej Policji udział wziął 

Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak, natomiast 30 lipca w uroczystości 

Komendy Wojewódzkiej Policji udział wziął Z-ca Prezydenta, pan Jędrzej Solarski. 

 

 1 sierpnia 2021 r. –  obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Pod poznańskim pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej wiązankę 

złożył w imieniu Prezydenta Miasta Poznania – pan Jędrzej Solarski. 
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 31 sierpnia odbył się pogrzeb śp. prof. zw. dra hab. Ryszarda Domańskiego, rektora-

seniora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Władze miasta Poznania na cmentarzu 

parafialnym przy ul. Nowina w Poznaniu reprezentował Sekretarz Miasta Poznania, pan 

Stanisław Tamm. 

 

 31 sierpnia - Gabinet Prezydenta wsparł organizację Dnia Solidarności i Wolności oraz  

41. Rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. W wydarzeniu wzięli udział 

przedstawiciele władz miasta Poznania, m.in. Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta 

Poznania. Organizatorem uroczystości był Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ 

„Solidarność”. 

 

 1 września – w obchodach 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej udział wzięli: 

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Mariusz Wiśniewski, który w towarzystwie 

władz miasta i regionu złożył wspólny wieniec pod Pomnikiem Armii Poznań oraz 

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Jędrzej Solarski, który reprezentował władze 

miasta podczas uroczystej mszy w kościele św. Józefa.  

Organizatorem obchodów był Wielkopolski Urząd Wojewódzki.  

 

 17 września obchodzona była 82. rocznica wkroczenia wojsk sowieckich  

do Polski. W mszy udział wziął Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Jędrzej 

Solarski. W uroczystości przy Pomniku Ofiar Katynia i Sybiru w Ogrodzie Zamkowym – 

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Mariusz Wiśniewski, który z władzami 

rządowymi i samorządowymi złożył jeden wspólny wieniec. 

 

 20 września – Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Komunizmu. Uroczystości współorganizowali: 

Prezydent Miasta Poznania, wielkopolski oddział Związku Więźniów Politycznych Okresu 

Stalinowskiego oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 w Poznaniu. W ramach 

obchodów w szkole podczas uroczystości patriotycznej odbyła się prelekcja Tomasza 

Cieślaka z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu pt. „Działalność oddziału 

podziemia niepodległościowego pod dowództwem kpt. Jana Kempińskiego „Błyska”  

w Wielkopolsce w 1945 r.”. Następnie uczestnicy wydarzenia przeszli pod „Tablicę 

Pamięci” przy ulicy Jarochowskiego (Szpital im. Św. Rodziny), gdzie miała miejsce krótka 

uroczystość okolicznościowa oraz ceremonia złożenia wiązanek kwiatów. Władze Miasta 

Poznania reprezentował pan Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. 

 

 24 września – wsparcie organizacji uroczystości otwarcia skweru Stanisława Powalisza. 

Organizatorem wydarzenia była Rada Osiedla Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - 

Komandoria. Udział w nim wzięli przedstawiciele władz Poznania;  

 

 27 września odbyły się uroczystości upamiętniające 82. rocznicę powstania Polskiego 

Państwa Podziemnego. W uroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego  

i Armii Krajowej władze miasta reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan 

Mariusz Wiśniewski.  

 

 1 października w 82. rocznicę uczczenia ofiar wydania rozkazu utworzenia obozów 

NKWD dla polskich oficerów kwiaty w imieniu władz miasta Poznania złożyła pani 

Agnieszka Nowak-Dembińska, kierownik Oddziału Reprezentacji i Protokołu  

w Gabinecie Prezydenta.  
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 4 października w uroczystości odsłonięcia Pomnika Poległych Winiarczyków udział wziął 

Sekretarz Miasta Poznania, pan Stanisław Tamm. 

 

 5 października w Bazarze Poznańskim odbyło się przyjęcie z okazji 30-lecia polsko-

niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. W spotkaniu na zaproszenie Konsula 

Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, pana Jörga Neumanna, udział 

wziął Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak.  

 

 8 października na Cmentarzu Junikowo odbył się pogrzeb śp. Konstantego Tukałło, 

senatora RP i wieloletniego ordynatora Oddziału Chirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego 

w Poznaniu. W uroczystościach w imieniu władz miasta Poznania udział wziął 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania, pan Grzegorz Ganowicz oraz Sekretarz Miasta 

Poznania, pan Stanisław Tamm. 

 

 10 października w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII w Poznaniu odbyły się  

uroczystości upamiętniające ofiary niemieckiej eksterminacji w KL Posen.  

W imieniu władz miasta Poznania uczestniczył w nich Zastępca Dyrektora Wydziału 

Kultury, pan Cezary Ostrowski.  

 

 10 października – wsparcie działań organizacyjnych związanych z obchodami XXI Dnia 

Papieskiego organizowanego przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (zamówienie 

plakatów dot. wspomnianego wydarzenia i przekazanie ich Wydziałowi Oświaty z prośbą 

o rozwieszenie w szkołach oraz zwrócenie się z prośbą do ZDM  

o udekorowanie ul. Jana Pawła II flagami narodowymi i „papieskimi”). Wydarzenie było 

objęte patronatem Prezydenta Miasta Poznania. 

 

 13 października w uroczystości Katyń Zachodu w Lasach Palędzko-Zakrzewskich 

uczestniczył pan Rafał Ratajczak z Wydziału Kultury, który w imieniu  władz miasta 

Poznania złożył wiązankę kwiatów.  

 

 14 października Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Mariusz Wisniewski wziął 

udział w uroczystościach z okazji X Dni Pracy Organicznej. Przed uroczystą galą Zastępca 

złożył kwiaty przy Pomniku Karola Marcinkowskiego w asyście strażnika miejskiego.  

 

 15 października - wsparcie organizacji obchodów obchody 81. rocznicy powstania 

Batalionów Chłopskich. W wydarzeniu udział wziął Stanisław Tamm, Sekretarz Miasta 

Poznania. Głównym organizatorem uroczystości jest Wojewoda Wielkopolski. 

 

 18 października - wsparcie organizacji uroczystości otwarcia skweru Józefa 

Przesławskiego. Organizatorem wydarzenia była Rada Osiedla Ostrów Tumski - Śródka - 

Zawady - Komandoria. Udział w nim wzięli przedstawiciele władz Miasta Poznania,  

m.in. Stanisław Tamm, Sekretarz Miasta Poznania. 

 

 18 października – wręczenie nagrody im. Jana Baptysty Quadro za najlepszą realizację 

architektoniczną poprzedniego roku. Nagrodę w konkursie przyznawał PMP Jacek 

Jaśkowiak. W uroczystości udział wziął również Zastępca Prezydenta Bartosz Guss. 

 

 23 października w Poznaniu obchodzono 65. rocznicę Powstania Węgierskiego 1956 roku. 

Organizatorem uroczystości był Prezydent Miasta Poznania. W imieniu władz miasta  

i regionu kwiaty pod tablicami pamiątkowymi Romka Strzałkowskiego  
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i Petera Mansfelda złożyła wspólna delegacja na czele z Zastępcą Prezydenta Miasta 

Poznania, panem Jędrzejem Solarskim. Na zaproszenie Prezydenta Ambasadę Węgierską 

reprezentował Radca Ambasady, pan dr hab. Gabor Lagzi.  

Po uroczystościach przy tablicach w Centrum Edukacyjnym IPN odbyła się projekcja 

filmu dokumentalnego pt. „Pamięć krwi” poświęconego pomocy udzielanej przez Polaków 

Węgrom w 1956 roku. Organizatorem tej części uroczystości był Instytut Pamięci 

Narodowej w Poznaniu.  

 

 29 października – pracownicy Urzędu Miasta złożyli w imieniu Prezydenta Poznania 

kwiaty w krypcie Zasłużonych Wielkopolan przy kościele Św. Wojciecha, a także 

na grobach zasłużonych poznaniaków, którzy odeszli w tym roku  

– na cmentarzach na Junikowie, Miłostowie oraz na cmentarzu górczyńskim i jeżyckim 

przy ul. Nowina.  

 

 1 listopada – wspólne złożenie kwiatów przez Prezydenta Miasta Poznania 

i przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych oraz 

duchowieństwa na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan oraz przy poznańskich 

pomnikach. W listopadowym spotkaniu w Dniu Wszystkich Świętych udział wziął 

Prezydent Miasta Poznania – pan Jacek Jaśkowiak.  

 

 5 listopada – udzielenie organizacyjnego wsparcia Stowarzyszeniu Społeczny Komitet 

Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu przy uroczystości upamiętniającej pierwsze 

uwięzienia w obozie przesiedleńczym Lager Glowna. W imieniu władz kwiaty pod 

pamiątkowym głazem przy ul. Bałtyckiej 7 złożył Dyrektor Gabinetu Prezydenta. 

 

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

Jaśkowiak, złożył w asyście strażnika miejskiego wieniec w imieniu wszystkich 

mieszkańców Wielkopolski pod Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Obchody 

Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości w dotychczasowej formie zostały 

odwołane z uwagi na sytuację związaną ze zwiększającą się liczbą zachorowań  

na COVID-19. Oddział reprezentacji i protokołu zaangażowany był także w organizację 

debaty „Wolność Kocham i Rozumiem”, której współorganizatorem była Fundacja Malta 

a producentem wykonawczym Estrada Poznańska. Wydarzenie odbyło się na Sali Białej 

UMP i transmitowane było przez telewizję TVN 24. W wydarzeniu udział wziął Jacek 

Jaśkowiak, Prezydent Poznania. 

 

 17 listopada na poznańskim cmentarzu Miłostowo odbył się pogrzeb śp. Artura 

Piotrowskiego, twórcy Misterium Męki Pańskiej. W uroczystości pogrzebowej udział 

wziął Sekretarz Miasta Poznania, pan Stanisław Tamm.  

 

 13 grudnia – 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Głównym 

organizatorem obchodów był Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.  

Poznańskie obchody 40. rocznicy wybuchu stanu wojennego rozpoczęły się od panelu 

dyskusyjnego "Spotkanie Pokoleń", w którym wziął udział Jacek Jaśkowiak, Prezydent 

Miasta Poznania. 

Kwiaty przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki, tablicy Wojciecha Cieślewicza,  

głazie Piotra Majchrzaka oraz głazie o. Honoriusza złożył Sekretarz Miasta Poznania,  

pan Stanisław Tamm. 

Podczas Mszy Świętej, Miasto Poznań reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta 

Poznania, pan Jędrzej Solarski. 
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Wieczorem na pl. Mickiewicza kwiaty pod pomnikiem złożyli m.in. przedstawiciele władz 

samorządowych i centralnych oraz członkowie NSZZ "Solidarność",  

Miasto Poznań reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Mariusz 

Wiśniewski. 

 

 19 grudnia – Betlejemskie Światło Pokoju – uroczyste przekazanie odbyło się na Wolnym 

Dziedzińcu UMP. W wydarzeniu udział wziął Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan 

Bartosz Guss. 

 

 27 grudnia – 102. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Organizatorem 

uroczystości był Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Towarzystwo Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Uroczystości odbyły się z udziałem Prezydenta 

RP. 

Pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w kwaterze Powstańców Wielkopolskich  

na Cmentarzu Junikowo wiązankę kwiatów w imieniu Prezydenta złożyła Joanna Skrzypek 

– Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta. 

Na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu Św. Wojciecha  przedstawiciele 

władz miasta – Zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski, regionu i Towarzystwa Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego, złożyli wspólne wiązanki kwiatów na mogiłach generała 

Stanisława Taczaka oraz pułkownika  Wincentego Wierzejewskiego. 

Uroczystość główna przy pomniku Powstańców Wielkopolskich przy ul. Królowej 

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

Złożono wspólny wieniec kwiatów. 

 

 Koordynacja wydarzeń organizowanych z okazji 100lecia KKS Lech Poznań. Współpraca 

z Klubem i miejskimi jednostkami (POSiR, Wydawnictwo Miejskie, Kl, Ow, PLOT, ZSS, 

ZDM, MPK, ZKZL, ZTM, Sp) oraz podmiotami zewnętrznymi (Volkswagen, PKP)  

w zakresie realizacji założonych na początku 2021 roku eventów z okazji rocznicy. 

 

 

Zorganizowano wizyty ambasadorów i spotkania z władzami Miasta Poznania: 

 

 20 stycznia – spotkanie Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka  

z Poznańskim Korpusem Konsularnym. Spotkanie z uwagi na obostrzenia epidemiczne 

przybrało formę zdalną. W spotkaniu udział wzięli członkowie Korpusu Konsularnego 

Miasta Poznania na czele z Dziekanem Korpusu i Konsulem Honorowym Wielkiej 

Brytanii, panem Włodzimierzem Walkowiakiem. Podczas spotkania Prezydent 

podziękował konsulom za ich działalność w trudnym czasie pandemii oraz przedstawił 

priorytety działań na nadchodzący rok. Poznańscy konsulowie zaprezentowali z kolei 

własne plany, omawiając zwłaszcza te przedsięwzięcia, przy organizacji których potrzebne 

będzie wsparcie Miasta. 

 

 24 lutego – spotkanie zdalne Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka  

z Burmistrzem fińskiego miasta partnerskiego Jyväskylä, panem Timo Koivisto oraz 

Ambasadorem Polski w Finlandii, panem Piotrem Rychlikiem, a także Honorowym 

Konsulem Polski, panem Hannu Tolvanen. Dyskusja opierała się na szansach współpracy 

między miastami.  
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 23 kwietnia – zdalne spotkanie z Prezydentem Jaśkowiakiem, w którym udział wzięli:  

pan Hans Jörg Neumann (Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec) oraz Pani Jana 

Orlowski (Zastępca Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec).  

 

 9 maja – 76. rocznica Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Wsparcie organizacyjne Konsulatu 

Generalnego Federacji Rosyjskiej w przygotowaniu uroczystości na poznańskiej Cytadeli 

oraz Cmentarzu Komunalnym Miłostowo.   

 

 14 lipca – w uroczystości inaugurującej działalność konsulatu Honorowego Estonii  

w Poznaniu udział wziął  Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Jędrzej Solarski. 

Zastępca Prezydenta złożył życzenia pomyślności nowej Konsul Honorowej Estonii,  

pani Aleksandrze Iwaszkiewicz-Wodzie.  

 

 27 października Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak spotkał się  

z Ambasadorem Japonii, panem Akio Miyajima. Ambasadorowi towarzyszyły: pani Tae 

Sato-Takita, Druga Sekretarz Ambasady oraz Szefowa Działu Ekonomii  

i Współpracy Gospodarczej, a także pani Elżbieta Korona z Działu Ekonomii  

i Współpracy Gospodarczej. Rozmowy dotyczyły relacji dwustronnych (współpracy 

politycznej, gospodarczej i kulturalnej) oraz potencjału i atrakcyjności Poznania, które 

mogłyby być promowane wśród Japończyków.  

 

 3 listopada Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak spotkał się  

z Ambasador Kanady, panią Leslie Scanlon. Pani Ambasador towarzyszła pani Jeanette 

Sautner, Radca ds. Politycznych Ambasady. Była to wizyta kurtuazyjna. Rozmawiano na 

aktualne tematy życia politycznego. 

 

 

W ZAKRESIE DZIAŁAŃ  PROMOCYJNYCH 

 

Szacun Dla Zawodowców 

„Szacun dla zawodowców" to projekt Miasta Poznania promujący wiedzę o zawodach                  

i kształceniu zawodowym realizowany nieprzerwanie od 2015 roku. Poprzez przeprowadzenie 

kampanii informacyjno-promocyjnej Miasto Poznań zachęcało uczniów szkół podstawowych  

do wyboru szkoły zawodowej lub technikum na dalszym etapie kształcenia.  

 

Wysyłka Rogali Świętomarcińskich 

Od wielu już lat, 11 listopada certyfikowane rogale wysyłane są  przez Miasto Poznań  

do Prezydentów innych miast, instytucji biznesu i kultury oraz przedstawicieli mediów  

w całym kraju. W tym roku wysyłka Rogali Marcińskich została wzbogacona o kawy pochodzące 

z Poznańskiej Palarni Kawy Astra.  

 

Supermiasta i Superegiony 

Na początku roku Miasto przystąpiło do plebiscytu „Supermiasta, Superregiony 2040”, którego 

celem było wyłonienie celów, jakie powinien postawić przed sobą Poznań w najbliższych latach. 

Udział w projekcie pozwolił pokazać poznaniakom, że miasto dba o ich potrzeby i chce wspólnie 

tworzyć nowy, lepszy Poznań.  
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Zgotujmy razem trochę dobra… jeszcze raz 

W marcu i grudniu 2021 roku odbyły się dwie kolejne edycje akcji pn. „Zgotujmy razem trochę 

dobra… jeszcze raz”. Ponownie wsparciem objęto osoby najbardziej potrzebujące, osoby 

znajdujące się w kryzysie bezdomności, jak również poznańskie lokale gastronomiczne, 

borykające się z kryzysem spowodowanym pandemią.  

 

Reklama w Wyborczej (Miasta w Unii) 

29 stycznia br. w zasięgu ogólnopolskim ukazała się gazeta „Miasta w Unii”, prezentująca 

dotychczasowe korzyści dla Poznania płynące z obecności Polski w Unii Europejskiej. Szczególne 

miejsce zostało poświęcone kwestii dodatków unijnych. Gazeta „Miasta w Unii” wzbogacona 

została również o rozmowy z prezydentami wybranych miast, którzy opowiedzieli  

m.in. o projektach infrastrukturalnych zrealizowanych ze środków unijnych. 

Rocketlab 

Studenckie koło naukowe RocketLab, działające przy Politechnice Poznańskiej brało 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 najbardziej prestiżowej kategorii 30K SRAD 

Hybrid/Liquid. Celem wsparcia projektu było zaprezentowanie Poznania na arenie 

międzynarodowej jako ośrodka akademickiego, które wspiera rozwój swoich mieszkańców, 

inwestuje w potencjał studentów i dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym. 

Czym jest dla Ciebie Poznań 

Działania promocyjne w ramach nagłośnienia 4. edycji badań socjologicznych „Czym jest  

dla Ciebie Poznań”, mających na celu wzmocnienie tożsamości lokalnej, a także ewaluację 

Strategii Miasta. Wynikiem badań będzie nie tylko praca naukowa, ale przede wszystkim aktualny 

głos w dyskusji o mieście, dlatego ważne było, by dotrzeć z informacją o badaniu do jak 

najszerszego grona odbiorców, stąd decyzja o promocji badań w przestrzeni miasta –  

m.in. na citylightach, jak i na słupach ogłoszeniowych.  

 

Art Of Packaging 

Konkurs Art of Packging ma na celu prezentować i nagradzać ciekawie zaprojektowane  

i funkcjonalne opakowania. W tym roku zdecydowano się nawiązać współpracę  

z organizatorami konkursu i wprowadzić nową kategorię do edycji Debiutów – opakowanie 

pszczele. Miasto od dwóch lat prowadzi program Poznań dla Pszczół, dlatego też zdecydowano  

o umożliwieniu młodym artystom zaprojektowania opakowania, które Poznań w ramach umowy 

mógłby wykorzystywać w projektach działających na rzecz ochrony pszczół.  

 

Jedzielnia 

Czwarta edycja projektu promującego poznańskie tradycje kulinarne i pomagające mieszkańcom 

oraz turystom odkrywać lokalne restauracje, bistra i kawiarnie. W 2021 roku,  

od odbyło się 5 edycji Jedzielni, które odwiedziły całe miasto – od placu Wolności, poprzez jezioro 

Rusałka, aż po skwer Eki z Małeki i ulicę Święty Marcin. W tych lokalizacjach  
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w wybraną sobotę miesiąca zostały zorganizowane zloty kucharzy, którzy zaprezentowali ciekawe 

dania ze swojego menu, z którego żadne nie mogło kosztować więcej niż 10 złotych za porcję.  

 

Projekt Łazarz 

Projekt polegający na dokumentacji fotograficznej małych przedsiębiorców, rzemieślników  

i rękodzielników, ale także fundacji – wszystkich tych, którzy na miejsce swojej działalności 

wybrali poznański Łazarz. Reportażom zdjęciowym towarzyszą wywiady z przedsiębiorcami  

i społecznikami, opowiadające historie ich przedsięwzięć, a także pokazujące jak radzą sobie  

w trakcie pandemii. Projekt idealnie wpisuje się we flagowy projekt promocji Poznania jako 

miasta przedsiębiorczego, ale także doskonale towarzyszy projektowi „Wszystkie Fyrtle 

Poznania”, pokazując nietypowe oblicze osiedla jakim jest Święty Łazarz.  

 

Kongres POZAP – Poznań o Zamówieniach Publicznych 

Pod koniec września wraz z Biurem Zamówień Publicznych oraz firmą Open Nexus 

zorganizowano kongres dotyczący zamówień publicznych o nazwie POZAP. W trakcie 

wydarzenia eksperci z całej Polski dzielili się swoją wiedzą. Celem organizacji imprezy było 

pokazanie Poznania jako miejsca, które dba o rozwój specjalistów, a także doskonałej lokalizacji 

na organizację wydarzeń branżowych. 

Poznań dla Pszczół 

W ramach działań promujących program „Poznań dla Pszczół”, zorganizowano dwie akcje:  

20 maja – w Światowy Dzień Pszczół i 6 sierpnia – podczas Wielkiego Dnia Pszczół. W oba 

święta, na 6 przystankach stanęły donice wypełnione lawendą i aksamitką. Rośliny były nagrodą 

w quizie na temat pszczół. Zaangażowano też promotorów, którzy opowiadali poznaniakom  

o projekcie, możliwościach ochrony pszczół i roślinach miododajnych.  

Działania promocyjne na rzecz Miasta Poznania w związku z wydaniem okolicznościowym 

Tygodnika Powszechnego na 70. urodziny siostry Małgorzaty Chmielewskiej 

Tygodnik Powszechny w ramach obchodów 70. urodziny siostry Małgorzaty Chmielewskiej 

przygotował specjalny numer tygodnika. Miasto Poznań otrzymało tytuł partnera tegoż wydania, 

a także zamieściło list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Poznania dla jubilatki. 

 

65. rocznica Czerwca ’56 – przypinki okolicznościowe 

W ramach obchodów kolejnej rocznicy wydarzeń poznańskiego Czerwca ’56 Miasto Poznań 

zleciło wyprodukowanie przypinek okolicznościowych. Zostały one rozdystrybuowane wśród 

mieszkańców - uczestników obchodów rocznicy.  

 

65. rocznica Czerwca ’56 – projekt „Poznański Czerwiec ‘56” wraz z Głosem Wielkopolskim 

W ramach obchodów rocznicy Polska Press wydawca Głosu Wielkopolskiego stworzyła reportaż 

multimedialny poświęcony Czerwcowi ’56. Jest to interaktywna opowieść zbudowana na 

historycznych wydarzeniach, a także współczesnych materiałach. Premiera reportażu wraz z akcją 

w social media Głosu Wielkopolskiego odbyła się 25.06.2021 r. Miasto Poznań otrzymało tytuł 

partnera projektu oraz reportażu. 
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Medal wolności słowa  

30 sierpnia br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się uroczysta gala  

I edycji „Medalu Wolności Słowa”, w której uczestniczył Prezydent Miasta 

Poznania. Wydarzenie powstało w trosce o utrzymanie wolności słowa w Polsce. Miasto 

Poznań otrzymało natomiast tytuł partnera wydarzenia, co podkreśliło jego rolę na arenie 

ogólnopolskiej jako samorządu angażującego się społecznie.   

 

Na Falach 

W ramach projektu „Na Falach” – darmowego koncertu dla mieszkańców, Oddział Promocji 

ponownie zaangażował się w promowanie wydarzenia, aby dotrzeć z informacją do jak 

największej grupy osób. Zostały rozwieszone plakaty, w komunikacji miejskiej wyświetlała się 

animacja reklamująca tegoroczne wydarzenie. Została również zlecona emisja spotów w radiu, 

dzięki czemu na wrześniowym koncercie dedykowanym wszystkim zaszczepionym mieszkańcom 

bawiło się kilka tysięcy osób.  

 

Fyrtle 

W zeszłym roku Miasto Poznań przystąpiło do realizacji projektu „Fyrtle”, mającego na celu 

wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej oraz promowanie poznańskich osiedli. W ramach 

projektu zrealizowano m.in. sesję zdjęciową wszystkich 42 osiedli oraz nakręcono spot 

promocyjny. Nawiązano również współpracę z ilustratorami, którzy zobrazowali poznańskie 

fyrtle. 25 czerwca br. odbyło się oficjalne otwarcie projektu „Fyrtle”, w ramach którego 

zorganizowano wystawę zdjęć na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania.  

 

Ilustratorzy 

„ILU NAS JEST?” to kolektyw ilustratorski z Poznania. Wszystkie osoby od lat mieszkają  

i pracują  w Poznaniu, co pomogło w pracy nad projektem dotyczącym wzmacniania tożsamości 

wizualnej poznańskich fyrtli. Bogate doświadczenie graficzne oraz doskonała znajomość Miasta  

i jego strategii pozwoliła ilustratorom opracować projekt „Miara Poznania”, który w wiosną 2022 

roku ma zostać przetworzony jako mural.  

 

Mural Jeżycki 

Na Jeżycach powstał mural, zrealizowany w ramach projektu Miasta Poznania pn. „Fyrtle -  

tu jest nasze życie". Autorką projektu jest ilustratorka Dorota Piechocińska, a wykonawcą - 

Fundacja Przedsiębiorczości Młodzieżowej, przy wsparciu Rady Osiedla Jeżyce. Miejsce 

powstania muralu nie było przypadkowy. Teren przy ulicy Jeżyckiej zostanie w przyszłości 

zagospodarowany jako park kieszonkowy - przestrzeń do spotkań lokalnej społeczności otoczony 

zielenią ozdobną i elementami wyposażenia dla różnych grup wiekowych.  

 

Poznański Budżet Obywatelski 2022 – promocja 

W kolejnej odsłonie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego promocja została podzielona  

na działania prowadzone przez agencję oraz zakup mediów bezpośrednio od dostawców usługi 

przez Gabinet Prezydenta. Zadaniem agencji było przygotowanie nowej grafiki  

z wykorzystaniem istniejącego znaku oraz tegorocznej nowej kolorystyki. Zadaniem Gabinetu 

Prezydenta było zakupienie powierzchni reklamowych na pierwszy i ostatni etap kampanii. 
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Projekt WARSTWY – mural na ścianie przedszkola 37 w Poznaniu 

Mural to efekt stałej współpracy Miasta Poznań i UAP. Kolejne dzieło wykonano na terenie 

Przedszkola nr 37 w Poznaniu. Mural wpisuje się w “program zielonego ogrodu przedszkolnego” 

z wydzielonymi  strefami edukacyjno-zabawowymi.  Co istotne założenia dotyczące aranżacji 

ogrodu powstały w ramach konsultacji z rodzicami oraz przede wszystkim dziećmi, które swoje 

oczekiwania wyraziły poprzez prace rysunkowe.  

 

Odlot 

 „Odlot” to projekt kulturalno-społeczny mający na celu budowę tożsamości sublokalnej oraz 

aktywizację osiedli oddalonych od centrum miasta. W maju i w czerwcu Generator Malta 

zainicjował tam integrujące mieszkańców i mieszkanki działania plenerowe – animacje dla dzieci, 

koncerty, spacery tematyczne czy zajęcia sportowe.  

 

Gadżety Poznań na plakacie 

„Poznań na plakacie” to międzynarodowy konkurs zorganizowany przez Uniwersytet Artystyczny 

w Poznaniu we współpracy z Fundacją Rarytas. Nagrodę główną otrzymał Jan Jerzmański, którego 

projekt zachwycił jurorów i mieszkańców, którzy z entuzjazmem komentowali zwycięski plakat. 

Dlatego też zadecydowano o realizacji limitowanej puli pamiątek miejskich, na których znalazła 

się ta grafika, a które będą wykorzystywane jako materiały promocyjne czy nagrody w konkursach 

organizowanych przez urząd miasta. 

 

Promocja miasta w cyklu komiksów o Mieszku I 

Komiks ‘Mieszko” rekonstruuje wydarzenia, które miały miejsce na początku istnienia państwa 

polskiego, w przystępny dla młodzieży sposób. W fabule komiksu miasto Poznań ogrywa 

kluczową rolę, dlatego zdecydowano się na współpracę przy wydaniu publikacji. Poznańskie logo 

pojawiło się w materiałach promocyjnych, jak i samej książce, a celem działania było zwiększenie 

atrakcyjności Poznania pod względem turystycznym oraz przypomnienie o istotnej funkcji, jaką 

poznański gród pełnił podczas powstawania państwa polskiego. 

 

SKP 

System Koordynacji Promocji to elektroniczny system zgłaszania planów działań promocyjnych 

przez Wydziały UMP oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne. Usprawnia działanie Wydziałów 

oraz MJO w zakresie zgłaszania projektów działań promocyjnych,  

a Oddział Promocji ma możliwość koordynacji wszystkich działań promocyjnych prowadzonych 

przez Miasto Poznań. Dzięki SKP udało się wypromować w 2021 r. m.in. takie projekty, jak 

„Panel Obywatelski”, „Kampania Podatkowa”, „Zgotujmy razem trochę dobra… Jeszcze raz” czy 

„Fyrtle”, Betlejem Poznańskie czy otwarcie Rynku Łazarskiego. 

 

Dostępność cyfrowa 

Ze względu na zmianę przepisów wszystkie strony, które należą do Oddziału Promocji, zostały 

zaktualizowane pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z wytycznymi 

WCAG 2.1 witryny internetowe zostały wzbogacone o wersję alternatywną o wysokim kontraście, 

możliwość wyboru rozmiaru fontu oraz odpowiednie odstępy między wierszami. 
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Animacja „Jest, było, będzie” 

W ramach podsumowania inwestycji poczynionych w ostatnich latach, powstała krótka animacja 

ukazująca, jak dynamicznie zmienia się miasto Poznań. Wszystkie przedstawione przedsięwzięcia 

udowadniają, że w całym mieście pojawiają się nowoczesne udogodnienia związane  

z infrastrukturą dla kierowców, pasażerów komunikacji miejskiej, jak i rowerzystów.  

Fotoportal 

W 2021 roku Fotoportal cieszył się niegasnącą popularnością. Największą, rekordową liczbę zdjęć 

– 428 - zgłoszono w październiku, w ramach konkursu „Poznań jesienią”. Dodatkowo  

w II półroczu przeprowadzono prace nad dostosowaniem strony do standardu WCAG 2.1,  

aby strona była przyjazna i czytelna dla osób z niepełnosprawnościami. W 2021 roku mieszkańcy 

dodali do Fotoportalu 2806 zdjęć, a strona była odsłaniana 90 063 razy. 

Czytaj PL 

Akcja Czytaj PL to największa akcja czytelnicza w Polsce, w której Poznań po raz kolejny wziął 

udział jako miasto partnerskie. Akcja ma na celu szerzenie czytelnictwa wśród społeczeństwa 

poprzez bezpłatne udostępnienie 12 książek dostępnych przez cały listopad. Miasto zaangażowało 

się w akcję poprzez udostępnienie 45 nośników citylight, na których wywieszono plakaty 

promujące akcję. 

 

Męskie Granie 

Obecność Męskiego Grania w Poznaniu dała możliwość wykorzystania masowego charakteru 

wydarzenia do zaprojektowania akcji promocyjnej, której tematem były działania proekologiczne 

przy okazji Dnia Pszczoły. Ponadto, ogromna publiczność, którą zgromadziło Męskie Granie, 

pozwoliła na przeprowadzenie akcji promującej poznańskie punkty szczepień przeciwko Covid-

19. Męskie Granie, to również szansa dla lokalnych artystów, gdyż przyczynia się do promocji 

poznańskich wykonawców na arenie ogólnopolskiej.  

 

Promocja Miasta Poznania w ramach premiery i promocji nagrania koncertu Orkiestry 

Miasta Poznania 

Projekt miał na celu promocję Poznania jako miasta aktywnie angażującego się w rozwój 

projektów kulturalnych i wspierającego lokalnych artystów. Występ Orkiestry Miasta Poznania 

odbył się na Wolnym Dziedzińcu urzędu miasta. Nagranie koncertu zostało wzbogacone  

o piękne ujęcia atrakcyjnych miejsc, co pozwoliło wypromować miasto wśród miłośników muzyki 

klasycznej z całej Polski.   

 

Promocja Miasta Poznania w ramach gali sportów walk Poznań Fight Night 

W wydarzeniu udział wzięli utytułowani sportowcy, w związku z czym ranga wydarzenia miała 

duży potencjał promocyjny dla Poznania, który mógł zaprezentować się jako miasto, w którym 

odbywają się prestiżowe imprezy sportowe.  

 

Śladami Marzeń 

24-26 września na MTP odbył się 9. Festiwal Podróżniczy „Śladami Marzeń”, który przyciąga do 

Poznania miłośników podróży z całej Polski. W ramach współpracy organizatorzy promowali 
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Poznań, zachęcając uczestników festiwalu do zwiedzania, a także zapraszali  

na odbywający się w tym samym czasie Poznań Wood Festival.  

 

Poznań Wood Festival 

Pierwsza edycja festiwalu rzeźbienia w drewnie odbyła się we wrześniu (23-26) w Parku Wilsona. 

W imprezie udział wzięło 17 artystów z całej Europy. Podczas czterech dni eventu artyści 

zaprezentowali, licznie zgromadzonej publiczności, swój kunszt i zręczność, oraz umiejętność 

pracy pod presją czasu. Gotowe rzeźby zostały wystawione na licytacje – dochód – ponad 13 tys. 

złotych – został przekazany poznańskim organizacjom pozarządowym. 

 

Działania promocyjne na rzecz Miasta Poznania podczas biegu charytatywnego Lions 

Charity Run 2021. 

Lions Charity Run to inicjatywa biegaczy z Polski i z Niemiec, członków największej 

humanitarnej organizacji na świecie Lions Clubs. W 2021 roku, przez 717 kilometrową trasę  

z Berlina przez Poznań do Kaliningradu, biegacze połączyli symbolicznie 3 sąsiadujące ze sobą 

kraje o niełatwej historii pod hasłem – „Zawsze Sąsiedzi, Teraz Przyjaciele”. Biegacze zbierali 

fundusze na pomoc dzieciom po udarze mózgowym znajdujących się pod opieką Ortopedyczno-

Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im W. Degi w Poznaniu. 

 

Wiadomości Turystyczne 

W ramach promocji i wsparcia turystyki na łamach czasopisma „Wiadomości Turystyczne” został 

opublikowany wywiad z prezydentem na temat potencjału Poznania jako miasta stale 

rozwijającego bazę noclegową i ofertę turystyczną. Artykuł był promowany we wszystkich 

kanałach, którymi dysponuje wydawca, co pozwoliło podkreślić intensywność z jaką Poznań 

pracuje nad ofertą dla turystów, co jest szczególnie ważne w kontekście problemów  

z podróżowaniem związanych z pandemią.  

 

Działania promocyjne na rzecz Miasta Poznania w ramach VIII edycji Polskiego Kongresu 

Przedsiębiorczości 2021 w Krakowie. 

Idea Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości powstała w 2013 roku i na stałe wpisała się  

w kalendarz najważniejszych eventów gospodarczych w kraju. W ramach kongresu odbywa się 

30 paneli dyskusyjnych, obejmujących najistotniejsze tematy z punktu widzenia gospodarki. Jest 

to polsko-europejskie forum wymiany wiedzy i doświadczeń, w ramach którego grono 200 

prelegentów – ekspertów społeczno-ekonomicznych oraz 40.000 uczestników on-line konferencji 

dyskutowało o problemach Polski, Europy i świata oraz przedstawiało pomysły wsparcia dla 

przedsiębiorców, środowisk naukowych oraz samorządów. 

 

Impact  

Współpraca z marką Impact miała na celu stworzenie globalnie rozpoznawalnego wydarzenia 

gospodarczo-technologicznego, które na stałe wpisze się w kalendarz ważnych eventów  

w mieście. W Poznaniu wystąpiło ponad 400 prelegentów z Polski i zagranicy. Kongres 

przyciągnął najbardziej rozpoznawalne osoby ze świata biznesu, sztuki, finansów i polityki,  

w tym m.in. przedstawicieli globalnych marek. W ramach wydarzenia Poznań promował się jako 

lider rynku konferencji gospodarczych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.  
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Local Trends  

Local Trends, w ramach którego odbyło się Europejskie Forum Samorządowe to konferencja,  

w której udział wzięli specjaliści reprezentujący zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak 

i sektor prywatny. Do udziału zaproszeni byli przedstawiciele administracji, biznesu  oraz 

środowisk naukowych. Uczestnicy mieli okazję wypracować wspólne cele związane z kolejną 

perspektywą finansową UE, transformacją cyfrową czy polityką inwestycyjną.  

 

Życzenia dla mieszkańców  

Chcąc dotrzeć ze świątecznymi życzeniami do lokalnej społeczności, jak również do osób, 

które przyjeżdżają w okresie świątecznym do Poznania, Prezydent Miasta Jacek Jaśkowiak, złożył 

wszystkim życzenia na łamach popularnego czasopisma „Sukces po poznańsku”.  „Sukces po 

poznańsku” to najbardziej rozpoznawalny magazyn na rynku. Wydawany regularnie, co miesiąc 

dociera do około 120.000 osób.  

 

POZnań Ice Festival 2021 – Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej 

15. Edycja odbyła się w dniach 10-12 grudnia 2021r. Mimo trudnych warunków organizacyjnych 

(zmiana lokalizacji ze względu na remont Starego Rynku) jubileuszowa edycja Festiwalu Rzeźby 

Lodowej zgromadziła 22 rzeźbiarzy z całego świata i tłumy turystów z kraju i za granicy. Ta edycja 

Festiwalu była wyjątkowa, gdyż impreza została wydłużona o jeden dzień, podczas którego odbyła 

się dodatkowa konkurencja – konkurs małej formy.  

 

Promocja Betlejem Poznańskiego oraz otwarcia Rynku Łazarskiego 

W tym roku wyzwaniem w ramach promocji Betlejem Poznańskiego było zakomunikowanie 

zmiany lokalizacji jarmarku oraz zachęcenie poznaniaków do odwiedzenia Rynku Łazarskiego  

i Parku Kasprowicza. W tym celu przeprowadzono szeroką kampanię informacyjną w mediach 

internetowych oraz outdoorowych. Szczególnie ważnym elementem promocji Betlejem 

Poznańskiego były dwie gry miejskie, które przyciągnęły na Święty Łazarz całe rodziny.   

 

Pyrkonowy Targ Zimowy  

Na początku grudnia 2021 odbyła się impreza organizowana przez twórców konwentu Pyrkon, 

zrzeszająca fanów szeroko pojętej fantastyki. Wydarzenie było okazją do spędzenia wspólnie 

czasu oraz dzielenia się swoją pasją z innymi. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli zagrać  

w gry planszowe i nauczyć się tańca słowiańskiego, czy spróbować swoich sił w konkursie 

cosplay. Celem wsparcia tego wydarzenia było pokazanie, że Poznań wspiera mieszkańców  

w rozwijaniu swoich zainteresowań.  

Promocja szczepień 

W maju 2021 otwarto Punkt Szczepień Powszechnych na Stadionie Miejskim, o którym należało 

poinformować mieszkańców. Dlatego stworzono krótką animację z informacjami,  

dot. gdzie można się szczepić przeciwko Covid-19 oraz jak na to szczepienie się zapisać. Animację 

emitowano na ekranach w komunikacji miejskiej oraz internecie. Ponadto  

w autobusach i tramwajach emitowano komunikat głosowy informujący o powstaniu Punktu oraz 

dużej dostępności szczepionek. Zrealizowano również oznakowanie dojścia do Punktu Szczepień, 

by ułatwić wszystkim chętnym rejestrację i dojazd do miejsca szczepień. 
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Happening i montaż filmu do piosenki promującej akcje szczepień "Głupie rzeczy". 

W ramach promocji szczepień wśród mieszkańców przeprowadzony został happening. Podczas 

kilku godzin, zaangażowani w akcję aktorzy, starali się wykonywać proste rzeczy takie jak 

spontanicznie spotkanie na kawę, wejście do tramwaju, przejście przez ulicę – gdzie wymagane 

jest naciśnięcie guzika, wejście do auta, obejrzenie trykających się koziołków w tłumie turystów, 

a wszystko to w dmuchanych kulach. Kompilacja zabawnych scenek, miała na celu wywołanie 

zaciekawienia wśród mieszkańców, ale zostało zaaranżowana tak, by zilustrować piosenkę 

promującą szczepienia i co za tym idzie korzyści z tego wynikające. 

 

 

W OBSZARZE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 

 

W  2021 r. działalność podejmowana przez stanowiska ds. komunikacji społecznej  była 

zdecydowanie ograniczona z uwagi na trwającą pandemię Covid – 19. Z tego powodu część zadań 

została zrealizowana w innym wymiarze lub formule, a pozostałe zadania zostały  wstrzymane, 

przesunięte w czasie bądź zaplanowane  na II półrocze 2021 r z założeniem większego 

bezpieczeństwa ich realizacji.   

Mimo to stanowiska ds. komunikacji społecznej starały się prowadzić konsultacje społeczne                

i badania opinii publicznej. W ramach prowadzenia działalności polegającej na szeroko 

rozumianej aktywizacji mieszkańców: 

- wspierano proces partycypacji społecznej, 

- organizowano konsultacje społeczne w nieco innym wymiarze organizacyjnym, 

- współpracowano z wydziałami, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami 

zewnętrznymi przy realizacji 40 projektów konsultacyjnych, 

- zlecano i opracowywano wyniki badań i sondaży przeprowadzanych na terenie Miasta, 

- koordynowano działania mediacyjne zmierzające do rozwiązywania problemów społecznych 

oraz konfliktów lokalnych, 

- każdorazowo uzgadniano koncepcję przeprowadzenia konsultacji społecznych przy współpracy 

z wydziałami UMP oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, 

- informowano mieszkańców o przeprowadzonych konsultacjach na stronie miejskiej, serwisie 

Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, FB PBO, mailowo, w formie broszur, ulotek  

i poprzez przygotowanie plakatów informacyjnych, 

- promowano spotkania konsultacyjne dotyczące m.in. cyklicznych spotkań Prezydenta Miasta 

Poznania z mieszkańcami, projektów drogowych, miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. W celu wypromowania spotkań konsultacyjnych korzystano z lokalnych 

mediów, mediów społecznościowych oraz portali i komunikatorów jednostek pomocniczych za 

pomocą których komunikują się z mieszkańcami, przygotowywano plakaty informacyjne, 

podejmowano współpracę z poznańskimi spółdzielniami mieszkaniowymi, 

- podejmowano działania przygotowujące i promowano Poznański Budżet Obywatelski 2022, 

-  tworzono i realizowano Centra Inicjatyw Lokalnych. 

 

 

 



67 

 

Gabinet Prezydenta zorganizował, współorganizował, wspierał, przeprowadził  

i opracowywał koncepcję do ogółem 40 projektów konsultacyjnych w tym: 

 

 Zorganizował wspólnie z innymi wydziałami Urzędu Miasta Poznania oraz miejskimi 

jednostkami organizacyjnymi: Miejskim Inżynierem Ruchu, Wydziałem Zdrowia  

i Spraw Społecznych, Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Wydziałem 

Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, Wydziałem Gospodarki Komunalnej, 

Wydziałem Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, Miejską Pracownią 

Urbanistyczną, Zarządem Transportu Miejskiego, Zarządem Geodezji  

i Katastru Miejskiego „GEOPOZ”, Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji POSiR 

i przeprowadził 17 projektów konsultacyjnych oraz sprawował nadzór nad  

ich przeprowadzeniem. 

 

Starano się  przeprowadzać konsultacje społeczne w celu: 

-  włączania mieszkańców w proces zarządzania Miastem, 

- poznania opinii mieszkańców o poddawanej konsultacjom sprawie, 

- maksymalizacji efektywności i trafności procesów decyzyjnych, 

- pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji proponowanych rozwiązań, 

- budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Z uwagi na pandemię, konsultacje społeczne były prowadzone głównie online. Polegały                                      

w szczególności na  zbieraniu opinii mieszkańców przekazywanych pisemnie, w drodze 

elektronicznej do właścicieli konsultacji w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta 

Poznania,  miejskich jednostkach organizacyjnych lub podczas organizowanych spotkań 

konsultacyjnych na platformie elektronicznej, ankiet elektronicznych i papierowych, 

przeprowadzaniu sondaży, spotkaniach warsztatowych, dyżurach eksperckich,  i punktach 

konsultacyjnych. Organizowane były spotkania na platformie elektronicznej dla mieszkańców 

i organów osiedli. 

 

Z ciekawszych projektów konsultacyjnych Gabinet Prezydenta wspólnie z  Polskim Instytutem 

praw Człowieka i Biznesu przeprowadził  pilotażowe konsultacje społeczne # deliberateria. 

#deliberateria - to autorski pomysł Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.                    

Jest to forma aktywności, np. debaty, w której przeplatają się elementy demokracji 

deliberacyjnej i kafeterii, znanej z badań społecznych. Istotą #deliberaterii jest swobodna 

możliwość wyrażenia różnych opinii i punktów widzenia oraz szacunek do punktów widzenia 

innych uczestników. W #delibaterii może, ale nie musi dojść do konsensusu. Ważna jest 

natomiast otwartość na zmianę postaw i poglądów w wyniku argumentacji oraz dzięki 

eksperckim opiniom. Różne elementy aktywizacji społecznej są dobierane do #deliberaterii na 

zasadzie kafeteryjnej. 

 

W Polsce toczą się prace nad Krajowym Planem Działań na rzecz wdrożenia Wytycznych 

ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2021 – 2024, zaś na poziomie europejskim 

- nad nowymi regulacjami prawnymi mającymi zwiększyć stopień poszanowania praw 
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człowieka przez przedsiębiorstwa, poprzez m.in. obowiązek wdrożenia procedur należytej 

staranności. Regulacje te przybiorą kształt pakietu rozporządzeń  

i dyrektyw, z których - w kontekście #deliberaterii   - najważniejsza jest dyrektywa dotycząca 

należytej staranności w obszarze praw człowieka. 

To unikalna sytuacja, która pozwoliła na dobrą synchronizację działań na poziomie kraju i na 

poziomie europejskim. 

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu chciał z tego skorzystać i przedstawić kompleksowe 

rekomendacje administracji rządowej w sprawie tego, co w KPD powinno się znaleźć, a także 

– jakie powinno być stanowisko Polski w kwestii dyrektywy dotyczącej należytej staranności 

w obszarze praw człowieka. Szczególnie, że niektóre krajowe regulacje prawne, które powinny 

chronić pracowników i nakreślać biznesowi ramy właściwego postępowania, okazały się być 

nieadekwatne do bieżących potrzeb. Kryzys ekonomiczny spowodowany COVID-19 jeszcze 

bardziej uwypuklił te rozbieżności. Cykl pilotażowych spotkań konsultacyjnych odbył się  

w czerwcu 2021 w trzech miastach zgłoszonych  do przedmiotowego projektu: w Poznaniu, 

Przemyślu i Częstochowie. Przez trzy dni osoby uczestniczące w deliberatiach dyskutowały 

na wcześniej wybrane tematy odnoszące się do prac legislacyjnych na poziomie europejskim. 

Zebrane od nich rekomendacje zostały, zgodnie z założeniami projektu, przesłane do polskiego 

rządu w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu 2.Krajowego Planu Działań na 

rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących Biznesu i Praw Człowieka. Wszystko 

wskazuje na to, że #deliberateria sprawdziła się jako nowy, angażujący model dialogu 

obywatelskiego.  

W konsekwencji Poznań wziął również udział w konferencji międzynarodowej "Deliberateria 

- przestrzeń do dialogu", która odbyła się w dniu 28 września 2021 r. w formule online (zoom) 

oraz w towarzyszącym jej warsztacie. 

Celem konferencji było zaprezentowanie deliberaterii - nowej formy zaangażowania                        

- obywatelskiego oraz pokazanie jej zalet na tle innych form partycypacji społecznej. Formuła 

konferencji zakładała również aktywny udział uczestników i uczestniczek spotkania, dzięki 

czemu, w ramach mini-deliberaterii wkomponowanej w program wydarzenia, zgłoszeni 

mieszkańcy mogli doświadczyć w praktyce tego formatu dialogu. Podczas wydarzenia 

zaprezentowane zostały wnioski z pilotażowych #deliberaterii, które zorganizowano  

z mieszkańcami trzech miast we współpracy z samorządami miast Poznania, Przemyśla  

i Częstochowy. Konferencja była też okazją by zapoznać się z islandzkim procesem 

konstytucyjnym, który stał się inspiracją do pierwotnej idei dialogu. W wydarzeniu wziął 

udział prof. Jón Olafsson z Uniwersytetu Islandzkiego, współorganizator konferencji oraz 

prof. Salvör Nordal, wykładowczyni Uniwersytetu Islandzkiego i Rzeczniczka Praw Dziecka 

w Islandii.  Osobny moduł poświęcony został rozmowie na temat projektowania 

uniwersalnego. 

Po konferencji przeprowadzony został warsztat dla osób zainteresowanych tematem facylitacji  

w kontekście deliberaterii. Konferencja była skierowana szczególnie do osób działających  

w samorządach i NGO oraz wszystkich, których ciekawi rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego oraz nowych form dialogu. Działania dot. #deliberateria realizowane były  

w ramach projektu "Prawa człowieka i biznes - dialog społeczny post-COVID19", 

wspieranego grantem z programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego ze 

środków EOG. 
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Wspólnie z Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego „GEOPOZ” Gabinet Prezydenta 

przeprowadził konsultacje społeczne dotyczące nazwy ulicy/alei, która nazywana jest 

zwyczajowo Nowa Naramowicka. Ulica - aleja, zlokalizowana w rejonie ulicy Naramowickiej 

nie posiadała formalnej nazwy. Z inicjatywą jej nadania wystąpiła grupa radnych miejskich, 

proponując nazwę alei Praw Kobiet oraz Obywatelski Komitet, proponując nazwę alei 

Poznańczyków. Swoje propozycje złożyli w formie projektów uchwał na sesji Rady Miasta 

Poznania. Zanim Radni Miejscy podjęli decyzję na temat wyboru nazwy dla konsultowanej 

ulicy/alei, starano się poznać opinię mieszkańców Poznania odnośnie nazwy dla ulicy. 

Swoje opinie i propozycje można było zgłaszać za pośrednictwem elektronicznej ankiety lub 

wypełnić jej papierową wersję w mobilnych punktach konsultacyjnych. 

Zebrano 5 734 ankiety elektroniczne i 273 ankiety papierowe w ramach punktów mobilnych. 

 

Z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji POSIR Gabinet Prezydenta przeprowadził 

konsultacje dotyczące projektu koncepcji pływalni przy ul. Taborowej 4. Ich celem było 

poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców Poznania odnośnie przygotowanej koncepcji 

zakładającej powstanie nowoczesnego basenu pływackiego o europejskim standardzie. 

Na przejętym w roku 2020 przez Miasto Poznań terenie znajduje się obiekt sportowo -

rekreacyjny, w którym do roku 2018 funkcjonowała pływalnia kryta. Ze względu na stan 

techniczny została ona wyłączona z użytku. Obecnie na Grunwaldzie i w okolicach brakuje 

odpowiednich obiektów basenowych. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie mieszkańców 

zachodniej części Poznania na taki obiekt, planowane jest odtworzenie funkcji basenowej przy 

ul. Taborowej. 

Przygotowana koncepcja zakładała powstanie nowoczesnego basenu  pływackiego  

o  europejskim  standardzie, przystosowanego także do organizacji lokalnych imprez 

pływackich i nauki pływania dla mieszkańców.  Celem  projektu było  zwiększenie  

dostępności  do  całorocznej  wielofunkcyjnej infrastruktury sportu i rekreacji mieszkańców 

miasta Poznania i subregionu poznańskiego,  a tym samym  wzbogacenie  obecnej  oferty  

programowej  o  nowe  usługi  sportowe,  rekreacyjne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne  

i turystyczne. Projektowana nowa kryta pływalnia uzupełnia funkcję basenów letnich 

zlokalizowanych w pobliżu (ul. Jarochowskiego). 

Swoje opinie i propozycje można było zgłaszać za pośrednictwem elektronicznej ankiety lub 

wypełnić jej papierową wersję w punkcie konsultacyjnym, uruchomionym w budynku kas 

pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Zebrano 730 ankiet elektronicznych i 53 ankiety 

papierowe. 

Konsultacje społeczne w 2021 r. były organizowane w trybie uchwały  

nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Poznania.  

 

 Zorganizował i przeprowadził wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich tylko 2 duże 

projekty konsultacyjne dotyczące przebudowy projektów drogowych, projektów 

infrastrukturalnych, organizacji ruchu. Ograniczono do niezbędnego minimum 

spotkania konsultacyjne czy warsztaty z mieszkańcami. 
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Konsultacje społeczne polegały na zbieraniu przez Zarząd Dróg Miejskich opinii, uwag, 

wniosków mieszkańców do danego projektu drogowego na wstępnym etapie prac 

projektowych na  Osiedlu, którego ww. przebudowa dotyczyła. Projekty dotyczyły:  koncepcji 

budowy ulicy Głogowskiej oraz rozwiązań transportowych w północnej części Poznania. 

Gabinet Prezydenta starał się również promować i  wykorzystywać bardziej nowoczesne 

metody konsultacyjne takie jak geodyskusja. 

W pierwszym przypadku ulica Dolna Głogowska to planowana droga ujęta w Studium 

Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania. Jej 

powstanie ma spełnić następujące cele: 

 - przeniesienie części ruchu samochodów z ul. Głogowskiej poza istniejące 

zabudowania osiedla Św. Łazarz, czyli na obecne tereny położone wzdłuż torów kolejowych. 

Pozwoli to jednocześnie na przywrócenie Głogowskiej charakteru śródmiejskiej ulicy 

handlowej, 

 - zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenom sąsiadującym z torami kolejowymi 

zarówno po łazarskiej, jak i wildeckiej stronie. Mowa tu głównie o planowanej przez miejskich 

urbanistów dzielnicy Wolne Tory, jak i terenach inwestycyjnych położonych pomiędzy 

zabudową ul. Kolejowej i torami kolejowymi. Dla tych ostatnich, powstanie Dolnej 

Głogowskiej będzie też impulsem do ich zagospodarowania. 

Konsultowany projekt obejmował także przebudowę ulic położonych w bezpośrednim 

sąsiedztwie Dolnej Głogowskiej. Koncepcja jest pierwszym, wstępnym etapem prac 

projektowych. Jej celem jest przede wszystkim zweryfikowanie czy możliwe jest 

zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań ujętych w dokumentach planistycznych, którymi  

w przypadku ul. Dolnej Głogowskiej są Studium Kierunków i Uwarunkowań 

Zagospodarowania Przestrzennego oraz powstający miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego "Wolne Tory". 

Podjęcie dalszych działań związanych z powstaniem Dolnej Głogowskiej będzie uzależnione 

od zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 

Poznania. Większość terenów, przez które nowa ulica ma przebiegać, nie należy do miasta. Są 

to przede wszystkim tereny należące do Skarbu Państwa i będące we władaniu PKP. Istotnym 

kosztem będą wykupy gruntów, ale możliwe jest także pozyskanie ich od kolei. 

Konsultacje społeczne przeprowadzono w ramach geodyskusji, gdzie plan sytuacyjny 

przebiegu drogi zamieszczono na dedykowanej konsultacjom specjalnej stronie. Plan 

sytuacyjny podzielono na trzy obszary. Kliknięcie na wybrany obszar otwierało szczegółowy 

opis projektowanych zmian i umożliwiało napisanie komentarza. W dyskusji merytorycznej 

brał udział na bieżąco moderator Zarządu Dróg Miejskich. Wszystkie zgłoszone uwagi  

i propozycje zmian zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności i możliwości wdrożenia na 

kolejnym etapie prac nad projektem Dolnej Głogowskiej. 

 

Drugim projektem zrealizowanym z Zarządem Dróg Miejskich były konsultacje w sprawie 

rozwiązań transportowych w północnej części Poznania. Budowa i przebudowa dróg  

w północnej części Poznania to najważniejszy element wieloetapowej koncepcji rozwiązań 

transportowych dla tego obszaru. Koncepcja została  opracowana w taki sposób, aby już 

realizacja jej pojedynczych elementów przyniosła poprawę warunków ruchu  
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dla pojazdów poruszających się w tej części miasta. Koncepcja, będąca przedmiotem 

konsultacji społecznych, proponowała szereg rozwiązań, które poprawią transportowy 

krajobraz wokół ul. Obornickiej. Obejmuje ona budowę nowych i rozbudowę istniejących dróg 

zgodnie z obowiązującymi dokumentami planistycznymi. Mowa tu między innymi  

o ul. Nowej Szymanowskiego, Nowej Obornickiej i Nowej Kurpińskiego. Koncepcja 

uwzględnia również remont istniejącej, "starej" ul. Obornickiej   i zmianę jej charakteru  

- z zatłoczonej drogi tranzytowej do lokalnej ulicy dojazdowej dla mieszańców i lokalnych 

firm. Konsultowana propozycja rozwiązań transportowych została opracowana w oparciu  

o tak zwaną metodę iteracyjną, polegającą na analizowaniu poszczególnych wycinków danego 

obszaru. Ocenie poddawane były rozwiązania proponowane dla pojedynczych odcinków dróg 

i skrzyżowań. Uwzględniano przy nich  m. in. prognozowane natężenie ruchu oraz to w jaki 

sposób poszczególne zmiany wpłyną na poprawę istniejącej sytuacji. Przyjęta metoda 

pozwoliła podzielić docelowy układ drogowy na etapy. Zgodnie  

z wykonanymi analizami realizacja już pierwszego z nich przyniesie widoczną poprawę  

w rejonie objętym koncepcją. Ma to również znaczenie ekonomiczne - tak rozbudowany układ 

drogowy należy realizować etapami. Konsultacje społeczne poświęcone koncepcji zmian  

w układzie drogowym północnego Poznania odbywały się od 4 do 18 października 2021r.  

i prowadzone były w formie tzw. "geodyskusji". 

Na stronie internetowej konsultacje.zdm.poznan.pl zamieszczony został interaktywny plan 

sytuacyjny, który podzielono na 6 obszarów. Kliknięcie na wybrany obszar otwierało okno ze 

szczegółowym opisem proponowanych rozwiązań, w którym można było wpisać komentarz 

lub odpowiedzieć na wcześniej zamieszczone wpisy mieszkańców. 

Łącznie w ramach konsultacji społecznych przesłano 621 komentarzy, z których 

wyodrębniono ponad 530 uwag i propozycji zmian do zaprezentowanych rozwiązań. 

 

 Zorganizował i wziął udział w spotkaniach roboczych przed konsultacjami społecznymi: 

Zorganizowano również cały cykl spotkań roboczych, służących lepszemu przygotowaniu 

procesów konsultacji społecznych przed ich rozpoczęciem z udziałem przedstawicieli 

wydziałów, miejskich jednostek organizacyjnych m.in. w sprawie zmian w organizacji ruchu 

na ulicy Swoboda, zmian organizacji ruchu na terenie Osiedla Wola, strefa tempo 30, zmian 

organizacji ruchu na Ogrodach, # deliberateria, koncepcji budowy ulicy Dolnej Głogowskiej, 

budowy północnego odcinka I ramy komunikacyjnej, koncepcji tramwaju Poznań – Wschód, 

koncepcji zagospodarowania doliny rzeki Warty, Poznańskiego Panelu Obywatelskiego, 

konsultacji nowego Regulaminu czystości i porządku w Mieście, spotkań Prezydenta Miasta 

Poznania z Osiedlami. 

Spotkania robocze były również z uwagi na pandemię organizowane na platformie zoom jak 

również miejscowo i dotyczyły projektów konsultacyjnych, których realizację założono  

w I i II półroczu 2021 r. Organizowano również spotkania informacyjne czy podsumowujące 

po odbytych konsultacjach społecznych w zakresie dalszej realizacji projektu  

np. wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na terenie Osiedla Wola, strefa tempo 30. 

Przygotowując się do spotkań przeprowadzano wizje w terenie np.  na Osiedlach: Grunwald 

Północ, Wola, Ogrody. 
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 Zorganizował i poprowadził 8 spotkań Prezydenta Miasta Poznania z Radami Osiedli   

i mieszkańcami w trzy etapowej procedurze przewidzianej dla ww. spotkań.  

Celem tych spotkań jest pozyskanie wiedzy o potrzebach i problemach mieszkańców danych 

osiedli, zapoznanie z postulatami, wnioskami i inicjatywami mieszkańców, dotyczącymi 

funkcjonowania osiedli, pozyskanie wiedzy o ocenie działania służb miejskich na terenie 

osiedli, wzmocnienie kontaktu Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami osiedli. 

Z uwagi na pandemię, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz brak możliwości 

organizacji większych spotkań, organizowano spotkania w podobnej procedurze, online.   

W 2021 zorganizowano spotkania Prezydenta Miasta Poznania z Radami Osiedli: Strzeszyn, 

Stary Grunwald, Główna, Wola, Podolany, Sołacz, Kwiatowe, Starołęka- Minikowo. 

Mimo trudnej sytuacji, zamierzeniem była kontynuacja spotkań Prezydenta z mieszkańcami, 

chociaż  w innej formie. 

W spotkaniach uczestniczył Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. 

Spotkania były transmitowane również na kanale YouTube Miasta Poznania, aby mieszkańcy 

mogli śledzić ich przebieg na żywo, posłuchać rozmowy  na tematy, które w ocenie danej Rady 

Osiedla zostały uznane za najbardziej istotne z punktu widzenia mieszkańców czy włączyć się 

do dyskusji zadając pytanie Prezydentowi w komentarzach na YT.  Po zakończeniu pierwszej 

części spotkania (z Radą Osiedla), Prezydent udzielał odpowiedzi  na pytania mieszkańców, 

które dotyczyły danego Osiedla lub tej części Miasta ( druga część spotkania). 

Udało się również wrócić do spotkań indywidualnych Prezydenta Miasta Poznania  

z mieszkańcami, którzy dokonali zapisu na przedmiotowe spotkanie. Spotkania indywidualne 

Prezydenta Miasta Poznania były organizowane przy wsparciu Wydziału Organizacyjnego 

Urzędu Miasta Poznania, Oddziału Skarg Wniosków i Petycji. 

Szczegółowy przebieg konsultacji określa Zarządzenie nr 37/2017/P Prezydenta Miasta 

Poznania z dnia 27 września 2017 r. w sprawie organizacji spotkań Prezydenta Miasta 

Poznania z mieszkańcami. 

 

 Przygotowywał wspólnie z Miejską Pracownią Urbanistyczną 12 procesów 

konsultacyjnych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego przy udziale jednostek pomocniczych miasta, właściwych dla danego 

terenu.  

Wspólnie z Miejską Pracownią Urbanistyczną zorganizowano 12 procesów konsultacyjnych 

na I i II etapie, w tym  z uwagi na pandemię 8 spotkań konsultacyjnych online - najczęściej 

przy realizacji II etapu, dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

z udziałem jednostek pomocniczych miasta, właściwych dla danego terenu. Konsultacje 

polegały na organizacji spotkań z zespołami projektowymi Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej, których celem było omówienie uwarunkowań i założeń do projektów planów 

oraz zebranie sugestii dotyczących danych obszarów. 

Z uwagi na pandemię opracowano inny system organizacji konsultacji społecznych 

związanych z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zwiększenie 

partii informacji przygotowywanych przez określony Zespół Projektowy przed rozpoczęciem 

konsultacji społecznych, wymianę informacji telefoniczną i mailową  

z interesariuszami. 
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 Kontynuował organizację szkoleń  dotyczących organizacji procesu i prowadzenia 

konsultacji społecznych. 

W ramach zwiększenia profesjonalizmu przeprowadzanych w mieście konsultacji społecznych 

i podniesienia kompetencji osób zajmujących się organizacją tego procesu, wzięto udział  

w spotkaniach szkoleniowych służących nawiązaniu współpracy w zakresie konsultacji 

społecznych w celu polepszenia komunikacji z mieszkańcami, uczynienia jej bardziej 

przejrzystą i przyjazną dla mieszkańców. 

Pracownicy Gabinetu Prezydenta brali udział w szkoleniach służących podniesieniu 

kwalifikacji pracowników prowadzących spotkania jako moderatorzy i uczestniczących     

w spotkaniach jako wsparcie merytoryczne. Były to okazje do wymiany doświadczeń  

i zdobycia wiedzy eksperckiej z Polski i zagranicy w bardzo aktualnych obecnie tematach.  

Przedstawiciele Oddziału Komunikacji Społecznej uczestniczyli również w Forum Praktyków 

Partycypacji z udziałem Fundacji „Stocznia”,  a także w sposób aktywny  w seminarium 

„Demokratyzująca rola deliberacji w konsultacjach społecznych. Kontekst prawny i praktyka 

samorządowa w Niemczech i w Polsce”. Seminarium prowadziło Centrum Deliberacji, 

Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Seminarium było zwieńczeniem projektu 

polsko – niemieckiego „wDialogu” dotyczącym standardów organizacji konsultacji 

społecznych   z mieszkańcami, w którym Poznań brał udział. 

Wzięto udział w szkoleniu warsztatowym organizowanym przez Fundację „Stocznia”       

w Warszawie „Partycypacja na fali”. Fundacja Stocznia kierowała zaproszenie  do praktyków  

i praktyczek partycypacji obywatelskiej organizujących i/lub realizujących procesy 

partycypacyjne w okresie pandemii – zarówno osób pracujących w urzędach i instytucjach 

publicznych, jak i działaczy i działaczek społecznych. Spotkanie pozwoliło na przyjrzenie się 

ostatnim (pandemicznym) doświadczeniom i przemyślenie, co z nich wynika – dla bieżącej  

i przyszłej praktyki prowadzenia procesów partycypacyjnych oraz nastawienia do pracy  

i osobistego dobrostanu w życiu zawodowym.  

Szkolenie służyło odpowiedzi na pytania jak dobrze prowadzić procesy partycypacyjne                 

w czasie pandemii, jak mierzyć się z koniecznością szukania zupełnie nowych rozwiązań, 

docierania do mieszkańców i mieszkanek i włączania ich w dialog na temat 

przygotowywanych rozwiązań. Podpowiedziało jak radzić sobie w sytuacjach, gdzie często 

trzeba  działać kreatywnie, szybko zdobywać nowe umiejętności  i pokonywać różnego typu 

ograniczenia. 

Gabinet Prezydenta – Oddział Komunikacji Społecznej zorganizował również akredytowane 

szkolenie z facylitacji. Szkolenie odbyło się jako interaktywny warsztat, który przekazał 

wiedzę o Facylitacji od podstaw – zaczynając od rozróżniania zadań i procesu, przez rolę 

Facylitatora i Lidera Zadania. Szkolenie przeprowadziła akredytowana trenerka APMG 

International pani Monika Kozakiewicz reprezentująca firmę szkoleniową OMEC Sp. z o.o. 

 Facylitacja to podejście do prowadzenia spotkań zorientowanych na wypracowanie 

rozwiązania problemu przez zespół lub zespoły. Osoba prowadząca takie spotkania 

(facylitator) wykorzystuje szereg technik, narzędzi i modeli służących podnoszeniu 

efektywności w osiągnięciu ww. celu. 

Szkolenie Facilitation Foundation pozwalało nam poznać najważniejsze mechanizmy rządzące 

pracą zespołową. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, jak skutecznie poprowadzić spotkanie, 

tak aby wesprzeć uczestników spotkania w rozwiązaniu nawet bardzo złożonego  
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i skomplikowanego problemu. Szkolenie oparte było na metodologii zwanej „Process 

Iceberg“. Została ona opracowana przez Tonego Manna. Stosowana jest w wielu różnych 

przedsiębiorstwach i instytucjach. Jej praktyczne podejście zyskało sobie licznych 

zwolenników w sektorach publicznym, prywatnym i pozarządowym, zarówno w Wielkiej 

Brytanii, jak i w innych krajach świata. 

Facylitacja wg. Process Iceberg skupia się w dużej mierze na działaniach facylitatora przed 

samym spotkaniem. Polegają one na przygotowaniu adekwatnej do celu spotkania agendy. 

Facylitator dzięki dopasowaniu do zadań i działań spotkania, odpowiednich narzędzi  

i sposobu pracy grupy powoduje, że większość problemów w trakcie samego spotkania zostaje 

rozwiązanych. 

W trakcie kursu uczestnicy stawali się coraz bardziej świadomi procesu grupowego. Poznawali 

kolejne narzędzia, techniki i modele wypróbowując je na sobie. Wszyscy uczestnicy szkolenia 

z Oddziału Komunikacji Społecznej Gabinetu Prezydenta pozytywnie zdali egzamin 

Facilitation Foundation, uzyskując międzynarodowy certyfikat. Dzięki uczestnictwu  

w szkoleniu Facilitation Foundation zespół  poznał nowoczesne narzędzie stosowane na całym 

świecie, które wzbogaciło posiadaną wiedzę i umiejętności zespołu. 

 

 Przeprowadził Poznański Budżet Obywatelski 2021 - konsultacje społeczne, w ramach 

których mieszkańcy Poznania mogli decydować o tym, na co zostanie przeznaczona część 

budżetu miejskiego.  

Zadania zaplanowane na 2021 r. w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego były 

bardzo obszerne i związane z poszczególnymi etapami realizacji projektu. Z uwagi na brak 

możliwości realizacji zadań w wyniku pandemii Covid-19, większość zadań została 

zrealizowana w okrojonym zakresie i część wycofana. 

Proces składania projektów rozpoczął się 4 maja i trwał do 31 maja 2021 r. W tym czasie 

złożono 210 projektów – 36 ogólnomiejskich, 15 w ramach Zielonego Budżetu i 159 

rejonowych. Tak jak w poprzednich edycjach, każdy mieszkaniec mógł zgłosić maksymalnie 

3 projekty. Wnioski mogły składać osoby fizyczne, zamieszkujące na terenie Poznania bez 

ograniczenia ze względu na wiek. Wnioski można było składać elektronicznie i papierowo. Do 

każdego zgłoszenia należało dostarczyć w formie papierowej listę poparcia projektu 

(minimum 10 głosów poparcia). 

Na realizację inicjatyw została przeznaczona rekordowa kwota – 22 mln złotych. 16 mln zł 

przydzielono projektom rejonowym, a pozostałe 6 mln zł projektom ogólnomiejskim,  

w tym 4 mln wydzielone zostały na Zielony Budżet. 

Opiniowanie projektów przez Urząd Miasta Poznania składało się z 2 głównych etapów: oceny 

formalnej oraz oceny merytorycznej. W opiniowanie zaangażowanych było około 30 

instytucji, jednostek i wydziałów Urzędu Miasta Poznania oraz 42 jednostki pomocnicze 

miasta. Równolegle z etapem odwoławczym trwało opiniowanie projektów przez rady osiedli. 

Negatywna opinia rady, nie przekreślała udziału projektu w głosowaniu. Spotkania 

odwoławcze, odbyły się w formie zdalnej. Ostatecznie na liście do głosowania znalazło się 

150 pomysłów. 5 projektów wycofano na prośbę wnioskodawcy, a 12 nie spełniało wymogów 

formalnych - w większości nie dostarczono wymaganej listy poparcia projektu. W przypadku 

17 negatywnych rekomendacji, złożono odwołania. W wyniku spotkań odwoławczych  

i decyzji Prezydenta Miasta Poznania,  zmieniono decyzję na pozytywną odnośnie 6 z nich. 
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Maksymalna kwota realizacji projektu rejonowego wynosiła 600 tys., a projektu 

ogólnomiejskiego 2 mln zł. Dla Zielonego Budżetu przeznaczono kwotę 4 mln zł.                          

W tegorocznym PBO do dyspozycji mieszkańców były 22 mln zł. Podział środków                        

w ramach poszczególnych rejonów PBO został dokonany na podstawie algorytmu bazującego 

na podziale procentowym opartym w 70% na liczbie mieszkańców danego rejonu i w 30% na 

powierzchni danego rejonu liczonej w km². 

Głosowanie PBO22 odbyło się w terminie od 1 października do 22 października (do godz. 

12:00). Podczas głosowania można było oddać maksymalnie dwa głosy na projekty 

ogólnomiejskie (w tym jeden w ramach Zielonego Budżetu) oraz maksymalnie dwa głosy na 

projekty rejonowe. Głosować mógł każdy mieszkaniec Poznania – osoba fizyczna 

zamieszkująca na terenie Miasta. Głosowanie odbyło się w formie elektronicznej. Oddano 85 

115 ważnych zgłoszeń elektronicznych. Do realizacji zakwalifikowano 34 projekty: 

• 3 ogólnomiejskie (w tym 2  z Zielonego Budżetu), 

• 31 rejonowych. 

W tej edycji po raz pierwszy zastosowano metodę głosowania za pomocą kodu sms. 

Przystępując do głosowania, należało dodatkowo podać numer telefonu komórkowego,   

na który przesłany został weryfikujący kod sms umożliwiający potwierdzenie oddania głosu  

w Serwisie PBO22. 

O wynikach głosowania informowano na profilach internetowych: Poznański Budżet 

Obywatelski, Miasto Poznań, Portal Poznan.pl. oraz w Serwisie PBO22. 

Gabinet Prezydenta podjął szereg działań informacyjnych i promocyjnych: 

• Szkolny Budżet Obywatelski: 

Podczas promocyjnych warsztatów online, które odbyły się w kwietniu 2021, społeczność 

poznańskich szkół zapoznała się  z ideą Szkolnych Budżetów Obywatelskich, dowiedziała się 

o jego założeniach  i sposobie wdrażania. Dowiedzieli się, jak krok po kroku przygotować  

i przeprowadzić budżet obywatelski w swojej szkole, począwszy od zbierania wniosków  

do ogłoszenia wyników. W maju 2021, każda ze szkół przeprowadziła swój własny szkolny 

budżet partycypacyjny. Program “Od SBO do PBO” został zrealizowany w trzech poznańskich 

szkołach (SP57, II LO i V LO) w okresie kwiecień-maj 2021 na zlecenie Gabinetu Prezydenta 

Urzędu Miasta Poznania przez Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO. W sumie  

w ramach projektu przeszkolono ponad 60 uczniów i nauczycieli ze szkół, a w realizację 

zaangażowano całą społeczność szkolną. 

• Konkurs fotograficzny dla uczniów: 

W maju 2021 roku przeprowadzono konkurs fotograficzny dla poznańskich uczniów. 

Tematem prac były inwestycje zrealizowane w ramach Poznańskiego Budżetu 

Obywatelskiego. W ramach oceny prac brano pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, 

oryginalność/kreatywność oraz walory estetyczne zdjęcia. W sumie do konkursu zgłosiło się 

ponad 100 osób, a jury oceniło 238 zdjęć. Spośród wszystkich prac, mogliśmy nagrodzić po 

jednym zdjęciu z każdej kategorii wiekowej oraz przyznać maksymalnie cztery wyróżnienia 

w dowolnej kategorii: 

1) uczniowie szkół podstawowych, klasy 3 – 5, 

2) uczniowie szkół podstawowych, klasy 6 – 8, 

3) uczniowie szkół ponadpodstawowych. 
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• Warsztaty dla seniorów: 

Wspólnie z Centrum Inicjatyw Senioralnych 14 maja 2021 r. zorganizowano warsztaty                   

z pisania wniosków do PBO dla poznańskich seniorów. Wydarzenie, ze względu na sytuację 

epidemiologiczną  w kraju, odbyło się w formie online za pomocą platformy zoom. Podczas 

wydarzenia omówiono najważniejsze zasady PBO, sposób składania projektów oraz 

przeprowadzono dyskusję dotyczącą ogólnych założeń PBO.  

• Maraton Pisania Wniosków: 

W ramach pomocy mieszkańcom w składaniu projektów do Poznańskiego Budżetu 

Obywatelskiego, na dziedzińcu Urzędu Miasta, Gabinet Prezydenta organizował zawsze 

Maraton Pisania Wniosków. Obecna sytuacja pandemiczna niestety nie sprzyjała organizacji 

podobnych spotkań w plenerze, dlatego podjęto decyzję, aby przenieść wydarzenie  

do wirtualnej rzeczywistości. Podczas spotkania przedstawiono najważniejsze kwestie 

dotyczące składania projektów. Następnie mieszkańcy mieli możliwość porozmawiania online  

z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miasta Poznania. W trakcie wydarzenia zostały 

utworzone wirtualne pokoje, każdy poświęcony innej tematyce, do których swobodnie można 

było dołączyć. Przed wydarzeniem zorganizowano kilka prób technicznych z pracownikami 

merytorycznymi oraz przygotowano poradnik obsługi zoom dla mieszkańca, który był 

wysyłany wraz z linkiem na wydarzenie. Maraton Pisania Wniosków odbył się 17 maja 2021 

w godzinach 17:00 – 19:00 na platformie Zoom. W sumie w spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele 21 wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Poznania oraz ok. 30 mieszkańców 

Miasta. Na wydarzenie mógł zapisać się każdy mieszkaniec miasta.  

• Inne działania w ramach PBO: 

Niezależnie od organizowanych wydarzeń, mieszkańcy mogli skontaktować się  lub spotkać 

na żywo z pracownikami Gabinetu Prezydenta w sprawie składania projektów do PBO.  

Na stronie internetowej umieszczono kontakty do wszystkich osób z miejskich wydziałów  

i jednostek zaangażowanych w opiniowanie. Przygotowano również listę przykładowych 

inwestycji oraz poradnik (broszurę informacyjną) dotyczącą  Poznańskiego Budżetu 

Obywatelskiego. Zrealizowano wydruk wkładek informacyjnych ze wszystkimi projektami 

poddanymi pod głosowanie w gazetach: Fakt, Wyborcza, Głos Wielkopolski. Pomoc  

i wsparcie dla mieszkańców w zakresie składania wniosków odbywała się w formie zdalnej. 

Spotkania odwoławcze odbyły się również w formie zdalnej. Stacjonarne punkty  

do głosowania nie zostały uruchomione, jednak pracownicy Gabinetu Prezydenta byli dostępni 

przez cały okres głosowania, aby udzielić wskazówek  i pomocy technicznej. Była również 

możliwość skorzystania z urządzeń i uzyskania pomocy technicznej w siedzibie Urzędu Miasta 

Poznania. Rady osiedla mogły tworzyć punkty do głosowania na podstawie własnej uchwały.  

Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz zalecenia epidemiologiczne                                         

nie uruchomiono punktu w Centrum Inicjatyw Senioralnych i Centrum Inicjatyw Rodzinnych. 

W miesiącach poprzedzających tegoroczną edycję trwała ewaluacja poprzedniej edycji PBO 

oraz przygotowanie zasad nowej edycji. W ramach tego procesu konsultowano zmiany  

w kolejnej edycji z Radą Miasta Poznania, radami osiedli oraz przeprowadzono weryfikację 

prawną i techniczną zmian w tegorocznej edycji. Zbierano również uwagi od mieszkańców  

za pomocą kanałów internetowych. 
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Podczas sesji Rady Miasta Poznania, 9 marca 2021 roku, miejscy radni jednogłośnie przyjęli 

nowe zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Później rozpoczęto kampanię 

informacyjną  dla mieszkańców dotyczącą etapu składania projektów. 

Wśród mieszkańców przeprowadzono ankietę ewaluacyjną, aby poznać ich zdanie                      

na temat Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Kwestionariusz zawierał 24 pytania.               

W tegorocznej edycji nie zbierano danych kontaktowych w celu badań opinii społecznej. Brak 

ten uniemożliwił udostępnienie ankiety ewaluacyjnej dużej liczbie osób zainteresowanych 

budżetem obywatelskim (głosujących), więc liczba wypełnionych ankiet i rozesłanych 

informacji o badaniu jest w tegorocznej edycji niższa niż w latach poprzednich. W sumie 

zarejestrowano 86 wypełnień ankiety. Informacja o badaniu była dystrybuowana na miejskich 

kanałach internetowych oraz poprzez kontakt mailowy z zainteresowanymi osobami. Ankieta 

i jej wyniki zostały stworzone we współpracy z Biurem Poznań Kontakt. 

 

 Kontynuował współpracę z Biurem Cyfryzacji i Cyberbezpieczenstwa UMP w zakresie 

przebudowania miejskiej strony internetowej informującej o konsultacjach. 

Zrealizowano działania związane z przebudową wortalu konsultacyjnego Miasta, aby 

zapewnić mieszkańcom Poznania lepszy i pełniejszy dostęp do istotnych informacji 

dotyczących partycypacji społecznej i konsultacji społecznych. 

Nowa strona internetowa ma odświeżony układ oraz przejrzystą nawigację, a przede 

wszystkim jest responsywna, czyli dostępna na wszelkich urządzeniach mobilnych.                   

Na wortalu można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące konsultacji społecznych 

prowadzonych w Poznaniu, publikowane w taki sposób, aby były przystępne dla wszystkich. 

Znajdują się na niej informacje o konsultacjach społecznych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego z podziałem na I i II etapy, projektach drogowych  

i organizacji ruchu, projektach dotyczących architektury, transportu publicznego, zieleni, 

rewitalizacji oraz konsultacji społecznych programów i dokumentów strategicznych Miasta. 

Na wortalu można znaleźć również informacje dotyczące spotkań Prezydenta Miasta Poznania 

z Radami Osiedli i ich mieszkańcami. Jest przekierowanie do strony bieżącej edycji 

Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego czy działań Centrów Inicjatyw Lokalnych. 

Wortal podaje również aktualne statystyki za poprzedni rok, w zakresie projektów 

partycypacyjnych tj ilość procesów konsultacyjnych, ilość dni konsultacji w Poznaniu, liczba 

osób zaangażowanych w konsultacje społeczne (ich uczestników) a także ilość złożonych  

w konsultacjach wniosków, opinii, uwag czy postulatów. 

Wśród nowych narzędzi na stronie znalazła się między innymi interaktywna mapa miasta  

z informacją o uchwalonych lub opracowywanych planach miejscowych w Poznaniu. 

Wystarczy kliknąć dany obszar, a pojawią się podstawowe informacje z linkiem do karty 

konkretnego projektu planu miejscowego. Można zapoznać się  z najświeższymi  

i najważniejszymi informacjami. Każdy proces konsultacyjny ma specjalnie przygotowaną 

kartę procesu, a w niej zawarte są nie tylko wszelkie bieżące informacje, ale również materiały 

opracowane na potrzeby danego procesu. 

Oddziałowi Komunikacji Społecznej Gabinetu Prezydenta zależy, aby dotrzeć do jak 

najszerszej grupy odbiorców. Właśnie dlatego, starano się uporządkować procesy 

konsultacyjne kategoriami tak, aby były bardziej przystępne dla każdego mieszkańca i aby 

jeszcze szerzej włączać mieszkańców  w proces zarządzania Miastem. 
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We współpracy z Biurem Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania zostały 

opracowane rozwiązania, mające nie tylko uprościć dostęp do informacji, ale sprawić aby były 

one przystępnie i atrakcyjnie przygotowane. Warto tu podkreślić, że nowa strona internetowa 

jest w pełni kompatybilna z innymi serwisami miejskimi. Dzięki możliwościom nowej strony 

będą publikowane wizualizacje projektowe, jak również inne materiały informacyjne 

(prezentacje, opisy, czy animacje). Na stronie znajdzie się również miejsce dla materiałów 

filmowych, które dotychczas były publikowane w mediach społecznościowych. 

 

 Prowadził kampanie informacyjno – edukacyjne w zakresie upowszechniania dobrych 

praktyk współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną oraz 

zwiększeniem świadomości obywatelskiej.  

Z uwagi na pandemię nie zrealizowano wszystkich zamierzeń dotyczących współpracy                

z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i radami osiedli w zakresie realizowanych  

w mieście akcji społecznych i informacyjnych, kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta, 

udzielania wsparcia organizatorom wydarzeń odbywających się  w mieście i podejmowania 

inicjatywy w zakresie organizacji wydarzeń istotnych dla życia mieszkańców. 

Przeprowadzono kampanię informacyjną dla mieszkańców dotyczącą etapu składania 

projektów w Poznańskim Budżecie Obywatelskim oraz samego PBO, a także kampanię 

„kejtrową”. 

Program Miejski „Kejter też poznaniak”, ma na celu promowanie jego założeń, zwiększenie 

świadomości mieszkańców Poznania będących właścicielami psów lub planujących nabycie 

psa. Celem akcji było promocja odpowiedzialnej adopcji zwierząt oraz uświadomienie 

obowiązków, jakie należą do odpowiedzialnego właściciela, między innymi czipowanie, 

konieczność szczepień oraz sprzątanie po swoim psie. To skuteczna kampania wizerunkowa 

Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących społecznej świadomości 

mieszkańców. 

W ramach Programu Miejskiego uczestniczono w cyklicznych spotkaniach Zespołu 

zadaniowego koordynującego program miejski „Kejter też poznaniak”. W spotkaniach 

uczestniczą przedstawiciele m.in. Straży Miejskiej, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Usług 

Komunalnych, Wydziału Finansowego, Zarządu Zieleni Miejskiej.   

Z uwagi na obostrzenia covidowe „Kejtrówkę 2021” zorganizowano w dniach 31 lipca  

i 1 sierpnia 2021 r. w Parku Cytadela w ramach założeń Programu „Kejter też poznaniak”.  

Imprezę społeczno-edukacyjną „Kejtrówkę 2021” połączono z kolejną edycją zawodów 

„Latających psów”. Zorganizowano dla właścicieli, miłośników psów oraz wszystkich 

zainteresowanych mieszkańców Poznania pokazy psów ratowniczych, pokazy psów 

pasterskich,  pokazy Agility, profesjonalnego szkolenia psów oraz psich dyscyplin 

sportowych: dogfreesbie, FlyBall. Fundacja na Rzecz osób Niewidomych przedstawiła pracę 

psa przewodnika. Atrakcją tegorocznej imprezy była specjalna prelekcja oraz indywidualne 

spotkania z publicznością Anety Awtoniuk - specjalistki od zachowań zwierząt i relacji 

człowiek – pies i pies – pies, popularnie nazywanej: super nianią dla psów, psim psychologiem, 

zaklinaczem psów. Aneta Awtoniuk to znana inicjatorka Kampanii Społecznej 

WYCHOWUJĘ, NIE TRESUJĘ.  

Przez dwa dni zorganizowano tez liczne prelekcje i porady dotyczące mowy ciała psa                

zachowania bezpieczne, sygnały ostrzegawcze, uspokajające, porady kynoterapii, adopcji, 
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zasad pielęgnacji, nauki skutecznego przywołania jak i porady behawioralne  

i weterynaryjne. Przygotowano też liczne quizy dla właścicieli psów oraz atrakcje dla 

najmłodszych - Psi Patrol wkracza do akcji: quizy i konkursy z nagrodami, zabawy, mega grę 

planszową, warsztaty kreatywności, malowanie twarzy. Postawiono również stanowisko 

fotograficzne – fotobudkę, w której każdy bezpłatnie mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Ze specjalnym przedstawieniem „Reksio” dla najmłodszych wystąpił też Teatr „Fuzja”. 

Utworzono punkt informacyjny Poznańskiego Schroniska dla zwierząt dotyczący czipowania, 

w którym zachęcano do aktualizacji danych rejestrowych poznańskich kejtrów. W punkcie 

Straży Miejskiej można było zasięgnąć informacji na temat m.in. zasad korzystania z terenów 

parkowych, wybiegów czy sprzątania nieczystości po swoim psie.  

W ramach imprezy wydawano gadżety promocyjne (tj. miski, bidony, odblaski, torby, 

długopisy i woreczki na psie nieczystości) oraz 10 000 szt. poradników odpowiedzialnego 

właściciela psa. Podczas imprezy uruchomiono również zbiórkę karmy  

i najpotrzebniejszych rzeczy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Przyborówku.  Przez 

dwa dni mieszkańcy budowali wspólnie ze spółdzielnią socjalną budy dla psiaków  

w ramach warsztatów „Buda dla psa na sto dwa”, które zostały przekazane do Schroniska  

w Przyborówku. 

W ramach imprezy zacieśniono również współpracę z licznymi poznańskimi fundacjami                  

i  instytucjami działającymi na rzecz zwierząt, które miały swoje stoiska promujące  

i wspierające ideę programu. 

Ponadto przez cały rok prowadzona była kampania informacyjna na mediach 

społecznościowych  i na dedykowanej stronie internetowej. 

 

 Tworzył i Wspierał Centra Inicjatyw Lokalnych. 

Zadanie było realizowane w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z   dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Prezydent Miasta Poznania ogłosił 21 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert nr 31/2021                 

na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot  i społeczności lokalnych”, na rok 2021 w zakresie zadań:   

Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych – regranting,  

oraz Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - CIL sąsiedzki. 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły łącznie 23 oferty, 21 na zadanie: Tworzenie i wspieranie 

Centrów Inicjatyw Lokalnych - CIL sąsiedzki i 2 oferty na zadanie: Tworzenie  

i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych – regranting. W tym 2 oferty nie spełniły wymogów 

formalnych, a pozostałe 21 ofert podlegało dalszemu rozpatrywaniu. 

Podczas posiedzenia 12 marca 2021 r. Komisja Konkursowa zaopiniowała oferty. 

Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję Konkursową, Prezydent Miasta Poznania podjął decyzję 

w sprawie udzielenia dotacji, wraz z decyzją o wysokości kwot przyznanych w jej ramach na 

zadania, które będą realizowane przez Gabinet Prezydenta w 2021 roku.  
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Zgodnie z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, CIL Sąsiedzki miał zostać utworzony                  

w rejonie Rady Osiedla Starołęka – Minikowo - Marlewo. Niestety na utworzenie CIL,                      

w terminie naboru nie wpłynęła żadna oferta.   

 

Poniżej zestawienie wszystkich Centrów Inicjatyw Lokalnych działających w Poznaniu: 

 

 

 

 

 

Dotację w wysokości 200 000,00 zł przyznano Wielkopolskiej Sieci Organizacji 

Pozarządowych "Działamy Razem" na realizację zadania pt. Centrum Inicjatyw Lokalnych - 

Regrantingowe 2021. Natomiast 740 400,00 zł przyznano 20 podmiotom.  
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16 kwietnia 2021 został ogłoszony Konkurs Mikrograntów Centrum Inicjatyw Lokalnych  – 

Regrantingowe 2021 nr CIL-R/2021 na realizację zadań w roku 2021. Po 20 dniach nabór został 

zawieszony w związku z wyczerpaniem środków finansowych. 

Zgodnie z ofertą Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”, konkurs 

regrantingowy zakładał udzielenie co najmniej 35 mikrograntów na realizację projektów,  

w okresie od 1 maja do 30 listopada 2021 i tyle zostało ocenionych pozytywnie i przyjętych  

do realizacji. 

Tym samym swoje działania kontynuowało 14 CIL-i sąsiedzkich, i uruchomiono 6 nowych.                 

I tak w roku 2021 swoją działalność rozpoczęli: CIL Fabianowo – Kotowo,  CIL Świerczewo, CIL 

Podolany, CIL Ogrodówka, CIL Piątkowo Północ oraz CIL Grunwald Południe (Kopernika).  
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Na etapie planowania swoich działań realizatorzy zakładali zrealizować łącznie 85 inicjatyw. Na 

dziś wiadomo, że udało się podnieść ten wskaźnik o ok. 20%  i przeprowadzić ok.100 inicjatyw. 

 

 W ramach zadania Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych Gabinet 

Prezydenta zrealizował także Diagnozę Centrum Inicjatyw Lokalnych: 

Zrealizowano  również Diagnozę CIL – program edukacyjno – badawczy „O2SL                     – 

program edukacji i rozwoju Centrów Inicjatyw Lokalnych w kierunku odkrywania  

i organizowania społeczności lokalnych” dotyczącego organizowania społeczności lokalnej 

oraz diagnozy (mapy zasobów i potrzeb) wspólnot lokalnych z obszarów objętych działalnością 

Centrów Inicjatyw Lokalnych.  

Zadanie zrealizowała Fundacja Naukowa ANTYPODY, która spełniła oczekiwania  

w zakresie zaproponowanego programu szkolenia, trenerów oraz koncepcji merytorycznego 

wsparcia realizatorów CIL. Dodatkowo Fundacja Naukowa ANTYPODY posiadała wszelkie 

uprawnienia, kompetencje.  

Oferta objęła wsparcie i rozwój nowych oraz kontynuujących działania Centrów Inicjatyw 

Lokalnych w 2021 w zakresie organizowania społeczności lokalnych, a także przygotowania  

i realizacji ich diagnoz. Nazwa programu uwzględniała skupienie wysiłku edukacyjnego  

na dwóch umiejętnościach: odkrywaniu potencjału wspólnot lokalnych (przez zbieranie  

i analizę danych) i ich organizowaniu w oparciu o model OSL (organizowania społeczności 

lokalnych). Program autorski został opracowany przez założycieli i współpracowników 

fundacji ANTYPODY oraz Magdalenę Popłońską – Kowalską – dyrektor OPS Dopiewo, 

ekspertkę ds. polityki społecznej i wieloletnią promotorkę modelu organizowania społeczności 

lokalnej. Program opierał się na metodologii ukierunkowanej na analizę zasobów i potrzeb 

lokalnych w podziale na miejsca, ludzi i działania. 

Ze względu na trwający stan pandemii, program realizowany był przede wszystkim  

w środowisku wirtualnym z uwzględnieniem różnych narzędzi edukacji zdalnej. Niektóre 

zadania zrealizowano w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami zorganizowano dwa kręgi 

badawcze z przedstawicielami nowych CIL. Szkolenie podzielone zostało na dwa moduły:   

Pierwszy – podstawowy – skierowany był do nowych CIL, które rozpoczęły działalność  

w 2021 r. Program dla nowych CIL objął 45 godzin w ramach dwóch obszarów tematycznych: 

odkrywania i organizowania wspólnot lokalnych. W ramach obu części przewidziano  

33 godziny zdalnej pracy warsztatowej, 9 godzin w ramach kręgów badawczych, 2 godziny 

konsultacji indywidualnych podsumowujących pracę w ramach warsztatów i kręgów 

badawczych i spotkanie podsumowujące dotyczące omówienia procesu diagnozy, zebrania 

opinii na temat programu i wypracowania sposobu diagnozowania i organizowania 

społeczności lokalnych wraz z przekazaniem informacji zwrotnej na temat raportów  

z diagnozy. 

Drugi moduł programu – zaawansowany – skierowany był do CIL, które mają doświadczenie 

w diagnozowaniu zasobów i potrzeb lokalnych. Głównym ich zadaniem było dokonanie 

aktualizacji diagnozy społecznej w zgodzie z założeniami modelu OSL. Przygotowano łącznie 

70 godzin wsparcia, czyli po 5 godzin dla każdego z 14 CIL. Wsparcie to zostało zrealizowane 

w formie wspólnego spotkania otwierającego (dyskusja na temat dotychczasowych 

doświadczeń), konsultacji indywidualnych i spotkania podsumowującego. 
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 Procedował Małe Granty: 

Środki przekazane na utworzenie CIL przez Radę Osiedla Starołęka – Minikowo,                                  

które nie zostały wydatkowane pierwotnie w otwartym konkursie ofert nr 31/2021,  

ze względu na brak złożonych ofert, zostały poniesione w wyniku przeprowadzenia 

dodatkowego naboru, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego                              

i o wolontariacie tzw. małego grantu. Nabór uruchomiono 2 września 2021, a 29 września 

Fundacja TAMiTU złożyła ofertę. Oferta została procedowana zgodnie z Zarządzeniem 

133/2021/P Prezydenta Miasta Poznania  z dnia 15 lutego 2021r. W ramach projektu 

zrealizowano spektakl teatralny oraz spotkania autorskie. 

Zorganizowano jedno Spotkanie z Mickiewiczem czyli „Starołęckie Dziady II”. 

Przedsięwzięcie teatralne zrealizowano na terenie Fortu 1A na Starołęce, we współpracy   

z Porozumieniem dla twierdzy Poznań. W spektaklu wzięło udział 11 aktorów Asz.Teatru oraz 

wolontariusze - mieszkańcy Starołęki. Mieszkańcy pomogli również przy szyciu kostiumów, 

organizacji biesiady, transporcie. Porozumienie dla Twierdzy Poznań oraz Stowarzyszenie 

Pasjonatów Historii "Boyen" odpowiedzialne było za organizację ognisk, zapewnienie 

bezpieczeństwa dla widzów. Po spektaklu odbyła się wspólna biesiada pozwalająca  

na integrację społeczności lokalnej. Spektaklowi towarzyszyła muzyka na żywo w wykonaniu 

zespołu MANTRIO. Ponieważ "Dziady" Mickiewicza należą do kanonu lektur przedstawienie 

zapoczątkowało planowanie kolejnych spektakli dla grup zorganizowanych.  

Kolejnym działaniem było „Spotkanie z Autorem czyli Starołęcki Klub Książki”. Miejscem 

spotkań była siedziba Teatru Asz.teatr na Starołęce. W listopadzie 2021 r. odbyły się dwa 

spotkania z Anną Kaczyńską, poznańską pisarką autorką książek "Zjeżona" oraz "Przedsionek 

szczęścia". Spotkaniu towarzyszyły rozmowy, zabawy teatralne, wróżby andrzejkowe.  

W realizację spotkań zaangażowane było Koło Gospodyń Miejskich Starołęka-Minikowo-

Marlewo. Główny cel projektu czyli zaangażowanie społeczności Starołęki i okolic do działań 

promujących twórcze czytanie i integrację społeczności lokalnej został osiągnięty. Zarówno 

spektakl „Dziady II” jak i spotkania z książką - pozwoliły na spotkanie z mieszkańcami 

Starołęki i okolic, zaangażowanie ich w tworzenie projektu i zainspirowanie do kolejnych 

działań. Spektakl „Dziady II” wszedł do repertuaru Teatru Asz.teatr, a grany będzie tylko  

na Starołęce, we współpracy z instytucjami, które zrealizowały go w listopadzie 2021 r. 

Miejsce, sceneria spektaklu, muzyka na żywo zainteresowały szkoły, które od lutego 2022 r. 

zaplanowały odwiedzanie Fortu 1. Spotkania z Książką wykazały, że takie wydarzenia  

są potrzebne i mieszkańcy Starołęki bardzo chętnie w nich uczestniczą. 

 

W  2021 roku w ramach konkursu mikrograntów CIL – Regrantingowe zrealizowano  

35 mikrograntów na realizację projektów od 1 maja do 30 listopada 2021. Nabór został 

zawieszony już po 20 dniach w związku z wyczerpaniem puli środków finansowych. 

 

W 2021 r. w ramach poznańskich CIL-ów zrealizowano ok. 100 inicjatyw. Świadczy  

to o szerokim zainteresowaniu. Ich łączna wartość wyniosła 740 400,00 zł.,  

a środki przyznano 20 podmiotom.  
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Z roku na rok miasto stara się przeznaczać na program więcej środków finansowych, chociaż            

w 2021 r. podobnie jak w 2020 działania miały określone ograniczenia z uwagi na pandemię 

Covid -19.  

W 2021 łączna wartość środków przeznaczonych na zadania cilowe to 975 400,00 zł, w tym 

740 400,00 zł na CIL –sąsiedzkie i 200 000,00 zł na CIL regrantingowy oprócz tego 

przeprowadzenie diagnozy i procedowanie w trybie art. 19 a tzw. małego grantu. 

W 2020 r. łączna wartość środków to 969 000,00 zł, w tym 584 000,00 zł na CIL –sąsiedzkie                  

i 385 000,00 zł na CIL regrantingowy. W 2019 r. było to 800 tys. zł (420 tys. zł na CIL-e lokalne 

i 380 tys. zł na CIL regrantingowy). 

 

 

XI. Urząd Stanu Cywilnego: 

 

W 2021 r. odbyło się 7 uroczystości wręczenia medali z okazji długoletniego pożycia 

małżeńskiego z udziałem Pana Prezydenta, podczas których odznaczono 69 par Jubilatów.  

Ponadto Urząd Stanu Cywilnego realizując zadania zlecone gminie dokonał między 

innymi następujących czynności: 

1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego: 26.238, 

2. Migrowanie aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego: 37.569, 

3. Sporządzanie wzmianek dodatkowych: 6.728, 

4. Zamieszczanie przypisków: 27.629, 

5. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa: 2.233, 

6. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: 90.471, 

7. Wydawanie zaświadczeń: 15.161. 

 

 

XII. Wydział Gospodarki Nieruchomościami: 

 

1.  Zasób Nieruchomości  

1.1. Realizacja projektów związanych z wykorzystaniem nieruchomości Miasta Poznania 

i Skarbu Państwa. 

1.1.1.  „Rzeka w mieście”. 

W roku 2021 Wydział Gospodarki Nieruchomościami kontynuował realizację projektów 

związanych z aktywizacją terenów nadrzecznych – rzeki Warty. 

W ramach konkursu ofert na najem nieruchomości zostały zawarte dwie kolejne umowy na 

dzierżawę terenu w sąsiedztwie rzeki Warty. Jedną z nich zawarto z podmiotem „Rojber Plaża” 

na teren położony przy ul. Przystań na wysokości Politechniki. Natomiast drugim podmiotem, 

z którym zawarto umowę jest „Plaża Wilda Eco Village” działająca na terenie dawnej Plaży 

Miejskiej Wilda.  

Dzięki aktywności nowych oraz działających już w latach ubiegłych partnerów prywatnych 

mieszkańcy ponownie uzyskali dostęp do usług gastronomicznych, kulturalnych i sportowych 

w sezonie wiosenno-letnim.  
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W roku 2021 kontynuowano także przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji 

polegającej na budowie przystani jachtowej jako kolejnego kroku do powstania na terenie miasta 

Poznań całorocznej przystani jachtowej oraz nurtowej.  

Kolejny rok nad rzeką funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu wodnego, a po rocznej przerwie 

powróciła również tymczasowa przystań jachtowa, w ramach której środowisko „wodniaków”  

po raz pierwszy w pełni mogło skorzystać z budynku zaplecza socjalnego przystani jachtowej. 

Poza przystanią po swojej rocznej nieobecności na rzece można było ujrzeć „Tramwaj Wodny”, 

który w związku z trwającą przebudową brzegów realizował rejsy turystyczne na dwóch trasach:  

w kierunku północnym do mostu kolejowego w Koziegłowach oraz w kierunku południowym  

do mostu kolejowego na Starołęce.   

Wydział Gospodarki Nieruchomościami we współpracy z innymi instytucjami zorganizował także 

szereg działań o charakterze edukacji ekologicznej, w ramach których odbyły się takie działania 

jak program „Eko Edukacja PLAŻE”, pikniki „WARTA DZIECIOM” oraz „EKO PIKNIK”, 

włączone do rejsów tramwaju wodnego „EKO REJSY” oraz dalsza realizacja programu „Trzymaj 

czystą Wartę”. 

Tak jak każdego roku znaczna część zasobów zarówno finansowych, jak i organizacyjnych 

związanych z realizacją programu strategicznego „Rzeka w mieście” dedykowana została 

działaniom związanym z utrzymaniem porządku. Standardowo dzięki działaniom podjętym przez 

Wydział tereny nadrzeczne objęte były stałym utrzymaniem czystości wraz z cyklicznym 

wykaszaniem traw. W ramach realizacji tego zadania, wydano w roku 2021 kwotę 747 300,00 zł 

brutto na usługi utrzymania czystości i koszenia traw, świadczone przez wykonawcę wyłonionego 

w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ponadto na terenach nadrzecznych znajdują się kontenery umożliwiające segregację odpadów oraz 

pojemniki na żar mające zapobiegać pożarom kontenerów na odpady. Kolejny sezon działały także 

strefy dozwolonego spożywania alkoholu nad rzeką Wartą.   

1.1.2.  Inwestycje  

1. Budowa kompleksu ogródków działkowych – w czerwcu 2021 roku nastąpiło 

zakończenie realizacji robót budowlanych dotyczących budowy kompleksu ogródków 

działkowych wraz z domem działkowca, ogólnodostępnym sanitariatem, miejscami 

parkingowymi i infrastrukturą techniczną – etap I, przy ul.  Przy Lotnisku. Odbiór 

końcowy zrealizowanej inwestycji miejskiej nastąpił w dniu 28.07.2021 r.  

W ramach zrealizowanego zadania zagospodarowano niemal 46 tys. metrów 

kwadratowych terenu przeznaczonego na działki ogrodowe. Powstało ogółem  

75 ogródków o powierzchni od 300 do 500 metrów kwadratowych oraz 

jednokondygnacyjny dom działkowca, który składa się z trzech brył zlokalizowanych 

na planie sześciokąta foremnego, pełniący funkcję administracyjną dla Rodzinnego 

Ogrodu Działkowego. Największa część tego obiektu mieści ogólnodostępny węzeł 

sanitarny, klub seniora z zapleczem kuchennym, pomieszczenie porządkowe oraz 

magazyn. Natomiast w średniej bryle znajduje się sala spotkań na niemal 50 osób, zaś 

w najmniejszej - pomieszczenie administracyjne oraz miejsce na aneks kuchenny. 

Ogródki są wyposażone w wewnętrzną sieć wodociągową i elektryczną, doprowadzoną 

do każdej działki ogrodowej oraz do domu działkowca. Budynek został przyłączony 

do kanalizacji ogólnospławnej. Do poszczególnych działek ogrodowych prowadzą 

utwardzone alejki o żwirowej nawierzchni. Dodatkowo wyznaczone zostało miejsce 

ogólnodostępne z zielenią i placem zabaw, które ma służyć rekreacji i integracji 
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użytkowników. Wyposażono je w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci 

i stojaki rowerowe.  

Wzdłuż ul. Przy Lotnisku dla działkowców znalazło się 49 ogólnodostępnych miejsc 

postojowych, w tym 5 przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W obrębie parkingu wyznaczono miejsca gromadzenia odpadów stałych oraz na 

odpady zielone. Parking oraz teren przy domu działkowca są także oświetlone. 

2. Umowy partycypacyjne zawarte w 2021 r.  

1) Umowa z Projekt Nowa Łacina Sp. z o.o. na kwotę 124 314,41 zł; 

2) Umowa z AUTO-CENTRUM Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Sp. z o.o na 

kwotę 1 845 000,00 zł; 

3) Umowa z GGW Winogrady Sp. z o.o. na kwotę 370 000,00 zł; 

4) Umowa z GGW Hawelańska Sp. z o.o. sp. k. na kwotę 740 000,00 zł;  

5) Umowa z Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. na kwotę 200 000,00 zł; 

6) Umowa z JP Development Sp. z o.o. Horyzont Poznań Sp. k. na kwotę  

328 256,16 zł; 

7) Umowa z Projekt Warszawa 7 Cordia Partner 2 Sp. z o.o. sp. k. na kwotę 

1 000 000,00 zł; 

8) Umowa z Prologis Poland LXXIII Sp. z o.o. na kwotę 1 823 000,00 zł; 

9) Umowa z firmą QUBIKA na kwotę 856 080,00 zł; 

10) Umowa z ROBYG Wega Development Sp. z o.o. – kwota partycypacji zostanie 

określona na podstawie operatu szacunkowego. 

 

3. Modernizacja budynków komunalnych – w ramach zadania budżetowego GN/P/024 

w roku 2021r. zakończono:  

1) modernizację lokalu dla siedziby Galerii Arsenał przy ul. Szyperskiej 2 

w Poznaniu; 

2) wykonano izolację przeciwwilgociową i modernizację budynku przy 

ul. Siemiradzkiego 2  w Poznaniu; 

3) wykonano modernizację lokalu przy ul. Morasko 57 w Poznaniu;  

4) wykonano roboty modernizacyjne i adaptacyjne w lokalach mieszkalnych przy 

ul. Rybaki 18 m. 2, ul. Królowej Jadwigi 54 m. 3, ul. Kościuszki 105 m. 9, 

ul. Jackowskiego 52A m. 4 przeznaczonych na realizację programu najmu 

socjalnego ze wsparciem treningowym w budynkach komunalnych;  

5) zmodernizowano 30 zwolnionych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych 

przy ul. Pamiątkowa 25A m. 5a, ul. Wawrzyniaka 37 m. 27, ul. Ku Dębinie 1 m. 1, 

ul. Zbyłowita 8 m. 3, ul. Składowa 11 m. 4, ul. Dąbrowskiego 111 m. 12, 

ul. Sikorskiego 24 m. 1, ul. Chłapowskiego 5 m.  3, ul. Grottgera 7A m. 11, 

ul. Drzymały 16 m. 4, Plac Cyryla Ratajskiego 1A m. 11,  

ul. Św. Marcin 39 m. 27, ul. Kościuszki 86 m. 4, ul. 28 Czerwca 1956 r. 142 m. 23, 

ul. Dąbrowskiego 35-37 m. 14 i  m. 27, ul. Ratajczaka 17 m. 18, ul. Wawrzyniaka 

38 m. 3, ul. Staszica 11-13 m. 21, ul. Piłsudskiego 106 m. 2, ul. Kosińskiego 19 m. 
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9, ul.  Grobla 6 m. 9, ul. Gnieźnieńska 1 m. 11, ul Głuszyna 134 m. 1, 

ul. Chłapowskiego 25 m. 8, ul. Sucha 4A m. 2 i 4, Plac Wielkopolski 2 m. 64, 

Os. Powstańców Warszawy 9 m. 84, ul. Mielżyńskiego 25 m. 13.  

6) zaprojektowano i wykonano system przeciwpożarowy w budynku przy 

ul. Starołęckiej 36-38 w Poznaniu. 

Ponadto Wydział podejmował następujące zadania, których zakończenie zaplanowano na 

lata 2022 - 2023: 

1) zaprojektowanie i wykonanie robót, w tym windy, w budynku przy ul. Starołęckiej 

36-38 w Poznaniu;  

2) modernizacja budynków komunalnych przy ul. Składowej 11 i 12, ul. Królowej 

Jadwigi 52-54, ul. Bydgoskiej 4c, ul. Kościuszki 80, ul. Ratajczaka 45, 

ul. Słowackiego 19-21; 

3) realizacja projektów PBO w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 154, os. Oświecenia 

64, os. Wichrowe Wzgórze 114, ul. Piłsudskiego 106 i ul. Spławie 87.  

4. Ochrona powietrza w Poznaniu w ramach zadania budżetowego GN/P/041 w roku 

2021r.  zakończono: zadanie budżetowe 

1) wymianę stolarki okiennej w budynkach komunalnych: ul. Zeylanda 5, 

ul. Przemysłowa 27-27A, ul. Przemysłowa 48, ul. Fabryczna 2A,  

2) modernizacja budynków komunalnych wraz z ich podłączeniem do centralnego 

systemu grzewczego: ul. Zeylanda 5, ul. Przemysłowa 27-27A, ul. Przemysłowa 48,  

3) zaprojektowanie i podłączenie lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach 

komunalnych przy: ul. Umińskiego 19, 19A i 19B – 49 lokali, ul. Folwarcznej 19 – 

14 lokali, ul. Folwarcznej 20 – 16 lokali, ul. Świętego Wojciecha 29 – 17 lokali, 

ul. Szamarzewskiego 19 – 19 lokali; 

4) wykonano dokumentację projektową modernizacji budynków przy ul. Spychalskiego 

23/ Wierzbięcice 32, ul. Graniczna 3/Strusia 7, ul. Towarowa 43, Rynek Łazarski 5, 

ul. Kolejowej 43, ul. Składowej 11 i 12, ul. Gnieźnieńskiej 1, 12 i 13. 

Ponadto Wydział podejmował w ramach przedmiotowego zadania budżetowego 

następujące działania, których zakończenie zaplanowano na rok 2022: 

1) zaprojektowanie i wykonanie stolarki okiennej w budynkach przy ul. Umińskiego 19 

19A i 19B, ul. Nowe Zagórze 5-7, ul. Woźna 13, ul. Szamarzewskiego 18, 

2) zaprojektowanie i podłączenie lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach 

komunalnych przy ul: ul. Woźna 13 i ul. Nowe Zagórze 5-7. 

1.2. Realizacja zadań w zakresie ochrony praw właścicielskich w 2021 r. 

W roku 2021 pełnomocnicy Miasta Poznania podejmowali działania mające na celu 

ochronę praw rzeczowych przysługujących gminie w postępowaniach administracyjnych 

dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości i stwierdzeń nieważności orzeczeń o 

wywłaszczeniu oraz w postępowaniach cywilnych dotyczących odszkodowań z tytułu art. 

36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

1.2.1. Postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz postępowania 

o stwierdzenie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu: 
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W postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz w postępowaniach 

o stwierdzenie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu nieruchomości działania 

pełnomocników doprowadziły do wydania przez organ korzystnych dla Miasta orzeczeń 

w 17 postępowaniach w stosunku do nieruchomości o łącznej szacunkowej wartości około 

110 mln zł.  

 

Tabela nr 1. Zestawienie wartościowe wyników postępowań o zwrot wywłaszczonych 

nieruchomości oraz postępowań o stwierdzenie nieważności orzeczeń 

o wywłaszczaniu.  

Lp.  
Wartość zachowanego prawa 

własności 
Wartość utraconego prawa własności 

1.  
540 000,00 zł – działka nr 113/15  

ark. mapy 19, obręb Piątkowo. 

200 000,00 zł - działka nr 12/1 

 ark. mapy 7, obręb Chartowo. 

2.  
2 600 000,00 zł  – działki nr 13, 1/5 

i 3/2, ark. mapy 05, obręb Jeżyce. 

47 991,00 zł – działka nr 555/12, 

ark. mapy 6, obręb Piątkowo. 

3.  

2 200 000,00 zł – działki nr 38/1,  

38/2, 39/1 i 39/2 ark. mapy 16, obręb 

Poznań, 

269 984,00 zł – działka nr 8/6, ark. mapy 

02, obręb Żegrze 

4.  
500 000,00 zł  – działka nr 162, 

ark. mapy 30, obręb Łazarz.   

238 295,00zł – działka nr 26/18, ark. mapy 

14, obręb Żegrze. 

5.  

3 567 084,00 zł – działki nr: 5/5, 5/7, 

5/9, 5/4, 5/6, 5/10, ark. mapy 14, 

obręb Śródka. 

8 512 811,64 zł – działka nr 36/20, 

ark. mapy 25, obręb Winiary 

6.  
16 153 128,00 zł – działki nr 13 cz. 

i 14/2 cz., ark. mapy 24, obręb Jeżyce. 

272 846,00 zł – działki nr 36/4 i 36/5, ark. 

mapy 08, obręb Łazarz 

7.  
20 639 817,17 zł – działki nr 2/3, 

ark. mapy 23, obręb Winiary. 

181 626,92 zł – działka 26/21, ark. mapy 

14, obręb Żegrze 

8.  
9 363 046,98 zł – działki nr 4/2 i 4/6, 

ark.  mapy 27, obręb Junikowo. 

330 962,36 zł – działka 189/118, ark. mapy 

16, obręb Piątkowo 

9.  
2 875 600,00 zł – działka nr 35, 

ark. mapy 15, obręb Jeżyce. 

1 765 435,44 zł – działka nr 59/5, ark. mapy 

41, obręb Golęcin 

10.  
2 309 651,26 zł – działka nr 13, 

ark. mapy 12, obręb Śródka. 

 

11.  
13 044 000,00 zł – działka nr 23/76, 

ark.  m. 32, obręb Żegrze. 

 

12.  
1 849 500,00 zł – działki nr 8/1 

 i 8/5, ark. mapy 21, obręb Poznań. 

 

13.  
575 417,00 zł – działki nr 100/1, 103/3 

cz. i  103/4 cz., ark. mapy 13, obręb 

Winiary. 

 

14.  
35 518,08 zł – działka nr 35/3, ark. 

mapy  23, obręb Starołęka. 

 

15.  

31 996 463,73 zł – działki nr 587/79, 

587/83, 587/85,587/86, 587/81, 

587/82 i 587/84, ark. mapy 12, obręb 

Piątkowo.   
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Lp.  
Wartość zachowanego prawa 

własności 
Wartość utraconego prawa własności 

16.  
1 594 685,36 zł – działka nr 61, 

ark. mapy 16, obręb Jeżyce. 
 

17.  
106 229,11 zł – działki nr 36/5, 36/6 

i 36/7, ark. mapy 13, obręb Winiary. 
 

Suma: 109 950 140,69 zł 11 819 952,36 zł 

 

1.2.2. Postępowania dotyczące odszkodowań z tytułu art. 36 upzp: 

W postępowaniach cywilnych dotyczących odszkodowań z tytułu art. 36 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym działania pełnomocników doprowadziły do oddalenia przez 

Sąd powództw na łączną kwotę 202 172,00 zł, nie umorzono żadnych postępowań w sprawie 

o odszkodowanie oraz nie dokonano nabycia do zasobu Miasta Poznania, na podstawie 

jakiejkolwiek zawartej przed sądem ugody, jakiejkolwiek nieruchomości. Ponadto na podstawie 

prawomocnego wyroku oddalono powództwo o zobowiązanie Miasta Poznania do wykupu 

nieruchomości za kwotę 2 000 000,00 zł. 

Szczegółowe zestawienie postępowań w ww. przedmiocie prezentuje poniższa tabela.  

Tabela nr 2. Zestawienie kwot zasądzonych i wypłaconych w odniesieniu do kwot, o których 

zasądzenie wnoszone były powództwa w trybie art. 36 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Lp. Kwota wynikająca z pozwu Kwota wypłaconego 

odszkodowania/wykupu 

1.  716 900,00 zł - działka nr 13 ark. mapy 

04, obręb Naramowice (ul. Rubież) 

716 900,00 zł - działka nr 13 ark. mapy 04, 

obręb Naramowice (ul. Rubież). Sprawa 

o odszkodowanie. 

2.  2 000 000,00 zł - działki nr 136/11 

i 136/30, ark. mapy 05, obręb Rataje 

(os. Piastowskie). 

0,00 zł – działki nr 136/11 i 136/30, ark. 

mapy 05, obręb Rataje  

(os. Piastowskie). Sprawa o wykup. 

3.  133 000,00 zł – działka nr  16/18,  

ark. mapy 18, obręb Dębiec  

(ul. 28 Czerwca) 

0,00 zł – działka nr 16/18, ark. mapy 18, 

obręb Dębiec (ul. 28 Czerwca). Sprawa 

o odszkodowanie. 

4.  700 000,00 zł – działka nr 302/2, 

ark. mapy 31, obręb Morasko  

(ul. Hodowlana/Szklarniowa) 

630 828,00 zł- działka nr 302/2,  

ark. mapy 31, obręb Morasko  

(ul. Hodowlana/Szklarniowa). Sprawa o 

odszkodowanie. 

Suma: 3 549 900,00 zł 1 347 728,00 zł 

1.2.3.  Inne postępowania: 

1) w 2021 roku Miasto Poznań otrzymało od Skarbu Państwa – PKP odszkodowanie 

za przejęcie nieruchomości miejskich (na podstawie art. 9y ust. 1. ustawy z dnia 28 

marca 2003r. o transporcie kolejowym Dz. U. z 2016r., poz. 1727, ze zm.) z tytułu 
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przebudowy linii kolejowej w łącznej kwocie 8 650 388,00 zł;  

2) w 2021 roku Miasto Poznań otrzymało od Skarbu Państwa (reprezentowanego 

przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich) odszkodowanie za przejęcie 

nieruchomości miejskiej (na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.) z tytułu rozbudowy drogi 

krajowej nr 5 w kwocie 112 265,00 zł. 

Ponadto w 2021 r., pracownicy Wydziału podejmowali czynności, mające na celu 

ochronę prawa własności Miasta Poznania tudzież Skarbu Państwa, w rezultacie których 

zostały prawomocnie oddalone wnioski o zasiedzenie nieruchomości: 

1) obręb Główieniec, ark. mapy 21, działka nr 10/2 o pow. 286 m2, o wartości 

180 000,00 zł, 

2) ul. Grochowe Łąki 6 – obręb Poznań, ark. mapy 6, działka nr 14  

o pow. 3 355 m2 i wartości 12 000 000,00 zł, 

3) ul. Lisia 9 – obręb Kobylepole, ark. mapy 15, działka nr 14/2 o pow. 795 m2 

i wartości 230 000,00 zł. 

1.3.  Nabywanie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu 

Państwa. 

1.3.1. Nabywanie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Poznania 

W roku 2021 Miasto Poznań nabyło w trybach cywilnoprawnych, 16 nieruchomości,  

na które składa się 27 działek i udział 1/2 części w działce gruntu, w celu realizacji zadań 

własnych, celów publicznych gminy, w tym: 

1) w celu zminimalizowania przez Zarząd Transportu Miejskiego kosztów utrzymania 

parkingu „Park&Ride” Miasto Poznań nabyło w trybie umowy darowizny do zasobu 

gminy od Skarbu Państwa nieruchomości położone w Poznaniu przy ulicy 

Biskupińskiej; 

2) dla realizacji przez Zarząd Transportu Miejskiego układu komunikacji zbiorowej 

między ul. Kórnicką a ul. Unii Lubelskiej Miasto Poznań nabyło 4 działki w rejonie 

ul. Piaśnickiej ze środków Unii Europejskiej; 

3) w celu uregulowania statusu ul. Maków Polanych jak drogi gminnej, Miasto nabyło  

od Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza działkę gruntu stanowiącą tą ulicę, co jest 

bardzo istotne dla mieszkańców Moraska; 

4) w celu realizacji mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

do zasobu gminnego pozyskano dwie nieruchomości przy ul. Obodrzyckiej; 

5) w wyniku nabycia dwóch nieruchomości w rejonie ul. Naramowickiej 

i Żarnowieckiej, tereny leśne zarządzane przez Zakład Lasów Poznańskich 

powiększyły się o ok. 6,5 ha;  

6) Miasto Poznań nabyło także grunty przeznaczone pod realizację zrównoważonej 

gospodarki wodnej tj. budowę zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Straży Ludowej 

i ul. Hodowlanej.   

Pozyskano również w trybie zamiany 8 nowych lokali mieszkalnych, które powiększyły 

gminny zasób lokalowy zarządzany przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. 
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z o.o., przeznaczony do wynajmu. 

W przypadku umów sprzedaży, w wyniku prowadzonych negocjacji Miasto Poznań 

pozyskało  tereny za kwotę średnio o ok. 8% niższą od wartości rynkowych, określonych 

przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych.  

W roku 2021, w wyniku spadkobrania, Miasto Poznań nabyło: 

1) nieruchomość położoną w Poznaniu przy ul Kościerzyńskiej 5 – obręb Krzyżowniki, 

ark. mapy 20, działka nr  48/11 o pow. 636 m2  

2) udział 100/1000 w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 142,  

3) 1/2 udziału w lokalu mieszalnym przy ul. Świętego Wojciecha 25/10,  

4) nieruchomość położoną w obrębie Kamińsko o pow. 3200 m2, 

5) lokal mieszkalny na os. Rusa 135/34 (odrębna własność lokalu). 

Ponadto, w wyniku wykreślenia prawa użytkowania wieczystego obciążającego 

nieruchomość położoną w Poznaniu, przy ul. Witaszka - obręb Dębiec, ark. mapy 26, 

działka nr 1/33, przedmiotowy teren znalazł się w Zasobie Miasta Poznania. 

Łączna wartość ww. praw nabytych w drodze spadkobrania wynosi ca 1 150 000,00 zł. 

1.3.2. Nabywanie nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 

W roku 2021, w wyniku spadkobrania, na skutek pozytywnego rozstrzygnięcia  

w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej oraz w prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze 

Sądowym, a także w wyniku stwierdzenia nieważności uwłaszczenia, Skarb Państwa nabył 

do Zasobu 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 36 165 m2 i o łącznej wartości   

ca 10 000 000,00 zł: 

1) ul. Garbary 80 – obręb Poznań, ark. mapy 5, działka nr 26 o pow. 525 m2; 

2) ul. Stary Rynek 9/10 – obręb Poznań, ark. mapy 17, działka nr 77 o pow.: 250 m2; 

3) ul. Forteczna – obręb Starołęka, ark. mapy 4, działki nr: 48 i 50 o łącznej pow.  

832 m2; 

4) teren ROD – obręb Golęcin, ark. mapy 27, działka nr  2/9 o pow. 30 978 m2; 

5) ul. Górczyńska 46 – obręb Górczyn, ark. mapy 4, działka nr 81/4 o pow. 47 m2; 

6) ul. Małopolska i Warmińska – obręb Golęcin, ark. mapy 37, działka nr 2/1 oraz 

ark. mapy 38, dz. 70/12 o łącznej pow. 3 533 m2. 

Ponadto, w wyniku spadkobrania Skarb Państwa nabył udziały w niżej wymienionych 

nieruchomościach: 

1) ul. Jeżycka 37 – obręb Jeżyce, ark. mapy 11, działka nr 30 (udział 2/48), 

2) Potasze w gminie Czerwonak – działki nr: 423 i 424 (udział 1/ 2 i 12/48), 

3) Obręb Wilda, ark. mapy 14, działka nr 27 (udział 3/128). 

 

 

1.4.  Zarządzanie nieruchomościami Miasta Poznania. 
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami w 2021 roku zarządzał następującymi 

nieruchomościami Miasta Poznania:  

1) ul. Długosza 5/5 we Wrocławiu; 

2) os. Pod Lipami 9/116; 

3) os. Powstańców Warszawy 5a-1 (lokal użytkowy); 

4) os. Przyjaźni 3/259; 

5) os. Rusa 135/34 (od 20.04.2021 r.); 

6) ul. Mottego 5/24; 

7) ul. Na Stoku 3a/2; 

8) ul. Przepiórcza 11/10 (do 10.09.2021 r.); 

9) ul. Swoboda 66/5; 

10) ul. Szpitalna 2/16. 

W 2021 r. w ramach zadania zarządzania nieruchomościami zostały wykonane roboty 

rozbiórkowe obiektów posadowionych na niżej wymienionych nieruchomościach:  

1) przy ul. Sypniewo 2a; 

2) przy ul. Złotowskiej 99. 

 

1.5. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.  

W ramach realizacji zadania gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa 

w roku 2021 zarządzano niżej wymienionymi nieruchomościami: 

1) ul. św. Marii Magdaleny 5, 5a; 

2) al. Wielkopolska 5/ Grudzieniec 2; 

3) os. Armii Krajowej 80/1; 

4) os. Wichrowe Wzgórze 30/45; 

5) plac Wolności 17; 

6) plac Zbawiciela 5/4; 

7) ul. Bukowska 53a; 

8) ul. Głogowska 150/3; 

9) ul. Kazimierza Wielkiego 24/26; 

10) ul. Lodowa 7/5; 

11) ul. Lubowska 40; 

12) ul. Niska 1; 

13) ul. Przemyska 19a; 

14) ul. Sokoła 17/10; 

15) ul. Wagrowska 11; 

16) ul. Wyspiańskiego 7. 
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W 2021 r. w ramach zadania zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa zostały 

zawarte następujące umowy najmu: 

1) al. Wielkopolska 5/ Grudzieniec 2; 

2) ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 - umowa na miejsce postojowe. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono w ramach zadania zarządzania 

nieruchomościami Skarbu Państwa prace remontowe polegające na wykonaniu 

modernizacji w kotłowni budynku głównego Konsulatu Federacji Rosyjskiej przy  

ul.  Bukowskiej 53A w Poznaniu.  

1.6.   Interwencyjne porządkowanie nieruchomości miejskich w roku 2021.  

1.6.1. Interwencyjne porządkowanie nieruchomości na podstawie Porozumienia 

z Zakładem Lasów Poznańskich - prace wykonane przez pensjonariuszy Aresztu 

Śledczego w Poznaniu 

 

Tabela nr 3. Interwencyjne porządkowanie nieruchomości przez pensjonariuszy Aresztu Śledczego 

w Poznaniu w roku 2021.  

Rok 
Waga 

[MG] 
Nieruchomości 

Wydatkowane środki  

[w zł] 

2021 155 315 452 100,96 

 

1.6.2. Interwencyjne porządkowanie nieruchomości Miasta Poznania nie zarządzanych 

przez inne miejskie jednostki organizacyjne w 2021 r. na podstawie umów 

z wykonawcami wyłonionymi w trybach ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

Na podstawie umów zawartych z wykonawcami wyłonionymi w trybie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na usługi porządkowania w ciągu całego roku 2021 dokonano 

uporządkowania terenów i usunięcia odpadów wielkogabarytowych, gruzu i innych odpadów 

zgodnie z niżej załączoną tabelą. 
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Tabela nr 4. Interwencyjne porządkowanie nieruchomości przez wykonawców wyłonionych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.. 

 

 

 

 

Dzielnica 

miasta 

Odpady 

komunalne 

[ha] 

Sprzęty 

Gabarytowe 

[mg] 

Zebranie 

gruzu 

[mg] 

Koszenie 

traw  

[ha] 

Przy-

cięcie 

drzew 

[szt.] 

Przycię-

cie 

krzewów 

[szt.] 

Przycięcie 

żywopło- 

tów  

[mb] 

Odsłonięcie 

chodnika 

[ha] 

Odśnie-

żanie 

chodnika 

[m2] 

Zgrabie-

nie liści 

[ha] 

Likwidacja 

"wysy-

pisk" 

[mg] 

Odpady 

biodegra

dowalne 

[mg] 

Liczba 

nierucho- 

mości 

Wydane 

środki  

(brutto) 

Stare Miasto 4,144 2,74 0 3,662 60 45 2,7 0 29 0,325 4,5 8,4 111 66164,00 

Grunwald 4,35 7,32 0 3,795 28 25 1,5 0 1 0,3 6,22 2,22 141 103805,81 

Jeżyce 5,98 1 4,1 3,41 25 20 0 0,02 0 0,02 7,5 7,7 124 140354,00 

Wilda 7,48 0 4 4,90 100 70 2,3 0,02 0 0 8,5 10 112 131878,00 

Nowe 

Miasto 
7,175 3,5 3 3,87 17 8 0 1 0 0,1 5 7 187 167164,00 

Razem 609 365,81 
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2.1. Komunalizacja Mienia. 

Komunalizacja Mienia następuje na podstawie przepisów: 

1) ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 

terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.); 

2) ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 91 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.). 

Nabycie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Miasta Poznania następuje na podstawie 

decyzji Wojewody Wielkopolskiego, które stanowią podstawę do ujawnienia prawa własności 

w księgach wieczystych. W roku 2021 Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje obejmujące 

nabycie 140 działek o łącznej powierzchni 15,4880 ha. 

 

Tabela nr 5. Statystyka obiektów komunalnych na dzień 31.12.2020 r. w porównaniu z dniem 

31.12.2019 r. 

Lp. Grupa Inwentaryzacyjna 

Obiekty komunalne 

stan na 31.12.2020 r. 

Obiekty komunalne 

stan na 31.12.2021 r. 

Liczba 

działek 

Powierzchnia 

[m2] 

Liczba 

działek 

Powierzchnia 

[m2] 

1. Budynki komunalne 3 092 6 362 722 3 092 6 362 722 

2. Przedszkola 597 262 986 597 262 986 

3. Grunty 30 981 105 712 935 31 024 105 799 566 

4. Obiekty kultury 14 7 305 14 7 305 

5. Przedsiębiorstwa 173 508 100 173 508 100 

6. POSIR 37 768 100 37 768 100 

7. ZOZ 439 59 558 439 59 558 

8. 
Komunalizacja na rzecz Miasta 

Poznania na prawach powiatu 
1 529 3 649 551 1 626 3 717 800 

9. Grunty rolne 107 1 616 622 107 1 616 622 

 Razem 36 969 118 947 879 37 109 119 102 759 
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2.2.  Realizacja roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 

stanowiących własność Miasta Poznania lub Skarbu Państwa. 

W 2021 roku prowadzono około 1 600 spraw dotyczących bezumownego korzystania z 

nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Efektem 

prowadzonych postępowań jest wystawienie z tego tytułu faktur VAT i wezwań do 

zapłaty wynagrodzenia, na kwotę przekraczającą 5,6 mln zł. 

2.3.  Realizacja roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 

stanowiących własność Miasta Poznania lub Skarbu Państwa, zajętych pod 

budowę lub lokalizację urządzeń infrastruktury. 

W 2021 r. w wyniku prowadzonych postępowań dotyczących bezumownego 

korzystania z nieruchomości Miasta Poznania lub Skarbu Państwa zajętych pod budowę 

lub lokalizację urządzeń infrastruktury wystawiono 272 zlecenia na wystawienie faktur 

VAT z tytułu bezumownego korzystania z gruntu na łączną kwotę 634 484,36 zł netto. 

2.4.  Udostępnianie nieruchomości Miasta Poznania lub Skarbu Państwa pod budowę  

urządzeń przesyłowych.  

W 2021 r. do Wydziału wpłynęły 203 wnioski dotyczące budowy urządzeń 

przesyłowych. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków o udostępnienie 

nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa wydano 116 promes zawarcia umów najmu. 

Przygotowano 10 wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu pod realizację 

urządzeń przesyłowych, zawierających łącznie 108 pozycji. 

W 2021 r. zawarto 55 umów najmu na czas budowy urządzeń przesyłowych na łączną 

powierzchnię 8 715  m2, o łącznym czynszu najmu wynoszącym 108 464,74 zł netto 

oraz 77 umów najmu pod lokalizację urządzeń przesyłowych o łącznej długości 

2 665 mb (urządzenia liniowe) o  łącznym czynszu rocznym wynoszącym  

39 515,00 zł netto.  

Ponadto na podstawie umów o korzystanie z urządzeń przesyłowych spółka 

Aquanet SA zapłaciła Miastu Poznań czynsz w wysokości 104 464,44 zł netto.  

 

3. Gospodarowanie Nieruchomościami  

3.1. Aktualizacja opłat oraz stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego 

gruntów oraz udzielanie bonifikat od jednorazowego wniesienia opłaty 

przekształceniowej. 

3.1.1. Nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania 

Tabela nr 6. Aktualizacja opłat dotyczących nieruchomości stanowiących własność Miasta 

Poznania oraz udzielanie bonifikat od jednorazowego wniesienia opłaty 

przekształceniowej. 

Lp. Zadania 2021 

1.  

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego/zmiana 

stawki procentowej, w tym: 

- liczba wysłanych ofert 

244 
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Lp. Zadania 2021 

2.  

Zawiadomienie o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie 

wieczyste (obrót wtórny), w tym: 

 - liczba informacji o wysokości opłaty rocznej 

784 

3.  

Zaświadczenia potwierdzające wysokość opłaty 

przekształceniowej, w tym: 

 - liczba rozpatrzonych wniosków 

1456 

4.  

Udzielanie bonifikat od jednorazowego wniesienia opłaty 

przekształceniowej, w tym: 

 - liczba rozpatrzonych wniosków 

5353 

5.  
Zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej, w tym:  

- liczba wysłanych zaświadczeń 
4723 

3.1.2. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa 

Tabela nr 7. Aktualizacja opłat dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa udzielanie bonifikat od jednorazowego wniesienia opłaty 

przekształceniowej. 

Lp. Zadania 2021 

1.  

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego/zmiana 

stawki procentowej, w tym: 

- liczba wysłanych ofert 

91 

2.  

Zawiadomienie o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie 

wieczyste (obrót wtórny), w tym: 

 - liczba informacji o wysokości opłaty rocznej 

358 

3.  

Zaświadczenia potwierdzające wysokość opłaty 

przekształceniowej, w  tym: 

 - liczba rozpatrzonych wniosków 

1041 

4.  

Udzielanie bonifikat od jednorazowego wniesienia opłaty 

przekształceniowej, w tym: 

- liczba rozpatrzonych wniosków 

1959 

5.  
Zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej, w tym:  

- liczba wysłanych zaświadczeń 
2676 

3.2.  Przekształcanie Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności 

Nieruchomości. 

Zadania związane z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości obejmowały: 

3.2.1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   

nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości. 

Tabela nr 8. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w zakresie 

nieruchomości Miasta Poznania.  
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Lp. Postępowanie Administracyjne Ilość 

1.  

Decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości, w tym: 
 

 odpłatne 0 

 nieodpłatne 0 

2.  
Decyzje o odmowie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości 
1 

3.  
Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
2 

4.  Decyzje o uchyleniu decyzji o przekształceniu 0 

5.  Decyzje o zwrocie bonifikaty  0 

6.  

Odwołania/zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego:  

 od decyzji o odmowie przekształcenia 0 

 od decyzji o przekształceniu 0 

 od decyzji o umorzeniu postępowania 0 

7.  
Postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
3 

8.  Wnioski bez rozpoznania 0 

9.  Postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania 1 

10.  Postanowienia o wznowieniu postępowania 29 

11.  Postanowienia o powołaniu biegłego 2 

12.  Postanowienia o przedłużeniu terminu 6 

13.  Wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu bonifikaty 0 

14.  Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych 15 

15.  Wezwanie do uzupełnienia opłaty skarbowej 0 

16.  Zawiadomienia do Sądu Rejonowego o zmianie właściciela nieruchomości 0 

17.  
Zapytanie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego czy toczy się 

postępowanie w sprawie prawidłowości nabycia nieruchomości 
1 

18.  Wydano „kwit mazalny” 9 

19.  
Wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości 
42 

20.  Powierzchnia przekształcona w m2 0 

21.  Ilość działek 0 
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3.2.2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   

nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

W roku 2021 złożono 67 wniosków o wydanie zaświadczenia o przekształceniu. 

W okresie sprawozdawczym wydano 4455 zaświadczeń o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów 

ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). Wydano 37 postanowień o odmowie 

wydania zaświadczenia. Skierowano do stron 2500 zapytań w zakresie sposobu 

wykorzystania nieruchomości lokalowych celem ustalenia czy przy przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa zachodzić będzie 

pomoc publiczna.  

3.2.3. Przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości. 

W roku 2021 Prezydent Miasta Poznania wykonujący zadania z zakresu administracji 

rządowej wydał 2 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności. Nie złożono odwołania do Wojewody Wielkopolskiego. Sporządzono 2 

operaty szacunkowe celem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności. 

3.2.4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

W roku 2021 wydano 2 769 zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst 

jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). W roku 2021 złożono 74 wnioski o wydanie 

zaświadczenia o przekształceniu, wydano 17 postanowień o odmowie wydania 

zaświadczenia. 

3.3.  Dzierżawy i Użyczenia. 

3.3.1.  Nieruchomości komunalne 

Zawarto 404 umowy dzierżawy/najmu na czas oznaczony do lat 3 lub na czas 

nieoznaczony albo oznaczony dłuższy niż 3 lata. W roku 2021 zawarto 18 umów 

z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu na wysokość stawki czynszu na cel: 

miejsce postojowe. Natomiast 32 spośród zawartych umów dzierżawy były to umowy 

na czas oznaczony do 3 miesięcy. Rozwiązano z różnych przyczyn (w tym w związku 

z niepłaceniem czynszu, powierzeniem nieruchomości innej miejskiej jednostce, 

brakiem zainteresowania dzierżawcy/najemcy dalszą dzierżawą/najmem, sprzedażą 

przez dzierżawcę/najemcę osobie trzeciej roszczenia o zwrot równowartości 

poczynionych na gruncie nakładów, np. w postaci garażu, czy pawilonu handlowego) 

i  wygaszono (z powodu orzeczenia zwrotu nieruchomości na rzecz poprzedniego 
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właściciela lub jego spadkobierców, lub z powodu zgonu dzierżawcy/najemcy będącego 

osobą fizyczną albo ustania bytu prawnego dzierżawcy/najemcy będącego osobą 

prawną) łącznie 232 umowy. Ponadto zawarto 4 umowy użyczenia gruntu 

komunalnego. 

Wprowadzono nowe stawki czynszu dla cel: rolnicze – uprawy polowe, rekreacja 

indywidualna, zaplecze budowy, warzywniczy i zieleń do 500 m2, podniesiono 

minimalny roczny czynsz, zlikwidowano stawki czynszu na cel: plansza informacyjna, 

co spowodowało, że w roku 2021 przeprowadzono aktualizację stawek czynszu za 

dzierżawę/najem gruntów komunalnych na ww. cele w 2114 umowach.  

Na dzień 31.12.2021 r. ilość obowiązujących umów dzierżawy wynosiła 5458 na 

powierzchnię gruntu 6 500 174 m2 (nie wliczając umowy zawartej w 2013 r. z Zarządem 

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

 

Tabela nr 9. Zestawienie tabelaryczne dzierżaw gruntów komunalnych 

Lp. Wyszczególnienie 2020 2021 

1.  Ilość złożonych wniosków o 

wydzierżawienie gruntu 

716 675 

2.  Ilość wykazów na dzierżawę/najem 

Ilość wykazów na użyczenie  

10 

3 

14 

4 

3.  Ilość konkursów na wysokość stawki 

czynszu 

0 2 

4.  Ilość zawartych umów  

- łączna powierzchnia (m2) 

435 

443 965 

404 

258 683 

5.  Ilość aneksowanych umów oraz ilość pism 

zmieniających treść umowy  

225 404 

6.  Ilość umów rozwiązanych 

- łączna powierzchnia (m2) 

226 

735 570 

232 

779 455 

7.  Ilość negatywnie załatwionych spraw 73 68 

8.  Ilość wydanych promes dot. zawarcia 

umowy dzierżawy 

24 26 

9.  Ilość zawartych umów użyczenia 1 4 

10 Ilość zleceń na wystawienie rachunków  

za bezumowne korzystanie z gruntu  

wraz z korektami 

512 542 
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11 Ilość wezwań o zapłatę wynagrodzenia za 

korzystanie z gruntu komunalnego bez 

tytułu prawnego  

77 74 

12 Ilość zleceń na wykonanie operatów  

szacunkowych nieruchomości 

2 0 

13 Ilość zleceń na wykonanie analizy 

aktualności stawek czynszu dzierżawnego 

1 1 

14 Ilość obowiązujących umów dzierżawy 

ogółem 

5290 5458 

15 Ilość zaktualizowanych umów dzierżawy  

w których zaktualizowano stawkę czynszu 

2700 2114 

3.3.2. Nieruchomości Skarbu Państwa 

1) W 2021 roku dwa razy wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o zgodę na zawarcie 

kolejnej umowy po umowie zawartej na okres do lat 3. Nie wydano żadnej promesy 

będącej obietnicą zawarcia umowy dzierżawy lub najmu po dostarczeniu przez 

wnioskodawcę pisma o przyjęciu zgłoszenia o prowadzeniu określonego rodzaju 

inwestycji, czy pozwolenia na budowę lub informacji o terminie realizacji inwestycji. Na 

dzień 31.12.2021 r. obowiązywały 3 umowy dzierżawy na powierzchnię gruntu  

77 146 m2.  

2) Zawarto 12 umów najmu na łączna powierzchnie 9 133 m2. W roku 2021 rozwiązano 3 

umowy najmu na łączna powierzchnię 7 765 m2. Na dzień 31.12.2021 r. obowiązywało 46 

umów najmu na powierzchnie gruntu 20 068 m2.  

3) Zawarto i rozwiązano jedną umowę użyczenia na pow. 50 m2, rozwiązano jedną umowę 

użyczenia o pow. 163 m2, obowiązuje jedna umowa użyczenia o pow. 3 864 m2.  

4) Przygotowano 4 wykazy nieruchomości Skarbu Państwa w tym 3 odnośnie nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy/najmu i 1 odnośnie nieruchomości przeznaczonych do 

użyczenia. 

3.4. Sprzedaż mieszkań komunalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. 

W 2021 r. wpłynęło do Wydziału 101 wniosków o wykup komunalnych lokali 

mieszkalnych oraz 2 wnioski o nabycie nieruchomości zabudowanych budynkami 

jednolokalowymi. Dodając do tej liczby 77 spraw z lat ubiegłych, łączna liczba wniosków 

o wykup komunalnych lokali mieszkalnych do rozpatrzenia w roku 2021 wynosiła 180.  

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. sprzedano: 

- 107 lokali mieszkalnych (w tym: 106 za gotówkę, 1 na raty),  

- 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem jednolokalowym. 

W roku 2021 zostało przygotowanych: 

- 113 ofert skierowanych do najemców w sprawie możliwości nabycia lokali 

mieszkalnych, 
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- 108 protokołów uzgodnień w sprawie postanowień umowy sprzedaży lokali 

mieszkalnych, 

- 2 protokoły z rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych 

budynkami jednolokalowymi. 

W 2021 r. z wykupu lokalu mieszkalnego zrezygnowało 6 najemców.  

Do realizacji na 2022 r. przeszło 66 sprawy, w tym: 

- 57 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,  

- 5 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi,, 

- 4 wnioski odesłane do ZKZL. 

W 2021 r. Wydział przygotował 10 zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania dotyczących 

lokali komunalnych, w tym: 

- 8 zarządzeń w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do 

sprzedaży  

z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej, 

- 2 zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej 

budynkiem jednolokalowym, przeznaczonym do sprzedaży na rzecz jego najemcy. 

W 2021 r. wydano 90 zleceń na wycenę lokali mieszkalnych (w tym 4 zlecenia dot. 

budynków jednolokalowych). Sporządzono łącznie 89 operatów szacunkowych, w 1 

przypadku rzeczoznawca odstąpił od wyceny w wyniku rezygnacji najemcy z wykupu.  

Średnia cena 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego wg ceny rzeczoznawcy majątkowego  

w roku 2021 wynosiła: 5 515,00 zł. 

Średnia cena 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu przysługujących 

bonifikat w roku 2021 wynosiła: 759,20 zł. 

Średnia cena 1 m2 budynku mieszkalnego jednolokalowego bez uwzględnienia 

przysługujących bonifikat w roku 2021 wynosiła: 6 841,09 zł. 

Średnia cena 1 m2 budynku mieszkalnego jednolokalowego po uwzględnieniu 

przysługujących bonifikat w roku 2021 wynosiła: 1 368,21 zł. 

W 2021 r. zweryfikowano 159 spraw po kątem naruszenia przepisu art. 68 ust. 2, 2b ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. 

W 2021 r. nie wystąpiono z wezwaniem o żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty przy 

sprzedaży lokali komunalnych. 

W 2021 r. na wniosek właścicieli lokali wystawiono 159 kwitów mazalnych w celu 

wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz Miasta Poznania przy sprzedaży 

komunalnych lokali mieszkalnych. 
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3.5.  Regulacje prawne budynków i lokali komunalnych.  

Tabela nr 10 Zestawienie spraw dotyczących regulacji prawnych budynków i lokali 

komunalnych. 

Opis 2020 2021 

Regulacje prawne budynków 

i lokali komunalnych 

Ilość spraw na początku roku 165 165* 

wpłynęło 0 0 

załatwiono 0 0 

pozostało 165 165 

* sprawy, które przeszły na 2021 r. i dalej na 2022 r. – większość z tych spraw została wstrzymana z uwagi na decyzję Zastępcy Prezydenta 

Miasta Poznania p. Tomasza Lewandowskiego (protokół z narady z dnia 20.04.2017 r., zgodnie z którym, w przypadku nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnym, regulacje mają być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo sprzedaży lokalu). 
 

3.6.  Realizacja roszczeń z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

W przedmiocie roszczeń z art. 209 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami w  trakcie realizacji jest 12 wniosków. W 2021 r. wpłynęły 2 nowe 

wnioski o nabycie nieruchomości w trybie art. 209a ugn. Prowadzenie spraw z art. 209a 

ustawy o gospodarce nieruchomościami - tj. sprzedaż nieruchomości przyległej (lub jej 

części), która wraz z dotychczas wydzieloną działką będzie spełniać wymogi działki 

budowlanej, wymaga wcześniejszego przeprowadzenia działań o charakterze 

administracyjno-prawnym np. postępowań regulacyjnych w księgach wieczystych, 

postępowań podziałowych czy też postępowania związanego z przekształceniem 

użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. 

3.7.  Zbywanie nieruchomości z zasobu Miasta Poznania i Skarbu Państwa. 

3.7.1.  Najważniejsze transakcje zbycia nieruchomości z zasobu nieruchomości Miasta 

Poznania w trybie przetargowym.  

1) ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej – obręb Golęcin, ark. mapy 14, działki: 

1/156, 1/157, 1/158, 1/159, 1/160 oraz 1/227, pow. łączna 2 096 m2, 

6 działek sprzedanych łącznie za cenę 1 750 000,00 zł - teren przeznaczony pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie szeregowej; 

2) rejon ul. Brneńskiej i Bolesława Krzywoustego – obręb Rataje, ark. mapy 05, 

działki 3/6 i 4/2, pow. łączna 4 782 m2; 

3) rejon ul. Jana Pawła II – Łacina – Krzysztofa Komedy – obręb Rataje, ark. mapy 

02, działki: 49/4, 50/6, 51/1, 60/2, 63/3, ark. mapy 05, działka 122/2, pow. łączna 

5 333 m2, 

poz. 2) i 3) Cena łączna osiągnięta w przetargach 25 166 000,00 zł. Tereny położone 

w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Handlowej Posnania, przeznaczone pod 

zabudowę usługową; 

4) rejon ul. Sarbinowskiej – obręb Żegrze, ark. mapy 17, działka 14/1, ark. mapy 19, 

działki 2/1 i 8/1, pow. łączna 5 322 m2 , 
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cena osiągnięta w przetargu 1 767 500,00 zł. Teren przeznaczony pod obiekty 

produkcyjne, składy i magazyny, z dopuszczeniem zabudowy usługowej; 

5) ul. Emilii Waśniowskiej – obręb Strzeszyn, ark. mapy 07, działka 5/810, pow. 

2 632 m2, 

nieruchomość sprzedana za cenę 1 830 000,00 zł, teren przeznaczony pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą; 

6) ul. Emilii Waśniowskiej – obręb Strzeszyn, ark. mapy 07, działki: 5/5/793, 5/794, 

5/795, 5/796 i  5/797, pow. łączną 2 197 m2, 

6 działek sprzedanych łącznie za cenę 2 010 000,00 zł - teren przeznaczony pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej;  

7) rejon ul. Garaszewo – obręb Żegrze, ark. mapy 19, działka 15/15, pow. 16 444 m2; 

8) rejon ul. Obodrzyckiej – obręb Żegrze, ark. mapy 17, działka 14/3, ark. mapy 18, 

działka 13/3, ark. mapy 19, działka 15/13, pow. łączna 27 444 m2; 

9) ul. Garaszewo – obręb Żegrze, ark. mapy 19, działka 15/16, pow. 23 998 m2; 

10) rejon ul. Obodrzyckiej i Garaszewo – obręb Żegrze, ark. mapy 19, działka 15/14,  

pow. 18 541 m2, 

poz. 7) – 10) Nieruchomości sprzedane za łączną cenę 35 451 000,00 zł. Tereny 

przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, z dopuszczeniem 

zabudowy usługowej, położone w graniach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. 

 

3.7.2.  Aport nieruchomości komunalnych do Spółek z udziałem Miasta Poznania  

W 2021 roku Miasto Poznań wniosło jako wkład niepieniężny (aport) do spółki 

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. nieruchomość położoną w Poznaniu 

w rejonie ul.  St. Wyspiańskiego, Wł. Reymonta i K. Jarochowskiego, zabudowaną Halą 

Widowisko-Sportową ARENA – obręb Łazarz, ark. mapy 29, działki: 8, 9/2, 10/2, 11/2, 

12/2, 20/39, 20/78, 20/83, 20/86, 20/93, 20/24, 20/26, 21/1 i 21/5, pow. łączna 50.484 

m2. 

3.7.3.  Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz poznańskich uczelni 

wyższych.  

Prezydent Miasta Poznania podjął zarządzenie Nr 642/2021/P z dnia 5 sierpnia 2021 r.  

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, 

położonej w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 8, 8A, 8B, 9 przeznaczonej do oddania 

w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, z równoczesną sprzedażą 

budynków i innych urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Dnia 30 września 

2021 r. aktem notarialnym Rep. A 12338/2021 Miasto Poznań oddało w użytkowanie 

wieczyste nieruchomość zabudowaną z równoczesną sprzedażą budynków i budowli 

znajdujących się na tej nieruchomości, położoną w Poznaniu przy ul Szyperskiej 8, 8A, 

8B, 9 – obręb Poznań, arkusz 05, dz. 14/1 i 13/2 o pow. łącznej 2250 m², 

KW PO1P/00130474/7 na rzecz Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny 

Abakanowicz w Poznaniu. 

Ponadto 6 grudnia 2021 r. zostały podpisane 2 wykazy nieruchomości Skarbu Państwa 

z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania jako prezydenta miasta na prawach 

powiatu: 



 106 

1) Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do 

zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze darowizny na rzecz Akademii 

Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu – nieruchomość 

położona przy ul. Grunwaldzkiej 22 - obręb Łazarz, ark. mapy 12, dz. 49/6, 51/6, 

59/8, 60/8 o łącznej pow. 4 219 m2, KW PO1P/00350300/5. 

2) Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej 

do zbycia w trybie bezprzetargowym w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu – nieruchomość położona przy ul. Zwierzynieckiej (Dom Studencki 

„Jowita”) obręb Jeżyce, ark. mapy 13, dz. 112/1, 112/2, 113 o łącznej pow.  

517 m2, KW PO1P/00001207/2. 

3.8.  Gospodarowanie drzewami na nieruchomościach Miasta Poznania i Skarbu 

Państwa. 

W 2021 roku tut. Wydział złożył 33 wnioski do organów właściwych o wydanie decyzji 

zezwalającej na usunięcie drzew. Spośród nich 32 wnioski dotyczyły drzew 

znajdujących się na nieruchomościach Miasta Poznania, natomiast 1 wniosek dotyczył 

drzew znajdujących się na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa.  

W 2021 r. Wydział zlecił prace terenowe polegające na usunięciu 94 drzew zgodnie 

z wydanymi decyzjami administracyjnym i. Zlecono nasadzenie 58 sztuk nowych 

drzew na nieruchomościach Miasta Poznania oraz 8 nowych drzew na 

nieruchomościach Skarbu Państwa. 

Całoroczną pielęgnacją polegającą na: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu, 

korekcie opalikowania i wiązań, wykonaniu cięć pielęgnacyjnych koron drzew, oraz 

zastosowaniu zabiegów chemicznych przeciwko szkodnikom i chorobom (w razie 

takiej potrzeby) w 2021 r. zostało objętych 88 młodych drzew, które zostały nasadzone 

w latach ubiegłych. 
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Tabela nr 11. Gospodarka Nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa  w latach 2020-2021 

 
 

 

 

 

 

Lp. Zadanie 2020 2021 

  

Liczba 

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow. 

[ m2] 

Liczba  

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow.  

[ m2] 

1.  

Sprzedaż nieruchomości  

- tryb przetargowy  

- wydano zarządzenie  

- zakończono aktem notarialnym 

 

 

21 zarządzeń 

34 umowy 

 

 

65 

46 

 

 

78 912 

61 720 

 

 

26 zarządzeń 

36 umów 

 

 

60 

61 

 

 

199 367 

129 578 

- tryb bezprzetargowy: 

- wydano zarządzenie 

 

- zakończono aktem notarialnym 

 

3 uchwały  

25 zarządzeń 

4 wykazy SP 

21 umów 

 

5 

35 

4 

30 

 

7 086 

19 296 

23 404 

18 353 

36 zarządzeń 

2 wykazy SP 

29 umów 

46 

7 

38 

8 080 

4 736 

6 458 
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Lp. Zadanie 2020 2021 

  

Liczba 

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow. 

[ m2] 

Liczba  

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow.  

[ m2] 

- zniesienie współwłasności 

- wydano zarządzenie 

- zakończono aktem notarialnym 

- postanowienia sądu 

 

- 

- 

2 

 

 

- 

- 

3 działki, 

4 lokale (2 dz.) 

- 

- 

 

2 zarządzenia 

2 umowy 

1 post. sądu 

1 dz. i 1 udział  

w spółdz. wł. 

prawie do lokalu 

3 dz. 

1 dz.  

4 475 (dz.) i 

55,4 (lokal) 

 

5 561 

1 279 

2.  

Darowizna  

- wydano zarządzenie 

- zakończono aktem notarialnym 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.  

Użytkowanie wieczyste  

- tryb przetargowy  

 

- tryb bezprzetargowy 

 

- 

1 zarządzenie 

1 umowa 

1 rezygnacja 

 

- 

1 

1 

1 

 

- 

336 

110 

336 

 

- 

1 zarządzenie 

1 umowa 

 

- 

2 

2 

 

- 

2 250 

2 250 

- sprzedaż na rzecz użytkownika 

wieczystego- spółdzielnie mieszkaniowe 
-   - - - - - 
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Lp. Zadanie 2020 2021 

  

Liczba 

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow. 

[ m2] 

Liczba  

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow.  

[ m2] 

- sprzedaż na rzecz użytkownika 

wieczystego- spółdzielnie mieszkaniowe 

(zakończono aktem notarialnym ) 

- - - - - - 

- sprzedaż w trybie art. 35 ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych 
- - -    

- sprzedaż w trybie art. 35 ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych 

(zakończono aktem notarialnym) 

- - -    

- sprzedaż na rzecz użytkownika 

wieczystego (podmioty prawne inne niż 

spółdzielnie mieszkaniowe) 

- - -    

4.  

Oddanie w użytkowanie wieczyste oraz 

użytkowanie 
      

 tryb regulacyjny – art. 204, 207, 208 ugn  - - - 5 zarządzeń 9 13 597 

 tryb regulacyjny – art. 204, 207, 208 ugn 

(zakończono aktem notarialnym) 
- - - 4 umowy 9 13 597 

 tryb regulacyjny – art. 200, 202, 209ugn - - - - - - 

 tryb regulacyjny – art. 35 ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych  
- - - - - - 
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Lp. Zadanie 2020 2021 

  

Liczba 

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow. 

[ m2] 

Liczba  

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow.  

[ m2] 

 tryb regulacyjny – art. 35 ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych 

(zakończono akt. notarialnym)  

- - - - - - 

 na rzecz PZD (użytkowanie) - - - 

9 (w tym 8 

decyzji, 1 akt 

notarialny) 

20 369 386 

 użytkowanie  - - - 
1 (akt 

notarialny) 
21 125 063 

5.  

Nabywanie nieruchomości:       

 prawo pierwokupu (wydano zarządzenie) 1 1 1881 - - - 

 prawo pierwokupu (zakończono aktem 

notarialnym) 
1 1 1881 - - - 

 nabycia (wydano zarządzenie) 5 

- 6 działek,  

- udziały 

w 2 działkach 

o pow. 24598 

m2 

75988 11 20 98360 
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Lp. Zadanie 2020 2021 

  

Liczba 

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow. 

[ m2] 

Liczba  

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow.  

[ m2] 

 nabycia (zakończono aktem notarialnym) 7 

- 6 działek,  

- udziały w 2 

działkach o 

pow. 24598 m2 

75988 11 20 98360 

 nabycie (wykonanie wyroku sądu)  1 1 1224 - - - 

 zamiany (wydano zarządzenie) 4 7 działek 64553 4 

5 działek + 

udział ½ części 

w działce + 8 

lokali mieszk. 

8333 

 zamiany (zakończono aktem 

notarialnym) 
4 7 działek 64553 4 

5 działek + 

udział ½ części 

w działce+ 8 

lokali 

mieszkalnych 

8333 

 darowizny (wydano zarządzenie) 4 15 26640 1 2 3775 

 darowizny (zakończono aktem 

notarialnym) 
4 15 26640 1 2 3775 

6.  
Ustanawianie służebności gruntowych 

(zakończono aktem notarialnym ) 
10 11 59 483 14 20 78 003 
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Lp. Zadanie 2020 2021 

  

Liczba 

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow. 

[ m2] 

Liczba  

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow.  

[ m2] 

7.  
Ustanawianie służebności przesyłu  

(zakończono aktem notarialnym) 
83 130 490 704 75 122 608 288 

8.  Przekazywanie gruntów w trwały zarząd  14 44 117 365 27 47 372 210 

9.  

Wydzierżawienia gruntów komunalnych i SP 

- umowy dzierżawy/najmu  

- umowa dzierżawy z ZKZL 

- rozwiązania umów dzierżawy/najmu 

 

442 

- 

230 

 

- 

- 

- 

 

445 400 

- 

737 372 

 

416 

- 

235 

 

- 

- 

- 

 

267 816 

- 

787 220 

10.  
Przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności (decyzje)  
2 2 37 2 2 30 

11.  

 

Sprzedaż lokali komunalnych  

- tryb przetargowy (wydano zarządzenie), 

w tym: 

1 zarządzenie 
1 lokal 

niemieszk. 
161 - - - 

- udziały w prawie użytkowania 

wieczystego gruntu przynależące  
- - - - - - 

- udziały we współwłasności 

nieruchomości  
1 1 6522 - - - 
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Lp. Zadanie 2020 2021 

  

Liczba 

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow. 

[ m2] 

Liczba  

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow.  

[ m2] 

- tryb przetargowy (zakończono aktem 

notarialnym), w tym: 
1 umowa 1 lokal 1612 - - - 

- udziały w prawie użytkowania 

wieczystego gruntu przynależące  
- - - - - - 

- udziały we współwłasności 

nieruchomości  
1 1 6522 - - - 

- tryb bezprzetargowy, w tym:        

- lokale mieszkalne  

- wydano zarządzenie 

- zakończono aktem notarialnym 

 

10 zarządzeń 

22 umowy 

 

45 lokali 

22 lokale 

 

2 885,4 1 

1 421,3 1 

 

8 zarządzeń 

107 umów 

 

96 lokali 

107 lokali 

 

5 483,11 

6 196,11 

- nieruchomość jednolokalowa  

zabudowana budynkiem 

mieszkalnym 

- wydano zarządzenie 

- zakończono aktem notarialnym 

 

 

 

5 zarządzeń 

8 umów 

 

 

 

5 budynków 

8 budynków 

 

 

 

3 050 2 

4 860 2 

 

 

 

2 zarządzenia 

1 umowa 

 

 

 

2 budynki (2 dz.) 

1 budynek (1 dz.) 

 

 

 

1 5492 

7642 
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Lp. Zadanie 2020 2021 

  

Liczba 

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow. 

[ m2] 

Liczba  

uchwał, 

decyzji, 

zarządzeń, 

umów 

Liczba 

działek/ 

lokali 

Pow.  

[ m2] 

- lokale użytkowe (garaże)  

- wydano zarządzenie 

- zakończono aktem notarialnym 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

12.  Regulacje roszczeń właścicieli garaży  - - - - - - 

13.  

Wniesienie jako wkład niepieniężny (aport)  

- wydano zarządzenie  

- zakończono aktem notarialnym 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3 zarządzenia 

1 umowa 

 

22 

14 

 

110 369 

50 484 

14.  

Komunalizacja,  

Ogółem skomunalizowano 

- 

- 

127 

36 969 

310 729 

118 947 879 

- 

- 

140 

37 109 

154 880 

119 102 759 

1 powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych (bez pow. pom. przyn.) 
2 powierzchnia działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi 1-lokalowymi 
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4.  Realizacja dochodów i wydatków w latach 2020 i 2021. 

4.1. Sprawozdanie z realizacji dochodów w latach 2020 i 2021 w zakresie zadań własnych gminy. 

Tabela nr 12. Dochody z gospodarowania nieruchomościami w zakresie zadań własnych gminy w roku 

2021 (zestawienie porównawcze z rokiem 2020) 

L.p. Dochody 
2020 

[tys. zł] 

2021 

[tys. zł] 

1 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 

i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym: 
28 055,25 27 225,80 

1) trwały zarząd   2 391,65  2 239,80 

2) użytkowanie 0,00 0,00 

3) użytkowanie wieczyste 23 861,06 22 961,11 

4) I opłata 546,75 64,57 

5) służebność gruntowa 1 255,79 1 960,32 

2 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych 
17 012,37 16 399,37 

3 Dochody z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego  

w prawo własności 
23 129,13 18 206,63 

 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności nieruchomości w tym: 
54 263,27 83 994,50 

1) sprzedaż mieszkań łącznie 1 743,79 4 920,73 

a) sprzed. mieszkań z bonifikatą 1 743,79 4 920,73 

b) sprzed. mieszkań – przetarg  0,00 0,00 

2) sprzedaż lokali użytkowych  0,00 0,00 

3) sprzedaż masek budowlanych 0,00 0,00 

4) sprzedaż działek 52 474,02 78 863,30 

5) sprzedaż nakładów 0,00 0,00 

6) zniesienie współwłasności 0,00 0,00 

7) sprzedaż nieruchomości na rzecz 

użytkownika wieczystego 

45,46 210,47 

8) zamiana nieruchomości za dopłatą 0,00 0,00 

5  Pozostałe dochody, w tym: 28 907,21 16 494,07 

1) odsetki 420,93 2 251,65 

2) odszkodowania za grunty pod pasy drogowe 4 376,53 8 776,07 

Razem 151 367,23 162 320,37 
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4.2. Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących w latach 2020 i 2021 w zakresie zadań 

własnych gminy. 

Tabela nr 13. Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami w zakresie zadań własnych gminy 

w roku 2021 (zestawienie porównawcze z rokiem 2020) 

Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  

wg stanu na 31.12.2020 

[zł] 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2021 

[zł] 

70005 

40901 Honoraria 25 000,00 25 000,00 

41101 

Składki na 

ubezpieczenie 

społeczne 

8 164,27 14 100,79 

41201 Składki na Fundusz 

Pracy 
214,48 654,94 

41701 Wynagrodzenia 

bezosobowe 
196 669,00 237 308,75 

47101 

Wpłaty na PPK 

finansowane przez 

podmiot 

zatrudniający 

0,00 82,70 

4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia 
0,00 0,00 

4260 Zakup energii 25 179,23 18 822,47 

4270 Zakup usług 

remontowych 
50 902,00 4 114,48 

4300 Zakup usług 

pozostałych 
3 172 830,99 5 975 965,18 

4390 

Zakup usług 

obejmujących 

wykonanie ekspertyz, 

analiz, opinii 

(większość wydatków 

związana z zakupem 

usług wyceny 

nieruchomości) 

224 810,20 292 852,03 

4400 

Opłaty za 

administrowanie 

i czynsze za budynki, 

lokale i 

pomieszczenia 

garażowe 

68 564,90 131 274,22 

4430 Różne opłaty i 

składki  
4 647,20  443 817,48 

4480 Podatek od 

nieruchomości 
30 700,41 41 972,29 

                                                           
1 Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy UMP. 
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Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  

wg stanu na 31.12.2020 

[zł] 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2021 

[zł] 

4510 Opłaty na rzecz 

budżetu państwa 
1 120 593,70 1 686 085,42 

4520 

Opłaty na rzecz 

budżetów jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

 

299 719,56 415 819,36 

4530 Podatek od towarów  

i usług (VAT) 
325 786,49 0,00 

4570 

Odsetki od 

nieterminowych 

wpłat z tytułu 

pozostałych 

podatków i opłat 

26 008,00 0,00 

4580 Pozostałe odsetki 2 738,72 701 455,18 

4590 

Kary i 

odszkodowania 

wypłacane na rzecz 

osób fizycznych 

664 526,58 1 370 708,00 

4600 

Kary odszkodowania 

i grzywny wypłacane 

na rzecz osób 

prawnych i innych 

jednostek 

organizacyjnych 

12 612 600,00 0,00 

4610 
Koszty postępowania 

sądowego i 

prokuratorskiego 

601 770,13 579 902,86 

4670 

Odsetki za 

nieterminowe 

uregulowanie 

podatku od 

nieruchomości 

0,00 0,00 

71095 4300 Zakup usług 

pozostałych 
0,00 91 200,00 

90095 

4580 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 

4590 

Kary i 

odszkodowania 

wypłacane na rzecz 

osób fizycznych 

0,00 0,00 

Razem 19 461 425,86 12 031 136,15 

4.3.  Sprawozdanie z realizacji wydatków w latach 2020 i 2021 w zakresie zadań zleconych 

powiatu. 
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Tabela nr 14. Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami w zakresie zadań zleconych 

powiatu w roku 2021 (zestawienie porównawcze z rokiem 2020). 

Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2020 

[zł] 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2021 

[zł] 

70005  4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia 
294,78 190,65 

  

4260 Zakup energii 19 370,19 12 660,54 

4270 zakup usług remontowych 24 854,04 10 888,47 

4300 Zakup usług pozostałych 254 147,85 277 301,49 

4390 

zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz, 

opinii (zakup wyłącznie usług 

wyceny nieruchomości) 

11 178,80 24 690,80 

4400 
Opłaty za administrowanie 

i czynsze za budynki, lokale i 

pomieszczenia garażowe 

9 530,62 6 545,86 

4430 Różne opłaty i składki  4 418,04 8 790,11 

4480 Podatek od nieruchomości 72 852,58 38 992,78 

4520 
Opłaty na rzecz budżetów 

jednostek samorządu  

terytorialnego 

30 552,79 23 378,96 

4580 Pozostałe odsetki 0,00 33 763,03 

4590 
Kary i odszkodowania 

wypłacane na rzecz osób 

fizycznych 

419 479,46 4 040 223,39 

4600 

Kary odszkodowania i grzywny  

wypłacane na rzecz osób 

prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 

0,00 132 469,01 

4610 Koszty postępowania sądowego 

i prokuratorskiego 
69 575,07 796 860,76 

Razem  916 254,22 5 406 755,85 

4.4. Sprawozdanie z realizacji dochodów w latach 2020 i 2021 w zakresie zadań zleconych powiatu. 

Tabela nr 15 Dochody Miasta Poznania związane z gospodarowaniem nieruchomościami  

w zakresie zadań zleconych powiatu w roku 2021 (zestawienie porównawcze  

z rokiem 2020). 

Lp. DOCHODY 
2020 

[tys. zł] 

2021 

[tys. zł] 

1. 

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami 

32 849,98 26 536,36 
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4.5.   Sprawozdanie z realizacji dochodów w latach 2020 i 2021 w zakresie zadań własnych powiatu. 

Tabela nr 16 Dochody Miasta Poznania związane z realizacją zadań własnych powiatu w roku 2021 

(zestawienie porównawcze z rokiem 2020). 

Lp. DOCHODY 
2020 

[tys. zł] 

2021 

[tys. zł] 

1. 

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu zadań własnych 

powiatu 

0,00 0,00 

4.6.  Wydatki majątkowe w roku 2020 i 2021 w zakresie zadań własnych gminy. 

Tabela nr 17. Wydatki majątkowe w zakresie zadań własnych gminy w roku 2021 (zestawienie 

porównawcze z rokiem 2020). 

Rozdział  Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2020 

[zł] 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2021 

[zł] 

70005 6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
7 548 738,58 1 607 516,15 

70005 6060 
Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

13 159 526,18 44 472 753,91 

70095 6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
6 269 604,55 3 502 462,99 

90005 6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
4 436 636,06 6 271 126,06 

92601 6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
0,00 59 655,00 

Razem 31 414 505,37 55 913 514,11 

 

4.7.  Wydatki majątkowe w roku 2020 i 2021 w zakresie zadań własnych powiatu. 

Tabela nr 18. Wydatki majątkowe w zakresie zadań własnych powiatu w roku 2021 (zestawienie 

porównawcze z rokiem 2020). 

Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2020 

[zł] 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2021 

[zł] 

600153 6059 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
0,00 0,00 

 
3 Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy UMP. 
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4.8.  Wydatki majątkowe w roku 2020 i 2021 w zakresie zadań zleconych powiatu. 

Tabela nr 19. Wydatki majątkowe w zakresie zadań zleconych powiatu w roku 2021 (zestawienie 

porównawcze z rokiem 2020). 

Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2020 

[zł] 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2021 

[zł] 

70005 6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
99 475,93 131 096,63 

 
3 Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy UMP. 

4.9.  Pomoc publiczna udzielona przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

w 2021r. 

W 2021 roku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UMP udzielono 514 podmiotom 

gospodarczym pomocy publicznej w ramach zasady de minimis spełniającej warunki określone 

w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 

107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L. 352.1 

z 24 grudnia 2013 r.), w tym pomocy w formie: 

- ulg w spłacie cywilnoprawnych należności Miasta Poznania, udzielonych na podstawie  

art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, działając na mocy 

uchwały Nr LXI/1126/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do 

umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających Miastu Poznań lub jego jednostkom organizacyjnym oraz 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej zmienionej uchwałą Nr XLVII/854/VIII/2021 

Rady Miasta Poznania z dnia 1 czerwca 2021 r., 

- bonifikaty od jednorazowego uiszczenia opłaty przekształceniowej na podstawie art. 14 

w związku z art. 7 ust. 8 i art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, 

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na podstawie art. 14 

w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

Wartość udzielonej pomocy w ramach zasady de minimis wynosiła odpowiednio: 

- wartość nominalna pomocy w wysokości: 16 527 169,19 zł, 

- ekwiwalent dotacji brutto (EDB) w wysokości: 13 168 458,42 zł, co stanowiło równowartość 

2 827 800,82 euro. 

Ekwiwalent Dotacji Brutto (EDB) obliczono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy 

publicznej udzielanej w różnych formach. 

W roku 2021 zostało wydanych 733 zaświadczenia o udzielonej pomocy publicznej w ramach 

zasady de minimis w związku z realizacją zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP. 
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XIII. Wydział Finansowy: 

 

Realizacja budżetu miasta za 2021 rok 

1. W ramach obsługi bankowej monitorowano na bieżąco płynność finansową budżetu Miasta. W okresie 

od stycznia do października wolne środki przekazywano na lokaty negocjowane do innych banków,  

z którymi Miasto ma podpisane umowy w zakresie lokowania środków, ze średnim oprocentowaniem 

0,02% w skali roku. Natomiast w okresie od listopada do grudnia wolne środki przekazywano  

na rachunek lokacyjny z oprocentowaniem ustalonym na poziomie WIBID 1M * 1,2 prowadzony przez 

Bank PKO BP w ramach kompleksowej obsługi bankowej. Rachunek ten pozwala na elastyczne 

gospodarowanie środkami pieniężnymi Miasta. Dodatkowo w związku z decyzją Rady Polityki 

Pieniężnej stopy procentowe pod koniec roku zostały podwyższone, a średnia wartość stawki 

referencyjnej WIBID 1M w tym okresie wynosiła 1,48%.   

2. Prowadzono bieżącą obsługę całego zadłużenia Miasta Poznania, w tym: 

 1 pożyczki z WFOŚiGW  

 kredytu udzielonego przez Bank PEKAO SA.,  

 kredytu udzielonego przez BPS S.A., 

 3 kredytów udzielonych przez konsorcjum BPS S.A. i BGK, 

 5 kredytów udzielonych przez EBI, 

 obligacji serii H, serii A_2020, B_2020, C_2020, D_2020, E_2020 i F_2020  

w ramach umów podpisanych z Bankiem Pekao SA., 

 obligacji serii X i Y w ramach umowy zawartej z bankiem PKO BP SA.,   

 kredytu w rachunku bieżącym. 

3. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 7 czerwca 2021 r. zawarto z BGK 

umowę kredytową na kredyt krótkoterminowy odnawialny na finansowanie przejściowego deficytu 

występującego w trakcie roku budżetowego w kwocie 10.000.000 zł z prawem opcji pozwalającym 

uruchomić dodatkowe środki w wysokości do 90.000.000 zł. 

4. W 2021 roku Miasto podpisało 2 nowe umowy z NFOŚiGW, w tym: 

 22 października 2021 roku na kwotę 61.000.000 zł, z czego kwotę 50.153.207,11 zł uruchomiono 

20 grudnia 2021 roku i kwotę 7.796.792,89 zł uruchomiono 30 grudnia 2021 roku – środki z 

pożyczki przeznaczono na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usunięcie nielegalnie 

składowanych odpadów niebezpiecznych w rejonie skrzyżowania ulic Naramowicka – Lechicka w 

Poznaniu”, 

 24 września 2021 roku na kwotę 1.467.841 zł, z czego całość planowana jest  

do uruchomienia w 2022 roku - środki z pożyczki przeznaczono na dofinansowanie przedsięwzięcia 

pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego „Traszki Ratajskie”.    

5. W dniu 15 września 2021 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie prowadzone w trybie zapytania 

ofertowego na organizatora emisji, agenta emisji i agenta płatniczego obligacji Miasta Poznania – 

program emisji obligacji w latach 2021-2022 po 250.000.000 zł  

w każdym roku. Zapytania ofertowe wysłane zostały do czterech banków, z czego oferty złożyły trzy 

banki: Pekao SA, PKO BP SA i Citi Handlowy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Bank Pekao SA 

w zakresie emisji obligacji dla serii A21, B21, C21, D21, E21, G21, H21, I21, J21, K22 i L22 (11 

serii), z którym w dniu 9 listopada 2021 r. Miasto zawarło stosowne umowy. Natomiast dla serii F21, 

M22, N22, O22, P22, R22, S22, T22 i U22 najkorzystniejszą ofertę złożył Bank PKO BP SA  

(9 serii), z którym w dniu 9 listopada 2022 roku Miasto zawarło stosowne umowy. Początkowo Miasto 

planowało emisję 10 serii obligacji każda na kwotę 25.000.000 zł, łącznie 250.000.000 zł. Ostatecznie 

wyemitowane zostały 2 serie A21 i B21 na łączną kwotę 50.000.000 zł. 

6. Zgodnie z zapisami umów finansowych przekazano do Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
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informację o projekcie budżetu Miasta na 2021 rok, sumaryczne podsumowanie wykonania budżetu 

za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok, opinię raportu niezależnego biegłego rewidenta  

z badania sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym Miasta oraz raport  

z postępów w realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych z kredytu EBI.  

W czerwcu 2021 roku Miasto przygotowało alokację środków w ramach umowy z 2020 roku na kwotę 

600.000.000 zł, która została zaakceptowana przez EBI w dniu 26 października 2021 roku.  

W dniu 22 lipca 2021 r. została uruchomiona II transza kredytu w EBI na kwotę 70.000.000 zł. Jest  

to ostatnia transza w ramach umowy zawartej w 2020 roku na kwotę 100.000.000 zł. 

W dniu 16 grudnia 2021 roku uruchomiona została kwota 100.000.000 zł tytułem II transzy kredytu 

EBI – umowa z 2020 roku na łączną kwotę 600.000.000 zł.  

7. Na bieżąco współpracowano ze Spółką Termy Maltańskie i EBI w zakresie udzielonego przez Miasto 

poręczenia. Na wniosek Wydziału Finansowego zostały wprowadzone zmiany do WPF polegające na 

uaktualnieniu kwoty poręczenia udzielonego przez Miasto Poznań.  

8. Prowadzono obsługę pożyczek udzielonych przez Miasto - naliczano odsetki, wystawiano faktury, 

przekazywano informację o dokonanych spłatach kapitału i odsetek do wydziałów merytorycznych 

odpowiedzialnych za realizację umów. 

9. Przygotowano dane do oceny ratingowej Miasta. 

10. Przygotowano dane do sporządzenia sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta. 

11.  Dokonano inwentaryzacji inwestycji rozpoczętych. 

12.  Sporządzono zbiorcze sprawozdania budżetowe oraz zbiorcze sprawozdania z operacji finansowych. 

Sprawozdania przekazywano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Ministerstwa Finansów. 

13.  W ramach bieżących zadań finansowo-księgowych realizowano płatności, dokonywano księgowań 

dochodów i wydatków. Realizowano i na bieżąco kontrolowano proces przekazywania z budżetu 

Miasta dotacji i dochodów skarbu państwa oraz wykonywano inne bieżące zadania finansowo-

księgowe. 

14.  Prowadzono rejestr umów cywilnoprawnych zawieranych w imieniu Miasta z różnymi podmiotami 

prawnymi i osobami fizycznymi, na realizację zadań zawartych w budżecie Miasta na rok 2021.  

W omawianym okresie zarejestrowano 11.001 umów wraz z aneksami. 
 

 

XIV. Wydział Podatków i Opłat: 

 

I. Realizacja głównych zadań 

1. Wydział realizował swoje zdania w ramach pionu podatkowo-egzekucyjnego Wydziału Finansowego 

do końca sierpnia 2021, a następnie jako Wydział Podatków i Opłat. 

2. Głównym zdaniem Wydziału jest pozyskiwanie dla Miasta dochodów z tytułu podatków,  

a od stycznia 2022 r. również z opłaty za gospodarowanie odpadami. 

3. Wydaliśmy ok. 170.000 decyzji ustalających wysokość podatków od nieruchomości dot. osób 

fizycznych oraz przeanalizowaliśmy ok. 5.500 deklaracji i opodatkowaliśmy podatkiem od środków 

transportowych ok. 33.000 pojazdów. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji lub złożyli je 

nieprawidłowo przeprowadziliśmy postepowania, wydając ok. 450 decyzji określających. 
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4. Zrealizowaliśmy dochody z tytułu: 

 podatku nieruchomości, 

 podatku od środków transportowych, 

 podatku rolnego, 

 podatku leśnego. 

 

Wykonanie dochodów na 31.12.2021 

 

Rodzaj podatku lub należności Wykonanie dochodów 

Podatek od nieruchomości osób prawnych 407.799.656 

Podatek od nieruchomości osób fizycznych 74.524.690 

RAZEM 482.324.346 

Podatek od środków transportowych osób 

prawnych oraz fizycznych  29.959.420 

Podatek rolny oraz leśny  665.969 

Opłata eksploatacyjna 16.510 

Koszty upomnienia, odsetki i opłata 

prolongacyjna 1.448.383 

RAZEM 514.414.628 

 

5. Przeprowadziliśmy działania wobec podatników, którzy samodzielnie nie uregulowali zobowiązań. 

Początkowo – poprzez windykację „miękką”, następnie wysłaliśmy ok. 27.000 upomnień, kolejno – 

ok. 10.000 tytułów wykonawczych. Skuteczne działania spowodowały dodatkowy wpływ do Miasta 

kwoty ok. 1.500.000 zł. z tytułu upomnień i odsetek. 

6. Na skutek przeprowadzonych czynności kontrolnych pozyskaliśmy 1.850.000 zł. 

7. Prowadziliśmy postępowania zabezpieczające zaległości – wpisaliśmy 7 hipotek do Ksiąg 

Wieczystych, w tym 3 na łączną kwotę ok. 2.300.000 zł oraz ustanowiliśmy 3 zastawy skarbowe. 

Skierowaliśmy kolejnych 8 wniosków celem zabezpieczenia należności na dalszą kwotę  

ok. 3.500.000 zł. 

8. Ogółem wydaliśmy ok. 40 postanowień, na podstawie których Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał 

stosowne decyzje w podatkach stanowiących dochód Miasta, a pobieranych przez urzędy skarbowe 

(karta podatkowa, PCC, spadki). 

9. Realizując postępowania egzekucyjne – łącznie wyegzekwowaliśmy dla Miasta ok. 8.000.000 zł. 

W toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych: 

 dokonaliśmy zajęć wierzytelności oraz praw majątkowych na podstawie ok. 28.000 

tytułów wykonawczych, 

 zastosowaliśmy ok. 550 razy środek egzekucyjny w postaci egzekucji z pieniędzy, 

 umorzyliśmy ok. 755 postępowań egzekucyjnych, 

 przekazaliśmy ok. 2.000 tytułów wykonawczych do innego organu celem prowadzenia 

egzekucji łącznej. 
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10. W przypadku niemożności odzyskania zaległości od podatników, przenieśliśmy odpowiedzialność na 

osoby trzecie oraz spadkobierców za zaległości podatkowe w łącznej kwocie ok. 150.000,  

w tym należność główna – 114.000 zł oraz odsetki i inne koszty – 36.000 zł. 

11. Podjęliśmy szereg działań mających na celu zbadanie możliwości dziedziczenia przez Miasto. 

Zakończyliśmy 30 spraw z 360 prowadzonych, w których Miasto Poznań jest spadkobiercą. 

Opracowaliśmy ok. 4.000 zawiadomień z ok. 17.500 z instytucji finansowych, głównie – banków.  

 

Wartość majątku odziedziczonego przez Miasto ze spadków oraz stan długów spadkowych za rok 

2021 według spisów inwentarza na 31 grudnia 2021 r.: 

 

Aktywa 416.632 zł 

Pasywa 1.680.258 zł 

 

Miasto Poznań ma obowiązek spłaty długów do stanu czynnego spadku ujawnionego w spisach inwentarza 

do kwoty 1.868.481 zł, a zostało spłacone 866.153 zł. 

 

II. Pozostała działalność Wydziału 

12. Stworzyliśmy nową strukturę, w tym np. poprzez nowy Oddział Organizacyjny skoordynowano obieg 

dokumentacji, docelowo – skrócono termin załatwiania spraw. 

13. W wyniku reorganizacji, oddziały mieszczą się w jednej lokalizacji przy ul. Słowackiego  

22 (z wyjątkiem obsługi klienta). Wprowadziliśmy nowych pracowników w zagadnienia związane z 

księgowością podatkową na przykładzie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – 

przygotowaliśmy kadrę do nowego zadania rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami (po 

wyjściu Miasta z Związku Międzygminnego GOAP). Połączyliśmy księgowość w zakresie podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego oraz księgowość podatku od środków transportowych –  

co spowodowało możliwość załatwienia sprawy w jednym miejscu. Połączyliśmy także wymiar 

podatku od nieruchomości osób prawnych z wymiarem podatku od środków transportowych – 

ujednoliciliśmy procedurę wymierzania podatków.  

14. Wykorzystaliśmy skrzynkę e-PUAP w komunikacji z urzędami skarbowymi. Uprościliśmy 

postępowania ulgowe i proces składania dokumentów, niezbędnych do rozpatrzenia spraw – powstały 

nowe formularze. Uprościliśmy także postępowanie ulgowe związane z COVID-19. 

15. Zautomatyzowaliśmy proces składania e-deklaracji podatkowych – wdrożyliśmy nowe narzędzie 

„Przyjazne deklaracje”. Mieszkańcy w łatwy sposób mogą składać informacje i deklaracje  

w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym on-line (inteligentne formularze). System „prowadzi” 

przez cały proces składania deklaracji, prosząc o podanie potrzebnych informacji. Dzięki temu, 

podatnik otrzymuje wypełniony formularz deklaracji wraz z wymaganymi załącznikami, gotowy  

do druku lub przesłania przez e-PUAP. 
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XV. Wydział Gospodarki Komunalnej: 

 

 W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, przeprowadzono 155 wizji  

w miejscach wskazanych przez mieszkańców (pisemnie, mailowo, telefonicznie oraz za pomocą 

aplikacji: „Smart City”). Poprzez aplikację od stycznia do 31 grudnia 2021 r. wpłynęło 1328 takich 

zgłoszeń. Mniejsza liczba wyjść terenowych wynikała przede wszystkim  

z aktywnego korzystania przez mieszkańców z aplikacji Smart City Poznań.  

 

 Pod koniec 2020 roku podpisano nową umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym na kolejne trzy 

lata (2021 – 2023) na zapewnienie interwencyjnej pomocy weterynaryjnej dla rannych  

i chorych ptaków oraz małych ssaków w ramach prowadzonego ośrodka leczenia i rehabilitacji 

zwierząt. Jest to miejsce, gdzie zwierzęta otrzymują niezbędną pomoc weterynaryjną oraz warunki 

do powrotu do zdrowia. Funkcjonowanie ośrodka daje też Miastu możliwość monitorowania 

rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, takich jak ptasia grypa. Łącznie  

w roku 2021 pod opiekę Ptasiego Azylu trafiło 2 534 zwierząt, z czego blisko 1 378 wróciło do 

środowiska. W azylu pomoc znaleźli przedstawiciele 89 gatunków ptaków. Podczas minionego 

roku przyjęto łącznie 146 małych ssaków, z czego 78 po leczeniu wypuszczono na wolność.  

Podpisanie umowy była okazją do zorganizowania konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Moje 

zimowe obserwacje” na czas ferii zimowych.  

 

 W dniach od 15 do 28 lutego trwało wydarzenie związane ze Światowym Dzień Kota. Była to 

wspólna inicjatywa realizowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej                                     

iGabinet Prezydenta wraz z Usługami Komunalnymi, Schroniskiem dla Zwierząt                       

wPoznaniu, Palmiarnią Poznańską oraz osobami i organizacjami, które na co dzień zajmują się 

opieką nad kotami wolno żyjącymi i bezdomnymi. Wydarzenie odbywało się gównie  

w mediach społecznościowych Miasta poprzez codzienną publikację postów tematycznych. 

Zasięg wydarzenia: 

• 566 osób biorących udział oraz zainteresowanych, 

• 19 401 osobom wyświetliła się informacja o wydarzeniu. 

Wydarzeniu towarzyszyła miejska zbiórka karmy dla zwierząt, do której dołączyli pracownicy 

Urzędu Miasta. Karma została przekazana na rzecz Poznańskiego Schroniska. Zainteresowanie akcją 

było bardzo duże, zakłada się kontynuacje tego typu wydarzenia w latach następnych. 

 24 lutego 2021 r  podpisane zostało zarządzenie nr 166/2021/P Prezydenta Miasta Poznania  

w sprawie zapewnienia koordynacji działań i przepływu informacji w zakresie  obowiązkowej 

deratyzacji  w miejskich jednostkach organizacyjnych na rzecz zmniejszenia populacji szczurów 

na terenie miasta Poznania. Celem wydania zarządzenia było zwiększenie skuteczności działań 

deratyzacyjnych podejmowanych na terenie miasta przez miejskie jednostki organizacyjne – 

poprzez zoptymalizowanie koordynacji tych czynności z pozycji Urzędu. Koordynacja taka ma 

umożliwić monitorowanie sytuacji w skali miasta poprzez diagnozę potrzeb i problemów 

związanych z ograniczeniem populacji szczurów w Poznaniu. Zarządzenie zakłada rolę Wydziału 

Gospodarki Komunalnej jako koordynatora akcji deratyzacyjnych w Poznaniu. Jednocześnie 

wprowadzenie zarządzenia miało wskazać kierunek przepływu informacji pomiędzy miejskimi 

jednostkami organizacyjnymi a Urzędem.  

Zgodnie z przyjętym w 2020 r. Regulaminem Utrzymania Czystości na terenie Miasta Poznania, od 

2021 r. powszechna akcja deratyzacyjna odbywa się dwa razy w roku: wiosną (1-30 kwietnia) oraz 
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jesienią (1-30 września). W roku 2021 Wydział zlecił także  wykonanie ekspertyzy  

w zakresie rozpoznania potrzeb przeprowadzenia deratyzacji w ogólnodostępnych miejscach.  

W ramach opracowania eksperckiego otrzymano listę dobrych praktyk dla zarządców  

i właścicieli nieruchomości pod kątem zwiększenia efektywności zwalczania gryzoni na terenie 

miasta.  

 

 09 marca 2021 r. uchwalono Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2021 (Uchwała Nr LX/1127/VIII/2022) W ramach 

realizacji tego Programu podjęto działania mające na celu pomoc i opiekę zwierzętom bezdomnym 

i wolno żyjącym, w tym przede wszystkim: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym w 

Schronisku (456 psów i 622 kotów), zakup karmy (350 kg karmy suchej, 322 puszek karmy 

mokrej) i 11 domków dla kotów wolno żyjących, nieodpłatne znakowanie psów i kotów, 

należących do mieszkańców miasta Poznania oraz psów i kotów domowych przebywających pod 

opieką organizacji społecznych (łącznie 2600 znakowań), zabiegi sterylizacji lub kastracji 

zwierząt właścicielskich (290 psów i 761 kotów) oraz kotów wolno żyjących (1627 zabiegi). W 

2021 roku do prowadzonego Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących na terenie 

miasta Poznania wpisano 16 osób, które zadeklarowały opiekę nad 157 kotami wolno żyjącymi. 

 

 W dniach 23-25 kwietnia 2021 r. odbyła się 24 edycja Wiosennych Porządków. Z uwagi na 

obowiązującą sytuację epidemiczną, akcja odbyła się z zachowaniem obowiązujących restrykcji i 

obostrzeń. Podczas tej akcji zorganizowano konkurs plastyczny dla uczniów poznańskich szkół. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa przekazał na rzecz akcji maseczki 

jednorazowe. Odbiór odpadów zapewniał Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej”. Do akcji zgłosiło się 41 podmiotów, w tym 19 Rad Osiedli, które 

koordynowały akcje lokalne z udziałem mieszkańców. Zabrano 53  Mg odpadów.  

 

W dniach od 17 – 19 września 2021 r. odbyła się akcja Sprzątanie Świata pod hasłem „MYŚLĘ, 

WIĘC NIE ŚMIECĘ.”  Z okazji akcji zorganizowano konkurs plastyczny dla uczniów 

poznańskich szkół. Najlepsze prace przedstawiono w kalendarzu na rok 2022. Konkurs oraz 

wydanie kalendarzy odbywało się przy współpracy z Zakładem Zagospodarowania Odpadów  

w Poznaniu Sp. z o.o. Odbiór odpadów podczas akcji zapewniał na zlecenie- ZZO. Do akcji 

przystąpiło 49 podmiotów, w tym 19 Rad Osiedli, które koordynowały akcje lokalne z udziałem 

mieszkańców. Łącznie podczas akcji zebrano 17,68 Mg odpadów. 

 

 W dniu 18 października 2021 r. między Miastem Poznań, Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN 

oraz spółkami Aquanet SA i Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. zostało zawarte porozumienie 

dotyczące monitorowania zawartości wirusa SARS-CoV-2 w ściekach.  

W związku z powyższym dnia 10 grudnia 2021 r. podpisano umowę wykonawczą między Miastem 

Poznań – Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.  

Projekt polega na monitorowaniu obecności wirusa SARS-CoV-2 w ściekach, tj. określaniu ilości 

materiału RNA oraz sekwencjonowaniu wybranych próbek w celu ustalenia udziału 

niebezpiecznych wariantów genetycznych (tzw. VOC – z ang. Variants of Concern). Wyniki badań 

są cyklicznie przekazywane do Zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z SARS-CoV-2 

na terenie miasta Poznania, a następnie prezentowane i analizowane na jego posiedzeniach. W toku 

przeprowadzonych badań wykazano związek między stwierdzoną przez Ministerstwo Zdrowia 
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liczbą zakażeń, a wykrytą liczbą kopii RNA wirusa w próbkach pobieranych w 5 lokalizacjach w 

Poznaniu, umożliwiając skuteczniejszy monitoring pandemii oraz prognozowanie jej przebiegu. 

 

 Wydział Gospodarki Komunalnej – Oddział Miejskiego Energetyka, realizuje projekt 

optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej, którego celem jest uzyskanie oszczędności w 

tym obszarze. W ramach projektu prowadzone są grupowe zakupy energii elektrycznej dla 

jednostek organizacyjnych Miasta Poznań oraz podmiotów związanych z Miastem a także 

sąsiednich gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań. Łącznie w grupowym 

zakupie energii elektrycznej uczestniczą 64 podmioty. 

W ramach projektu w 2021 roku prowadził monitoring funkcjonowania umów na dostawę energii 

elektrycznej zawartych pomiędzy ENEA S.A. a uczestnikami grupy zakupowej.  

W trakcie obowiązywania w/w umów rozwiązywane były bieżące problemy związane  

z zakupem energii elektrycznej dla punktów poboru energii należących do wszystkich 

uczestników grupy. Prowadzone były obserwacje cen na Towarowej Giełdzie Energii, analizy 

kosztów zakupu, kontrole zużyć i interwencje u sprzedawcy przy stwierdzonych 

nieprawidłowościach. W trakcie całego roku na bieżąco informowano sprzedawcę o wszelkich 

zmianach polegających na włączaniu nowych, usunięciu istniejących lub modyfikacji danych 

punktów poboru energii objętych zawartymi umowami. 

 

W maju 2021 r. rozpoczęły się przygotowania do opracowania dokumentacji przetargowej  

na grupowy zakup energii elektrycznej na rok 2022. Liczba punktów poboru energii  

w postępowaniu to ponad 5,5 tys., a wolumen zamawianej energii elektrycznej wyniósł 264 GWh.  

W dniu 15 listopada 2021 r., podpisano umowę na grupowy zakup energii elektrycznej dla Miasta 

Poznania na 2022 r z firmą Enea o wartości 187 mln. W porównaniu z cenami taryfowymi jest 

ona  niższa o 12%, co daje oszczędności dla całej grupy w wysokości ok. 25,5 mln zł, a dla Miasta 

Poznania ponad 4,3 mln. zł. 

 

 W drugiej połowie 2021 r. przygotowano dokumentację przetargową i uruchomiono procedurę 

udzielenia zamówienia publicznego w trybie zmówienia z wolnej ręki na kompleksową dostawę 

energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta, ZKZL-u oraz Aquanetu, których 

punkty poboru energii ze względów technicznych nie mogą zmienić sprzedawcy energii. 

Rozstrzygnięcie procedury nastąpiło w dniu 3 listopada 2021 r. Wartość oferty jaką przedstawiła 

spółka ENEA S.A. wyniosła pond 2,7 mln. zł. Podpisanie umowy nastąpiło  

w dniu 1 grudnia 2021 r. 

 

 Wydział Gospodarki Komunalnej – Oddział Miejskiego Energetyka, realizuje projekt 

optymalizacji kosztów zakupu gazu, którego celem jest uzyskanie oszczędności w tym obszarze. 

W ramach  projektu w roku 2021 Wydział Gospodarki Komunalnej prowadził monitoring 

merytoryczny nad realizacją zawartej umowy na kompleksową dostawę paliwa gazowego  

z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Prowadzone były analizy cen na Towarowej Giełdzie 

Energii, taryf PGNiG Oddział Detaliczny Sp. z o.o. zatwierdzanych przez Prezesa URE, analizy 

kosztów zakupu, kontrole zużyć i interwencje u sprzedawcy przy stwierdzonych 

nieprawidłowościach. Na bieżąco informowano sprzedawcę o wszelkich zmianach polegających 

na włączaniu nowych, usunięciu istniejących lub modyfikacji danych punktów poboru gazu 

objętych umową.  
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W lipcu 2021 r. rozpoczęły się przygotowania do opracowania dokumentacji przetargowej  

na grupowy zakup paliwa gazowego na rok 2022. Zamówienie objęło 326 punktów poboru gazu 

przy łącznym wolumenie ok 53 GWh.  

Mimo wzrostu cen rok do roku w wyniku zakupu grupowego oszczędności  

w stosunku do cen taryfowych wyniosą ok. 59% co przekłada się na prawie 32 mln zł. 

oszczędności w stosunku do cennika. 

W dniu 30 listopada 2021 r, podpisano umowe na zakup oraz kompleksową dostawę paliwa 

gazowego dla Miasta Poznania na rok 2022 z PGNiG Obrót Detaliczny  

Sp. z o. o. na kwotę ponad 22 mln zł.  

 

 Ustawa Prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na ich obszarze. Miasto Poznań realizuje to zadanie 

poprzez opracowywanie i aktualizację dokumentu pt. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania”. 

Zadanie to od 5 maja 2021 r. dla Miasta realizuje firma Energoekspert Sp. z o.o. z Katowic.  

 

 W ramach współpracy z firmą Veolia, Wydział Gospodarki Komunalnej – Oddział Miejskiego 

Energetyka, kontynuuje działania związane z udostępnianiem danych telemetrycznych  

w szkołach. W 2021 roku umowy z firmą Veolia podpisało 86 szkół. W dalszym etapie 

w porozumieniu z firmą Veolia uaktualniona zostanie lista szkół, w których istnieją możliwości 

techniczne do udostępniania danych. Wydział Gospodarki Komunalnej rozpoczął proces 

pobierania danych z węzłów oraz ich analizę, aby w przyszłości przeprowadzić kolejną regulację 

mocy cieplnej dostarczanej do budynków oświatowych. Ponadto w ramach współpracy z Veolią, 

Oddział Miejskiego Energetyka wspomógł merytorycznie ZKZL w realizacji optymalizacji mocy 

zamówionych dla budynków ZKZL-u. 

 

 Wydział Gospodarki Komunalnej – Oddział Miejskiego Energetyka, kontynuował rozpoczęty  

w 2020 roku projekt optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej w obiektach 

użyteczności publicznej. W 2021 roku projektem optymalizacji mocy zamówionej,  

na podstawie wykonanej analizy, objęto kilkadziesiąt placówek oświatowych i innych miejskich 

obiektów. Z tego dla 26 placówek zaproponowano projekt obniżenia mocy zamówionych (w tym 

15 oświatowych i 11 UMP), stosowne zmiany taryf energii elektrycznej zostały wprowadzone  

w 2021 r. Wnioski zostały zrealizowane przez 10 obiektów oświaty  

i 8 obiektów UMP. 

 

 W dniu 15 października 2021 r. odbyła się Konferencja "Energia i klimat w miastach XXI wieku". 

Konferencja zorganizowana została przez Wydział Gospodarki Komunalnej /Oddział Miejskiego 

Energetyka/ oraz Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. 

Wydarzenie odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas targów 

POLECO. Na konferencji zestawione zostały bloki tematów z obszaru rozwoju sektora 

energetycznego i jego transformacji oraz zagadnień związanych ze zmianami klimatu. Podczas 

konferencji rozmawiano o scenariuszach transformacji energetycznej i procesach dostosowywania 

się do zmian klimatu w funkcjonowaniu wspólnoty samorządowej i w naszym codziennym życiu. 

Do udziału zaproszono ekspertów zajmujących się energetyką i zagadnieniami klimatycznymi. 

Partnerem konferencji była spółka Veolia Energia Poznań S.A. oraz MTP. 
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 Uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 z dnia 09 marca 2021, Miasto Poznań wystąpiło ze Struktur 

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Od  dnia 1 

stycznia 2022 roku do Miasta powróciło zadanie dotyczące zorganizowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu uruchomienia poznańskiego systemu 

gospodarki odpadami, od czerwca 2021 roku ruszyły działania przygotowujące Miasto  

do przejęcia tego zadania w postaci reorganizacji struktur urzędu oraz uruchomienia szeregu 

działań wdrażających: 

 w 2021 roku przygotowano szereg uchwał, które Rada Miasta Poznania podjęła,  

m.in w zakresie.: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Poznania, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian  

za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności; zwolnienia w 

części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa  

w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

 Miasto Poznań w grudniu 2021 r. przejęło na mocy cesji umowy dot. odbioru i transportu 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów oraz odbioru, transportu 

i zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny od ZM 

GOAP wraz z porozumieniami dostosowującymi. Ww. umowy cesji przygotowano dla każdego 

sektora odbioru odpadów komunalnych z terminem obowiązywania do 30 czerwca 2022 r.  

W zakresie przejęcia zadania przez Miasto Poznań istotne było stworzenie nowoczesnego narzędzia 

informatycznego zapewniającego trójstronną komunikację: właściciel nieruchomości – Miasto – 

Wykonawca. W tym celu opisano funkcjonalność nowoczesnego systemu obsługi zapytań 

elektronicznych, w którym od 2022 r. udzielane są odpowiedzi na zgłoszenia otrzymywane od 

mieszkańców. 

 jednym z głównych zadań dotyczących przejęcia systemu gospodarowania odpadami było 

przyjęcie ok 50 000 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

wszystkich właścicieli nieruchomości. Urząd Miasta Poznania przygotował w tym zakresie 

narzędzia informatyczne – system w którym ewidencjonowane są wszystkie deklaracje.  

 uruchomione zostało także innowacyjne narzędzie – PRZYJAZNE DEKLARACJE, które 

umożliwiło mieszkańcom składanie deklaracji za odpady online 

 z dniem 1 października 2021 roku Wydział Gospodarki Komunalnej uruchomił siedem stanowisk 

obsługowych w czterech lokalizacjach tj: po dwa stanowiska obsługi w Punktach Obsługi Klienta 

(POK) przy ul. 3 Maja  nr 46, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, ul. Małachowskiego 10 oraz jedno 

stanowisko w budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1.  

Od czerwca 2021 r. do końca września 2021 r. trwał proces przygotowania do uruchomienia ww. 

stanowisk obsługi, stworzenia procedur obsługi zgłoszeń, wypracowania zasad przyjmowania 

deklaracji oraz ich rejestracji, a także pozyskania i wyszkolenia pracowników, w tym szkolenia 

pracowników infolinii miejskiej obsługujących tematykę odpadów komunalnych. Łącznie we 

wszystkich POK-ach przez 3 miesiące działania, pracownicy przyjęli ponad 3000 klientów, 



130 

 

zarejestrowali ponad 7000 dokumentów oraz udzielili informacji w zakresie sposobu wypełnienia 

deklaracji, kształtu nowego systemu, opłatach, pojemnikach, odbiorach i wszystkich zmianach 

mających miejsce od 01 stycznia 2022 r.  

Od dnia 1 lipca 2021 POK-i funkcjonują przy ul. 3 Maja  nr 46, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 

 kluczowym elementem wdrażania poznańskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

było uruchomienie kampanii edukacyjnej dotyczącej obowiązku składania deklaracji za odpady, 

którą Wydział Gospodarki Komunalnej przygotował i rozpoczął  

od 1.10.2021 r. 

Głównym celem kampanii było dotarcie do właścicieli nieruchomości, którzy zobowiązani byli do 

złożenia deklaracji za odpady - czyli właścicieli nieruchomości zamieszkanych, działek  

i domków letniskowych, a także nieruchomości niezamieszkanych - np. biur czy restauracji, które 

znajdowały się w systemie ZM GOAP. W ramach kampanii szczególny nacisk położony został na 

korzystanie  

z rozwiązań online – portalu Przyjazne deklaracje. Kampania trwała od października do grudnia 

2021 r. 

W ramach Kampanii Wydział docierał do mieszkańców m.in. poprzez: 

 ekspozycję plakatów na nośnikach typu Citylight na terenie Miasta Poznania  

 komunikację miejską MPK: emisja spotów telewizyjnych na ekranach LCD komunikaty głosowe, 

plakaty, reklamę typu Fullback,  

 emisję spotów reklamowych w telewizji WTK i TVP Poznań oraz spotu radiowego (Radio Poznań, 

Radio Eska, Radio Złote Przeboje Poznań, Rock Radio, Radio Pogoda Poznań, Meloradio) 

 informacje w mediach społecznościowych - publikację postów i spotów na profilu Miasta Poznania, 

jednostek miejskich i Rad Osiedli, na kanale YouTube oraz na stronie internetowej Miasta 

Poznania,  

 publikacje i artykuły sponsorowane w mediach 

 ulotki – rozmieszczone zostały we wszystkich lokalizacjach UMP, ulotki przekazano także firmom 

odbierającym odpady, które je dystrybuowały wśród właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, 

W połowie roku 2021 Wydział Gospodarki Komunalnej we współpracy z Biurem Cyfryzacji 

i Cyberbezpieczeństwa UMP zaczął pracę nad powstaniem wortalu, na którego łamach udostępniane są 

między innymi szeroko rozumiane treści o tematyce edukacji ekologicznej. Grafikę na stronę internetową 

przygotowało Studio Kreatywne Gabinetu Prezydenta.  

Główne założenia wynikające z funkcjonowania portalu to: 

 przekazanie informacji jak złożyć deklarację o wysokości opłaty za odpady do Urzędu Miasta 

Poznania oraz zasad funkcjonującego systemu,  

 edukacja ekologiczna tj. umieszczanie treści dotyczących prawidłowego postepowania  

z odpadami (ograniczanie produkcji, ponowne wykorzystanie, recykling) oraz szeroko pojętej 

ekologii i ochrony przyrody, 

 ograniczenie występowania dzikich wysypisk na terenie miasta, poprzez propagowanie treści 

związanych z właściwym postępowaniem z odpadami, 

 wzrost jakości odpadów zbieranych w sposób selektywny na terenie Poznania, poprzez edukacje 

związaną z właściwą segregacją odpadów, 

 łatwy i czytelny dostęp do szczegółowych treści, związanych z poznańskim systemem 

gospodarowania odpadami. 
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Wortal „Wszystko o odpadach” stał się źródłem służącym do szerzenia wiedzy z zakresu ekologii dla 

wszystkich poznaniaków. W topowej części wortalu, mieszkańcy mogą znaleźć aktualności poruszające 

ważne kwestie – zamieszczane w odpowiedzi na zapotrzebowanie  

w danym czasie tj. np. sposoby radzenia sobie z choinkami po okresie świątecznym czy odbiór odpadów 

wystawkowych.  

 W 2021 r. w ramach inicjatyw lokalnych udało się wybudować w Poznaniu nowe sieci kanalizacji 

sanitarnej, wodociągowej oraz nawierzchnię drogową i chodniki, w tym: 

 kanalizację sanitarną wybudowano w ul.: Bobrownickiej, Niemeńskiej oraz Janowskiej o łącznej 

długości 193,7 mb. Ogółem wydatkowano 385 447,49 zł, w tym środki Miasta- 282 245,39 zł  

i środki mieszkańców – 103.202,10 zł. 

 sieci wodociągowe wybudowano w ul.: bocznej od Pokrzywno, Huby Moraskie oraz bocznej  

od Lubelskiej o łącznej długości 397,74 mb. Ogółem wydatkowano 268 228,71 zł, w tym środki 

Miasta – 201 171,53 zł oraz środki mieszkańców – 67.057,18 zł. 

 nawierzchnia drogowa oraz chodniki powstały w ul. Kotarbińskiego oraz ul.: Brossa, Zielewicza  

i Wierzejewskiego. Łącznie ułożono 2.595 m2 nawierzchni z kostki betonowej. Ogółem 

wydatkowano 1.403.179,09 zł, w tym środki Miasta – 1.051.482,48 zł i środki mieszkańców – 

351.696,61 zł. 

 Na zlecenie wydziału wykonano 10 promocyjnych kostek brukowych z napisem INICJATYWA 

LOKALNA Wspólna inwestycja Mieszkańców i Miasta . Dwie z tych kostek zostały wmontowane 

w nową nawierzchnię chodników przy ulicach Brossa/Zielewicza/Wierzejewskiego. 

Przy udziale Gabinetu Prezydenta powstał 3 minutowy film dokumentujący realizację inwestycji 

lokalnych w 2021 r. promujący taką formę współpracy Miasta  

z mieszkańcami – dostępny na YouTube Miasto Poznań Inwestycje lokalne. 

18.   Zakończono budowę i oddano do użytku nowe Schronisko dla zwierząt w Poznaniu, całkowicie 

sfinansowane przez Miasto. Łączny koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 40 mln zł. Schronisko 

znajduje się na 5 ha i jest gotowe na przyjęcie 300 psów i 300 kotów zapewniając zwierzętom 

wysoki standard pod względem warunków bytowych i opieki. Schroniskiem zarządza jednostka 

organizacyjna Miasta – Usługi Komunalne. Inwestycja ta została zgłoszona do konkursu TOP 

Inwestycje Komunalne 2021 organizowane przez Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości S.A., w którym znalazła się w gronie 10 najlepszych inwestycji komunalnych  

w kraju i otrzymało wyróżnienie. W głosowaniu internetowym inwestycja zajęła II miejsce wśród 

nominowanych przedsięwzięć. 

19. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania   

 w dniu 7 września 2021r. została podjęta  Uchwała Nr LI/945/VIII w sprawie przyjęcia zmian 

w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania. 

Konieczność aktualizacji Regulaminu wynikała ze zmian wprowadzonych w ustawie Prawo 

budowlane. Wprowadzone w Regulaminie zmiany zostały zgodnie  

z obowiązującymi przepisami pozytywnie zaopiniowane przez organ regulacyjny, tj. Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie –Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

20. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych   

 w dniu19 października2021 została podjęta  Uchwała Nr LIII/998/VIII w sprawie określenia 

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
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Uchwalenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązkiem ustawowym gmin. W nowym brzmieniu 

uchwały zastosowano podział nieczystości ciekłych uzależniony od ich rodzaju (stopnia 

zanieczyszczenia). Z kolei ustalenie górnych stawek dla odbioru odpadów komunalnych jest 

konsekwencją decyzji Rady Miasta Poznania o wyjściu Miasta ze struktur Związku 

Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Dla zapewnienia ciągłości 

działania systemu gospodarowania odpadami wysokość górnych stawek za odbiór odpadów 

komunalnych od właściciela nieruchomości została pozostawiona na dotychczasowym poziomie. 

 

 

XVI. Wydział Budżetu i Kontrolingu: 

 

W zakresie zadań realizowanych przez wydział opracowano mi.in.: 

 

 projekt uchwały budżetowej  na 2022 r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej, 

 

 9 projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok, 

 

 6 projektów uchwał w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 

 

 17 zarządzenia w sprawie zmian w  budżecie Miasta Poznania na 2019 r., w których korzystano z 

upoważnień wynikających z  art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych 

ustaw szczególnych oraz § 19 pkt 1 i 2 uchwały Nr XL/703/VIII//2020 Rady Miasta Poznania z dnia 

17 grudnia 2020 r., 

 

 projekt zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 

 

 zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  Miastu Poznań na rok 2021 wraz z 12 zarządzeniami 

zmieniającymi, 

 

 zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2021 r. wraz z 24 

zarządzeniami zmieniającymi oraz zarządzenie w sprawie projektu planu finansowego Urzędu 

Miasta Poznania na 2021 rok, 

 

 zarządzenie w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach 

finansowych w 2021 r., 

 

 zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień  

do zaciągania zobowiązań wieloletnich, 

 

 zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego na zadania realizowane ze środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

 

 zarządzenie w sprawie ustalenia planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów 

przeznaczanych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Przeciwdziałania 
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COVID-19 (uwzględniającego plan finansowy na zadania realizowane ze środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych) wraz z 7 zarządzeniami zmieniającymi, 

 

 zarządzenie w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta,  

 

 zarządzenie w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta Poznania na 2022 rok, 

 

 zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wyboru długości okresu stosowanego  

do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-

2025, 

 

 sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok, 

 

 informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r., 

 

 zbiorcze zestawienia dotyczące umorzeń, odroczeń oraz rozkładania na raty należności pieniężnych 

o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze 

publicznoprawnym przypadających Miastu Poznań lub jego jednostkom podległym, 

 

 3 raporty kwartalne o stanie zaawansowania realizacji inwestycji, 

 

 informację o realizacji budżetu w zakresie wydatków majątkowych w roku 2020. 

 

Ponadto opracowano projekty uchwał Rady Miasta Poznania:  

1. w sprawie upoważnienia kierowników niektórych miejskich jednostek organizacyjnych  

do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetu Miasta Poznania o charakterze 

publicznoprawnym, 

2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów  

i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych  

o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Poznań lub jego jednostkom 

organizacyjnym, oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej. 

3. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli, 

4. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta 

na lata 2020-2023. 

 

 

 

XVII. Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa: 

 

Zadania, działania i osiągnięcia WDGR_2021  

W ramach wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MSP Oddział Wspierania Przedsiębiorczości Wydziału 

Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (OWP-WDGR) prowadził różne działania mające na celu 

wspieranie małej przedsiębiorczości w Poznaniu. Z uwagi na epidemię koronawirusa COVID-19 wszystkie 
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zaplanowane przedsięwzięcia w postaci szkoleń i sesji doradczych odbywały się podobnie jak w roku 2020 

zdalnie za pośrednictwem Internetu oraz telefonu. 

Poznań Biznes Partner to nazwa i marka miejskiego programu wspierania i promocji małej 

przedsiębiorczości, prowadzonego przez Oddział Wspierania Przedsiębiorczości Wydziału Działalności 

Gospodarczej i Rolnictwa UMP. Na program Poznań Biznes Partner składa się katalog różnorodnych 

cyklicznych działań, których adresatami są mieszkańcy Poznania planujący założenie własnego biznesu 

oraz przedsiębiorcy, którzy chcą skutecznie rozwijać swoje firmy. Obejmuje on: 

 wstępne i zaawansowane specjalistyczne, praktyczne szkolenia i warsztaty pomagające  

w założeniu, prowadzeniu i rozwijaniu małej  firmy na temat m.in.: rejestracji firmy, rozliczeń 

finansowych, podatku VAT, aspektów prawnych, marketingu i promocji, technik sprzedaży, pisania 

biznes planu, pozyskiwania finansowania, nowoczesnych metod zarządzania, myślenia 

projektowego, wykorzystania internetu i mediów społecznościowych w marketingu i promocji i.in., 

 indywidulane doradztwo prawne, podatkowe, coaching oraz mentoring 

 działania i wydarzenia promujące mały biznes i przedsiębiorczość 

 działania informacyjne. 

Markę Poznań Biznes Partner tworzą: 

 Ośrodek Doradczo – Szkoleniowy - Poznań Biznes Partner - organizator szkoleń i doradztwa 

 Dni Przedsiębiorczości - cykliczne wydarzenie poświęcone promocji przedsiębiorczości 

 Strona Poznań Biznes Partner www.poznan.pl/poznanbiznespartner oraz powiązany profil FB 

o tej samej nazwie - tu znajdziesz wszystkie aktualne  informacje o naszej ofercie oraz niezbędne 

kontakty 

 

Startup Poznań to inicjatywa, w ramach której Miasto Poznań przy współpracy z przedstawicielami 

instytucji otoczenia biznesu, funduszy inwestycyjnych, firm technologicznych oraz reprezentacją 

środowiska startupowego opracowują rozwiązania, dzięki którym powstałe w Poznaniu startupy otrzymają 

wsparcie w zakresie promocji oraz wiedzy niezbędnej do rozwijania biznesu działającego  

w oparciu o nowe technologie. Celem powstania inicjatywy jest promowanie związanych z miastem 

startupów, wspieranie ich rozwoju, umożliwianie dostępu do niezbędnej wiedzy, aktywowanie lokalnej 

społeczności i rozbudowywanie już funkcjonującego ekosystemu. 

Startup Poznań to: 

 serwis internetowy – UWAGA – serwis internetowy startup.poznan.pl przestał istnieć  

w formie, w jakiej był do tej pory znany. Wszelkie jego funkcjonalności przejęła strona 

internetowa dedykowana przestrzeni pracy wspólnej „+jeden” (aby zapoznać się z aktualnościami 

oraz kalendarzem wydarzeń wystarczy przejść na stronę główną) 

 wydarzenie Startup Poznań 

 konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości w kategorii „startup” 

 przestrzeń pracy wspólnej „+jeden” 

Poznań jest miejscem, w którym potencjał młodych profesjonalistów spotyka się z doświadczaniem 

biznesu. Dzięki temu Poznań stworzył silny ekosystem startupowy. 

  

http://www.poznan.pl/poznanbiznespartner
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Organizatorem usług doradczych i szkoleniowych dla małych przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych 

podjęciem własnej działalności gospodarczej jest obchodzący swoje dziesięciolecie Ośrodek Doradczo – 

Szkoleniowy Oddział Wspierania Przedsiębiorczości Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa. 

Oficjalne otwarcie Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego Poznań Biznes Partner Wydziału Działalności 

Gospodarczej i Rolnictwa Poznań Biznes Partner odbyło się 6 lutego 2012 r. 

Zadaniem Poznań Biznes Partner jest organizacja i prowadzenie różnorodnych programów wsparcia dla 

osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i firm sektora MŚP oraz organizowanie 

współpracy innych jednostek i instytucji obsługujących przedsiębiorców z terenu Poznania i aglomeracji 

poznańskiej. 

W ofercie Poznań Biznes Partner znajduje się m.in. doradztwo indywidualne i cykliczne szkolenia dla 

przedsiębiorców i osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej oraz warsztaty dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów szkół wyższych. 

Od początku pandemii wszystkie działania Poznań Biznes Partner realizowane są online. Dzięki temu 

ze szkoleń i doradztwa korzystają uczestnicy z całej Polski! 

Wszystkie świadczone przez nas usługi są bezpłatne. 

Nasza oferta szkoleniowa z roku na rok jest bogatsza i coraz bardziej zróżnicowana. Szkolenia 

organizowane przez Ośrodek Poznań Biznes Partner cieszą się niesłabnącą popularnością, świadczą  

o tym statystyki, które pokazują, że w spotkaniach przez nas organizowanych bierze udział coraz więcej 

uczestników. 

Przez 10 lat działalności zorganizowaliśmy 979 szkoleń w których uczestniczyło 32486 osób! Natomiast 

ponad 38 tysięcy osób skorzystało z doradztwa indywidualnego prowadzonego przez specjalistów  

w zakresie m.in. prawa, podatków i biznesplanu. 

W trakcie 10 lat działalności z Ośrodkiem Poznań Biznes Partner współpracowało ponad 400 partnerów 

m.in. przedsiębiorców, mentorów, doradców, organizacji pozarządowych, jednostek administracji 

publicznej, coachów, którzy dzielili się swoją praktyczną wiedzą i doświadczeniem.  

 

1) Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy WDGR. 

Szkolenia organizowane przez ODS w roku 2021 dotyczyły następujących tematów: 

 

 Wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej oraz na podnoszenie kwalifikacji w ofercie 

WARP Sp. z o.o. 

 Start and Finish with a Bang! Impressive Presentations in English 

 Coffe time - próba mikrofonu. Zapowiedź serii webinarów #ecommercenalegalu 

 SZKOŁA ONLINE - jak zadbać o relacje, współpracę i zaangażowanie uczniów podczas nauki 

zdalnej 

 Business Communication in a Multi-Cultural Environment 

 Buduj stabilny biznes online. Przegląd zmian ecommerce 2021 r. 

 Cyfryzacja dokumentacji papierowej - możliwości i korzyści  

 Pułapki RODO w ecommerce 

 Przenieś biznes do sieci. Nowa kategoria klienta od 1 stycznia 2021 r. 

 Business Small Talk - The Social Side of Business 
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 Geschäftskultur in Deutschland-Tipps für erfolgreiche Verhandlungen 

 Marketing online na legalu #ecommercenalegalu 

 Kawka BIS - Dotacja na wymienę pieca również dla Przedsiębiorcy 

 E-commerce w praktyce, najczęściej zadawane pytania - wywiad z partnerem 

#ecommercenalegalu 

 Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej "Wsparcie w Starcie" - szansą na założenie  

i rozwój przedsiębiorstwa 

 Fundusz pożyczkowy Jeremie2- szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa 

 Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie do tematu "własnej firmy" 

 Wsparcie na podnoszenie kwalifikacji w ofercie WARP Sp. z o.o. 

 Jak budować zdrową firmę i przekraczać typowe bariery w jej rozwoju  

 Design Thinking - myślenie projektowe w praktyce  

 Jak rozliczyć pomoc uzyskaną w ramach tarcz antykryzysowych  

 Jak zaplanować efektywny biznes 

 Rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie 

 Zawieranie umów o pracę, prawo pracy w 2021 r.  

 Jak budować zdrową, dochodową firmę i mieć więcej czasu dla siebie i rodziny? 

 Podatek VAT 

 Praktyczne zastosowanie Excela w pracy zawodowej I szkolenie  

 Prawo autorskie, licencje i ochrona wizerunku 

 Efektywny zespół - budowanie tożsamości zespołowej, zarządzanie zespołem 

 Rozliczenia podatkowe za rok 2020 

 Planowanie i realizacja projektów 

 Jak ograniczać typowe bariery w rozwoju firmy? 

 Jak uniknąć problemów z RODO? #3latkaRODO 

 Asertywna komunikacja i skuteczny feedback 

 Jak przygotować się na właściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania TPR za 2020 

r. - najistotniejsze zmiany w formularzu TPR 

 Czy zdalne zarządzanie zespołem ogranicza skuteczność menedżera? 

 Na co zwracać uwagę przy sporządzaniu umów z klientami, umowy B2B 
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 Negocjacje biznesowe  

 Fundusz pożyczkowy Jeremie2- szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa 

 Rozwój zawodowy - jak pozyskać dofinansowanie do szkoleń i kursów 

 CIT - zmiany w ulgach na działalność innowacyjną B+R oraz IP Box, start-upy 

 Podatek VAT w działalności e-commerce, czyli konsekwencje przeniesienia handlu do sieci 

 Firmy Jutra - Jak z pomocą Internetu zdobyć klientów w nowej rzeczywistości?  

 Wystąpienia publiczne bez stresu  

 Rozwój zawodowy - jak pozyskać dofinansowanie do szkoleń i kursów 

 Spotkanie dot. możliwości ubiegania się o usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie 

Miasta Poznania 

 Rozwiązania finansowe dla MŚP proponowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

 Prawo autorskie, licencje i ochrona wizerunku 

 Google Moja Firma - jak dotrzeć do klientów w okolicy? Popraw widoczność w lokalnych 

wynikach wyszukiwania 

 Budowanie pewności siebie 

 Kobieca R-ewolucja czyli Jak skutecznie zwiększyć poczucie kobiecej wartości  

 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) w biurach 

rachunkowych 

 Communication in a virtual environment 

 Strona mobilna - 11 elementów ważnych dla e-commerce 

 Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej dla osób z niepełnosprawnościami  

 Negocjacje biznesowe  

 Biznesplan - podstawowe zagadnienia  

 (Cyber)bezpieczeństwo na home office - Jak zorganizować pracę zdalną  

 Whistleblowing - jak spełnić obowiązek zapewnienia skutecznego systemu zgłaszania 

nieprawidłowości w organizacjach? 

 Zarządzanie efektywnością i czasem pracy 

 Umiejętności i Kompetencje Przyszłości " poszukiwane przez Pracodawców Przyszłości, które 

gwarantują sukces w Twojej karierze zawodowej do 2030 roku 

 Umiejętności i Kompetencje Przyszłości " poszukiwane przez Pracodawców Przyszłości, które 

gwarantują sukces w Twojej karierze zawodowej do 2030 roku 

 Jak z pomocą Internetu rozwinąć firmę i dotrzeć do nowych odbiorców? 
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 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) w biurach 

rachunkowych 

 Asertywna komunikacja i skuteczny feedback 

 Biznesplan - podstawowe zagadnienia 

 Whistleblowing - jak spełnić obowiązek zapewnienia skutecznego systemu zgłaszania 

nieprawidłowości w organizacjach? 

 Jak prawidłowo zatrudnić pracownika i jak prowadzić rozliczenia płacowe we własnej firmie? 

 Insight konsumencki - przewaga konkurencyjna niezbędna do kreowania wizerunki marki 

 Wsparcie na podnoszenie kwalifikacji w ofercie WARP Sp. z o.o 

 ABC cyfrowego eksportu w Internecie - od czego zacząć? 

 Polski Ład 

 Jak wzmocnić swoją wartość i pewność siebie w życiu prywatnym i zawodowym 

 Jak wyznaczać i osiągać cele zarówno prywatne jak i zawodowe z metodą coachingową 

 Jak wyznaczać i osiągać cele zarówno prywatne jak i zawodowe z metodą coachingową 

 Jak Efektywnie Pracować z Kryzysem Inteligencji Emocjonalnej w sferze prywatnej  

i zawodowej? 

 Strategie marketingowe w Internecie  

 Reklama i promocja w mediach społecznościowych  

 Sprzedaż usług w Internecie 

 Storytelling w biznesie  

 Ryzyko w obrocie krajowym i zagranicznym 

 Aktywne techniki sprzedaży 

 Myślenie projektowe Design Thinking w firmie 

 Strategia produktowa i kształtowanie ceny 

 Motywacja pracowników 

 Zarządzanie marką 

 Business Model Canvas  

 Reklama i promocja w mediach społecznościowych  

 Zarządzanie firmą w świecie VUCA 

 Wykorzystanie storytellingu w biznesie 
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 Budowanie marki i zarządzanie marką 

 Efektywna sprzedaż 

 Marketing B2B dla firm usługowych 

 Public Relations i Media Relations 

 Strategie marketingowe w Internecie  

 Microsoft Excel  

 Optymalizacja, efektywność i wydajność w firmie 

 Storytelling w biznesie 

 Marketing partyzancki 

 Komunikacja w Turkusowej organizacji z wykorzystaniem różnic poznawczych 

 Paint.net - praca z warstwami 

 Podcasty jako narzędzie marketingowe 

 Ciekawe programy do projektowania graficznego. 

 Jak poczuć sens pracy swojej (i innych) oraz angażować się (i innych) we współpracę? 

 Customer Discovery 

 

Z kolei indywidualne sesje doradcze obejmowały takie tematy, jak: doradztwo prawne; doradztwo 

podatkowe; doradztwo ze sporządzania biznesplanu; doradztwo psychologiczne; coaching; doradztwo 

marketingowe i sprzedażowe. 

Podsumowując w roku 2021 z bezpłatnych szkoleń oraz sesji doradczych on-line skorzystało: 

 Ze 150 szkoleń i warsztatów zorganizowanych przez zespół Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego 

WDGR – 6988 osób 

 Z 31 szkoleń zorganizowanych w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego – 602 

osoby 

 Z 3 szkoleń dla studentów UAM – 173 osoby 

 Z 2 szkoleń dla uczniów XII LO oraz ZSE im. S. Staszica – 150 osób 

Łącznie ze wszystkich 186 szkoleń i warsztatów on-line w roku 2021 skorzystało 7913 osób. 

Z kolei z indywidualnych porad skorzystało: 

 Z konsultacji psychologicznych – 7 osób 

 Z coachingu – 27 osób 

 Z porad prawnych – 23 osoby 
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 Z porad podatkowych – 35 osób 

 Z porad dotyczących biznesplanu – 14 osób 

Łącznie w roku 2021 z porad indywidualnych skorzystało 106 osób. 

Podsumowując, z usług szkoleniowych i doradczych zorganizowanych przez Ośrodek Doradczo-

Szkoleniowy WDGR w roku 2021 skorzystało łącznie 8019 osób. 

2) Przestrzeń Pacy Wspólnej Plus Jeden i Program Startup Poznań 

Przestrzeń pracy wspólnej „Plus Jeden”, która – z uwagi na trwającą pandemię przez kilkanaście tygodni 

pozostawała zamknięta dla użytkowników zewnętrznych, natomiast w pozostałych miesiącach mogli oni 

korzystać z 50 procent powierzchni biurowej. 

Mimo tego w Plus Jeden organizowano szkolenia on – line na temat: 

 Strategie marketingowe 

 Ochrona własności intelektualnej 

 Kurs WordPressa 

 Storytelling 

 Pierwszy serwis www 

 Cyberbezpieczny biznes 

 Cykl szkoleń prowadzonych przez IBM 

Kolejna konferencja Startup Poznań 2021 odbyła się w sieci w dniach  11 – 15 października 2021 r. odbyło 

się wydarzenie Startup Poznań 2021, skierowane głównie do osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę 

ze startupami. W ramach wydarzenia odbyły się wystąpienia oraz praktyczne warsztaty – ze względu na 

pandemię wszystko w wersji online.  

Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzieli się m.in. skąd brać pomysły na biznes i jak je przetestować, 

jak najlepiej zaprezentować się przed inwestorem, jak prawnie zabezpieczyć swój startup. Odbyły się także 

warsztaty dotyczące tematyki budowania zespołów, budowania marki oraz sprzedaży w startupie.  

W ramach konferencji była także możliwość  skorzystania z tzw. office hours, podczas których osoby 

zainteresowane mogły skonsultować swój pomysł na biznes z przedstawicielami SpeedUp Venture Capital 

Group oraz funduszu inwestycyjnego Younick Mint VC. 

W wydarzeniu wzięło udział 150 osób. 

 Łącznie w 2021 roku z miejskiej strefy coworkingowej skorzystało 457 zarejestrowanych 

użytkowników. Są to osoby związane głównie z branżą IT, ale także architekci, studenci, 

licealiści.  

  w Przestrzeni Plus Jeden zorganizowano 25 wydarzeń, w których uczestniczyło 454 osób  

w tym w wydarzeniu Startup Poznań uczestniczyło 150 uczestników. 

3) Poznańskie Dni Przedsiębiorczości 
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Liczba uczestników Poznańskich Dni Przedsiębiorczości w dniach 24 czerwca oraz 3-5 listopada -  łącznie 

23 panele dyskusyjne i warsztaty on-line – 500 obserwatorów. 

 

4) Program Zaułek Rzemiosła 

Program Zaułek Rzemiosła był partnerem projektu Fundacji Made in Art pt. „Poznańscy rzemieślnicy”.  

W ramach projektu powstały 4 reportaże opowiadające o działalności wybranych poznańskich zakładów 

rzemieślniczych. Reportaże zostały zaprezentowane podczas Poznań Design Festiwal. 

3 listopada 2021 r., w ramach wydarzenia Dni Przedsiębiorczości Poznań 2021, przeprowadzony został 

panel dyskusyjny pt. „Szewc w wielkim mieście. O przyszłości poznańskiego rzemiosła”. W dyskusji 

wzięło udział 4 uczestników programu Zaułek Rzemiosła, reprezentujących różne zawody rzemieślnicze. 

Rozmowa była transmitowana na żywo na stronie Dni Przedsiębiorczości, a nagranie  

z niej zostało udostępnione m.in. na stronie www.poznan.pl/zaulekrzemiosla. 

 W dniach 17-19 grudnia 2021 r. 3 zakłady rzemieślnicze będące uczestnikami programu wzięły udział  

w  Festiwalu Sztuki i Przedmiotów Artystycznych na Międzynarodowych Targach Poznańskich.  

W czasie wydarzenia miały okazję zaprezentować i sprzedawać swoje produkty odwiedzającym. 

W ostatnim kwartale 2021 roku, w ramach promocji programu nakręcony został film poświęcony 

rzemieślnikom działającym w obrębie Fyrtla Garbary. 

 

5) Działania WDGR na rzecz wspierania przedsiębiorczości w roku 2021 łącznie 

Podsumowując, w roku 2021 z 234 sesji szkoleń i doradztwa organizowanych przez Oddział Wspierania 

Przedsiębiorczości (OWP) skorzystało łącznie 8973 uczestników, w tym: 

 Szkolenia organizowane przez Ośrodek Doradczo – Szkoleniowy (ODS) WDGR  - 155 szkoleń - 

7311 uczestników 

 Doradztwo indywidualne organizowane przez ODS - 106 uczestników 

 Szkolenia organizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Rocznego Programu 

Współpracy - 31 szkoleń - 602 uczestników 

 Szkolenia dla start-upów i freelancerów organizowane przez zespół Przestrzeni Pracy Wspólnej 

Plus Jeden WDGR – 25 szkoleń - 454 uczestników 

 Warsztaty organizowane przez OWP w ramach Poznańskich Dnia Przedsiębiorczości łącznie 23 

warsztaty – 500 uczestników 

 

6) Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu 

działania w roku 2021: 

 

1) liczba i ogólna kwota dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielonych  

ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu – udzielono  612 dotacji  na kwotę 13 803 

220,00 zł 

  

2) usługi doradcze i szkoleniowe Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości 

  

 Szkolenia online – 7 szkoleń, 24 grupy, 289 osób 
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o E-commerce dla poczatkujących 

o E-marketing w małej firmie 

o Ochrona danych osobowych w firmie - aspekty praktyczne 

o Design thinking – myślenie projektowe w firmie 

o Księgowość w małej firmie, jak samodzielnie prowadzić PKPiR  

o Jak prowadzić szkolenia, warsztaty i webinaria online 

o Microsoft Power BI dla początkujących i zaawansowanych 

  

 Warsztaty online – 36 spotkań, 607 osób 

  

o Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej 8szt. 

o Obowiązki przedsiębiorców w noworejestrownych firmach 8  szt. 

o Ochrona danych osobowych w firmie. 

o Ochrona własności intelektualnej w firmie. 

o Prosta Spółka Akcyjna – nowy sposób na prowadzenie działalności gospodarczej. 

o Zawieranie umów przez przedsiębiorców. 

o Zasady komunikacji i tworzenie profesjonalnych relacji biznesowych. 

o Jak radzić sobie z napięciami i konfliktami oraz budzić w sobie energię do działania. 

o Zarządzanie zasobami ludzkimi. 

o Przygotowanie i prezentacja oferty handlowej. 

o Projektowanie oferty metodą design thinking. 

o Marketing współtworzenia wartości z klientem - bliżej klienta w dobie kryzysu. 

o Pricing - jak ustalać ceny w dobie kryzysu? 

o Benchmark i rebranding – budowanie nowej strategii marketingowej w firmie. 

o Zasady przygotowywania biznesplanu 8 szt. 

 

7) Działania doradczo-szkoleniowe WDGR i POWP- PUP łącznie: 

 

Podsumowując, w roku 2021 z 277 sesji szkoleń i doradztwa organizowanych przez Oddział 

Wspierania Przedsiębiorczości (OWP) WDGR oraz Poznański Ośrodek Wspierania 

Przedsiębiorczości PUP skorzystało łącznie 9869 uczestników 

 

 

 

XVIII. Wydział Informatyki: 

 

1. Zakup 322 (używanych/nowych) laptopów na potrzeby obsługi pracy zdalnej pracowników Urzędu 

Miasta Poznania w związku z pandemią COVID – 19.  

2. Zakup 337 komputerów klasy PC, na potrzeby wymiany dotychczasowych komputerów 

użytkowanych przez pracowników Urzędu Miasta Poznania. Dzięki temu wymieniono starsze 

komputery, których parametry techniczne utrudniały sprawność realizacji zadań oraz komfort pracy.  

3. Zakup urządzeń służących do rozbudowy  infrastruktury w nowych lokalizacjach Urzędu Miasta 

Poznania w celu zapewnienia lepszej obsługi mieszkańców Miasta (m.in. gospodarka odpadami, 

usługi związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego).  
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4. Rozbudowa istniejącego Systemu komputerowego IBM m.in. na potrzeby zwiększenia jego 

wydajności i sprawniejszego korzystania z Systemu KSAT (Komputerowy System dla Administracji 

Terenowej) oraz obsługi nowego modułu tego Systemu – Gospodarka Odpadami. 

5. Wdrożenie nowych funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego 

Zarządzanie Miastem (ZSIWZM) usprawniających obsługę zadań realizowanych przez pracowników 

Urzędu Miasta Poznania (UMP) i miejskich jednostek organizacyjnych (MJO), związanych z: 

1) umożliwieniem w ramach modułu „Świadczenia rodzinne” obsługi elektronicznej wymiany 

dokumentów pomiędzy Gminą  a Wojewodą, co skutkuje usprawnieniem obsługi spraw  

w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z obszarów świadczeń 

rodzinnych i wychowawczych; 

2) obliczaniem wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

3) umożliwieniem wydruku rocznej kartoteki wynagrodzeń pracownika  z podsumowanymi danymi 

o dodatkach specjalnych; 

4) umożliwieniem w ramach systemu KSAT obsługi programu Czyste Powietrze, co skutkuje 

skróceniem czasu obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach tego programu, 

5) umożliwieniem w ramach systemu KSAT obsługi zdarzeń wynikających z przystąpienia  

do Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmujących zarówno procesy związane  

z tworzeniem kartoteki uczestników PPK, jak i procesy wynikające z konieczności obliczania  

i rozliczania składek – obowiązkowych i dobrowolnych; 

6) udostępnieniem narzędzia wspomagającego pracę w obszarze gospodarowania odpadami, 

którym jest nowy moduł systemu KSAT o nazwie „Gospodarka odpadami”; 

7) umożliwieniem w ramach modułów „Świadczenia rodzinne” oraz „Fundusz alimentacyjny” 

obsługi nowych usług grupowych (Z1 CBB <ZUS>, SIO MEN, MNSiW) w celu monitorowania 

sytuacji beneficjentów i ich rodzin w trakcie realizacji świadczeń; 

8) dostosowaniem modułów „Świadczenia Rodzinne”  i „Fundusz Alimentacyjny” do obsługi 

nowej usługi indywidualnej SIO udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  

o nazwie DaneUczniaService wspierającej proces wymiany danych z MEN; 

9) dostosowaniem modułu Mdok do obsługi spraw prowadzonych przez Wydział Prawny; 

10) dostosowaniem modułu Mdok do obsługi rejestru skarg i wniosków prowadzonych przez 

Wydział Organizacyjny; 

11) udostępnieniem po stronie modułu Mdok mechanizmu web-service pozwalającego na integrację 

zewnętrznych rozwiązań informatycznych, w tym modułu GOP systemu KSAT 

wspomagającego zarządzanie gospodarką odpadami w Mieście. 

6. Wdrożenie nowych funkcjonalności Systemu Informatycznego Miasta Poznania (SIMP) 

usprawniających obsługę zadań realizowanych przez pracowników UMP i MJO związanych z: 

1) obsługą i planowaniem zamówień publicznych w UMP w ramach nowej aplikacji „Plan 

zamówień publicznych” wspierającej rejestratorów i realizatorów planu w przygotowaniu 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz monitorowaniu realizacji planu  

i podpisywanych przez w UMP umów z wykonawcami usług i robót budowlanych oraz 

dostawcami zamówień; 

2) przetwarzaniem danych osobowych w związku z prowadzonymi projektami w Wydziale 

Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej – nagrody i stypendia naukowe, nagrody  

dla młodych badaczy; 

3) przetwarzaniem danych osobowych w związku z prowadzonymi projektami w Wydziale Sportu 

– nagrody i stypendia sportowe; 
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4) monitorowaniem danych statystycznych związanych z napływającymi do UMP deklaracjami  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami; 

5) prowadzeniem rejestru Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w systemie Smarter; 

6) prowadzeniem rejestru i obsługą płatności leasingowych w Wydziale Spraw Obywatelskich  

i Uprawnień Komunikacyjnych. 

7. Realizacja prac przygotowawczych umożliwiających nowe wdrożenia w roku 2022 związane z: 

1) dostosowaniem modułu „Należności i zobowiązania“ oraz „Księga Główna” systemu KSAT  

do obsługi finansowo-księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,; 

2) udostępnieniem w ramach modułu „Gospodarka odpadami” systemu KSAT obsługi Rejestru 

Działalności Regulowanej oraz zapewnieniem możliwości przesyłania do firm wywozowych zgłoszeń 

z danymi pochodzącymi z rejestrowanych deklaracji; 

3) udostępnieniem w ramach ZSIWZM nowego modułu o nazwie „System Obsługi Zgłoszeń” 

umożliwiającego rejestrację i obsługę zgłoszeń oraz reklamacji związanych z obsługą wywozu odpadów 

komunalnych; 

4) usprawnieniem raportowania wspierającego obsługę umów dzierżaw w module „System 

Gospodarowania Nieruchomościami”; 

5) uruchomieniem w ramach modułu „System Gospodarowania Nieruchomościami” obsługi  procesu 17. 

Komunalizacja mienia; 

6) umożliwieniem sporządzania w ramach modułu „System Gospodarowania Nieruchomościami” 

raportów zawierających porównanie danych dotyczących gruntów w prowadzonej ewidencji księgowej 

środków trwałych Miasta Poznania z danymi               w ewidencji Zasobu Miasta Poznania; 

7) procesem nadawania uprawnień w ramach nowej aplikacji autorstwa pracowników Wydziału 

Informatyki; 

8) obsługą wyborów do Rad Osiedli w ramach nowej aplikacji systemu SIMP. 

 

 

XIX. Wydział Kultury: 

 

Rok 2021, drugi rok pandemii i kryzysu zdrowotnego, społecznego i gospodarczego oraz 

wynikającego z nich permanentne poczucie niepewności, troski oraz braku stabilizacji jeszcze bardziej 

uwypukliły potrzeby skoncentrowane wokół takich pojęć jak relacyjność, solidarność, wspólnotowość 

czyli wszystkie te wartości, które stanowią fundament Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023. 

Szczególnie istotne stało się również zjawisko lokalności jako elementu wzajemnego wsparcia, ale także 

dostrzeżenia jej wartości i widzialności w perspektywie ogólnopolskiej czy międzynarodowej.  

 

Wszystkie wskazane powyżej wartości znalazły swoje odzwierciedlenie w działaniach 

realizowanych przez poznańskie środowisko artystyczne, animacyjne, kulturalne, samorządowe, 

doświadczane skutkami pandemii przez dwa lata. Pomimo prób utrzymania większości wydarzeń w 

kalendarzu kulturalnym Poznania, zamknięcie instytucji kultury oraz obostrzenia sanitarne i potrzeba 

dystansu społecznego spowodowały szereg decyzji, które to uniemożliwiły bądź znacząco ograniczyły. 

Przeciągająca się niepewność co do dalszego wpływu epidemii na życie społeczne skłoniło Miasto do 

kontynuowania wdrożonych rok wcześniej programów interwencyjnych, z jednej strony tworzących 

możliwości organizacyjne i kompetencyjne do pracy i tworzenia w nowych warunkach, z drugiej strony 

wspierających twórców i twórczynie w ich codziennym funkcjonowaniu ekonomicznym i artystycznym. 

W ramach pakietu pomocowego #POZNAŃWSPIERA w 2021 kontynuowane były następujące formy 

wsparcia: 
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 Program stypendiów twórczych dla osób związanych z poznańskim środowiskiem artystycznym, 

przyjęty uchwałą Rady Miasta Poznania  nr XLVIII/885/VIII/2021 z 15.06.2021 r. ze zwiększoną pulą 

środków w wysokości 500 000 zł; 

 Realizacja badań poznańskiego III sektora – Diagnoza stanu III sektora z obszaru działalności 

kulturalnej działającego na terenie Poznania; 

 Program zakupu dzieł sztuki poznańskich twórców do kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał (149 940 zł); 

 

Działalność instytucji kultury w czasie pandemii ukierunkowana była przede wszystkim na 

realizację programów w formach adekwatnych do warunków sanitarnych, a wszystkie modyfikacje działań 

uwzględniały priorytet, jakim jest zachowanie miejsc pracy. 

 

Organizacje pozarządowe z obszaru kultury, na których projekty Miasto Poznań przyznało w 2021 

roku ponad 12 milionów złotych,  wsparte zostały w dostosowywaniu zaplanowanych wcześniej działań 

do warunków pandemicznych, bądź ich kontynuacji w nowych, innowacyjnych formach, z zachowaniem 

współfinansowania przez Miasto kosztów związanych z czynszem i opłatami eksploatacyjnymi. 

 
Poznański Program dla Kultury 2019-2023. Kultura relacji. Mapa idei. 

 

Trzeci rok funkcjonowania i wdrażania Programu to realizacja działań w 6 wyodrębnionych obszarach 

interwencji: 

I. WSPÓLNOTOWOŚĆ I WSPÓŁPRACA. DIALOG SPOŁECZNY. 

II. SAMODZIELNOŚĆ. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 

III. AUTONOMIA. WSPARCIE DLA TWÓRCÓW. 

IV. UŁATWIANIE. KOMUNIKACJA I ZAANGAŻOWANIE. 

V. EDUKACJA I ROZWÓJ. 

VI. MIASTO W ROLI PARTNERA KULTURY. 

Część z nich wpisuje się  w bieżącą działalność Wydziału, część natomiast ma charakter projektowy.  

W trzecim roku realizacji Programu podjęto szereg działań, z czego część wpisuje się  w bieżącą działalność 

Wydziału, część natomiast ma charakter interwencyjny, wynikający z realizacji lokalnej tarczy wsparcia 

#poznanwspiera utworzonej jako odpowiedź na potrzeby poznańskiego sektora kultury, dotkniętego 

konsekwencjami kryzysu epidemicznego. 

 

W ramach działań bieżących w roku 2021 zrealizowanych zostało: 

 

1) 4 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, dedykowanych organizacjom pozarządowym.  

Konkurs nr 14/2021 na realizację projektów rocznych  

Konkurs nr  65/2021 na realizację projektów rocznych (dogrywka)  

Konkurs nr 43/2021 w zakresie realizacji działań kulturalnych poprzez różnorodne formy i działania 

artystyczne, popularyzację lokalnej historii i tradycji, wspierające rozwój i integrujące mieszkańców 

Osiedla Strzeszyn 
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Konkurs nr 77/2021 w zakresie realizacji integrujących społeczność lokalną wydarzeń kulturalnych, 

edukacyjnych i animacyjnych w przestrzeni Domu Tramwajarza 

 

REZULTAT: 

W ramach konkursu wspartych i zrealizowanych zostało 230 projektów na łączną kwotę w wysokości 

11 870 000,00 zł. 

 

2) Procedura wsparcia projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 

trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie – tryb ciągły/całoroczny. 

 

REZULTAT: 

W 2021 r. w procedurze „małych grantów” w obszarze kultury wspartych zostało 78 projektów na łączną 

kwotę 564 084,84 zł. 

 

3) Nagroda i stypendia artystyczne Miasta Poznania przyznawane jest za wybitne osiągnięcia 

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

artystycznego, mających istotne znaczenie dla Miasta Poznania. 

 

REZULTAT: 

W 2021 r. przyznano 10 stypendiów dla młodych twórców środowiska artystycznego oraz Nagrodę 

Artystyczną  dla Macieja Rychłego za wizjonerskie dzieła muzyczne - płytowe, filmowe i teatralne - za 

twórczość nagradzaną w Polsce i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odegrał w 

wykreowaniu polskiego nurtu muzyki folki i muzyki korzeni.  

W sumie na konkurs przeznaczone zostało 180 000 zł (120 000 zł dla laureatów stypendiów oraz 60 000 zł 

dla laureata Nagrody). 

 

W ramach lokalnej tarczy pomocowej #POZNANWSPIERA zrealizowano : 

 

1) Program stypendialny dla osób związanych z poznańskim środowiskiem artystycznym, 

zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, przyjęty 

uchwałą nr nr XLVIII/885/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15.06.2021 r. 

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

wiekowych, w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury. Pod 

uwagę brana była również ich sytuacja zawodowa związana z ograniczeniami działalności kulturalnej, 

wynikającymi ze stanu epidemii. Komisja stypendialna ds. kultury po zapoznaniu się i ocenie 

wszystkich 166 zgłoszonych wniosków postanowiła przyznać 100 stypendiów dla osób związanych z 

poznańskim środowiskiem artystycznym, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem 

kultury oraz opieką nad zabytkami w wysokości 5 000 zł. 

 

REZULTAT: 

W 2021 r. w ramach Programu stypendialnego uhonorowanych zostało 100 osób na łączną kwotę 500 000 

zł. 

 

2) Badanie Diagnoza stanu III sektora z obszaru działalności kulturalnej działającego na terenie 

Poznania, którego celem było zidentyfikowanie i uwydatnienie roli trzeciego sektora z obszaru 
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działalności kulturalnej w kształtowaniu oferty kulturalnej Miasta Poznania. Badanie skupiało się na 

zdiagnozowaniu obszaru potencjału kadrowego, kompetencyjnego i finansowego organizacji 

pozarządowych. Określono także potrzeby organizacyjne, formalno-prawne i szkoleniowe trzeciego 

sektora z obszaru działalności kulturalnej działającego na terenie Poznania, a w konsekwencji narzędzia 

oraz działania do ich zaspokojenia. 

Zadanie przewidziało kilkuetapowe badanie łączące techniki ilościowe i jakościowe, a zatem generujące 

takie treści, które dają możliwość stosunkowo szybkiego wdrożenia praktycznych rekomendacji, a także 

pogłębionej analizy i interpretacji sytuacji przedstawicieli                                  i przedstawicielek III sektora 

kultury. Badanie zostało zlecone przez Wydział Kultury, firmie Public Profits i zrealizowane w miesiącach 

listopad-grudzień 2021 

 

REZULTAT: 

Łączna wielkość próby w badaniu ilościowym CAWI/ CATI wyniosła N=105, 10 wywiadów pogłębionych 

z przedstawicielami  sektora kultury, 4 zogniskowane wywiady grupowe z udziałem 13 przedstawicieli 

organizacji pozarządowych różnej wielkości i posiadające zróżnicowaną ofertę kulturalną, desk research. 

 

3) Zakup prac do kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał jako komponent pakietu antykryzysowego 

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

w związku ze skutkami epidemii COVID-19, ale stanowił także asumpt do wzbogacenia poznańskiej 

kolekcji o nowe i ważne dla jej komplementarności artystycznej i historycznej prace. 

 

REZULTAT: 

Zakup 10 prac do kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał w ramach akcji ,,Poznań Wspiera. Edycja II" na łączną 

kwotę w wysokości 149 940 zł.  

W ramach akcji ,,Poznań Wspiera. Edycja II" - skierowanej do lokalnego środowiska kulturalnego, które 

ucierpiało w związku z trwająca pandemią Covid-19 - zakupiono: 

 

1.  Liliana Zeic (Piskorska), Public displays of affection, wideo, 15.000 zł 

2.   Magdalena Łazarczyk, Skrzydło poruszane palcami, zestaw 10 kolaży, 23.000 zł 

3.   Ula Lucińska, Michał Knychaus, Get down, get down, little Henry Lee, obiekt, 15.000 zł 

4.  Tomasz Mróz, Untitled, obiekt/rzeźba, 16.000 zł 

5.  Tomasz Partyka, SSS, kolaż, 7.000 zł 

6.  Ada Karczmarczyk, Blog, wideo, 11.000 zł 

7.  Dawid Misiorny, Nigdy nie pracuj, fotografia, 10.000 zł 

8.  Dominika Olszowy, Laurka dla Ossowieckiego, wideo, 15.000 zł 

9.  Justyna Górowska, Corposhiva, fotografia + wideo + AR, 12.000 zł 

10.  Przemysław Branas, Colossus, obiekt/rzeźba, 23.000 zł 

 

Do Kolekcji Sztuki Współczesnej zakupiono ponadto: 

1.  Radek Szlaga, Kill Your Idol, 2010, olej na płótnie, 100x120 cm, 40.000 zł 

2.  Wojciech Bąkowski, Jezusku, 2007, film, 12'58", edycja 1/3, 27.950 zł 

3.   lza Tarasewicz, Szablonowatość, 2007, obiekt, garbowana skóra owcza, make up, 165x45x8 cm, 

85x30x35 cm,  31.000 zł 

4.  Jarosław Kozakiewicz, Zaburzenie horyzontalne, 2021, Obiekt, wymiary ok 1 x 1,5 x 1 m 30.000 zł 
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Poza działaniami bieżącymi Wydział Kultury zrealizował kilka projektów bezpośrednio inspirowanych 

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

 

 Etap szkoleniowy Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej 

 

W 2021 roku najważniejszym działaniem PPEK była realizacja 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 jak najbardziej szczegółowych wskazówek i rekomendacji  

do spisania całościowej wizji działania Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej. Spotkania 

zrealizowane zostały w formie on-line na platformie ZOOM. Były prowadzone przez koordynatorkę 

Programu oraz facylitatorkę zatrudnioną w celu zwiększenia ich efektywności. Dodatkowo, organizowane 

były regularne spotkania (przynajmniej raz w miesiącu) z przedstawicielami Wydziału Kultury, który  

w największym stopniu włączał się w budowanie dokumentu PPEK. 

W rezultacie przeprowadzonych warsztatów spisany został dokument Poznańskiego Programu Edukacji 

Kulturowej, który zbiera najważniejsze cele, założenia i strukturę Programu. W dokumencie wyróżniono 

dwa główne komponenty:  (1) Cele i działania (2) Strukturę PPEK (Zespół, Rada, Eksperci, Agora) 

Ponadto przeprowadzono cykl szkoleniowy Szkolenia dla Kadr kultury: 

W ramach cyklu zrealizowanych zostało 24 warsztaty z następującej tematyki: 

1. 8 Warsztatów wydobywczo-generujących. Prowadzenie: K. Chajbos, K. Wala 

2. Warsztat: Wprowadzenie do animacji i edukacji kulturowej. Prowadzenie: K. Chajbos, B. Lis, J. 

Walczyk 

3. Warsztat: Diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej. Prowadzenie: K. Chajbos, B. Lis, J. Walczyk 

4. Warsztat: Nie “dla” a “z” – wprowadzenie do zagadnienia „Rozwoju publiczności. Prowadzenie: B. 

Lis 

5. Warsztat: ABC dostępności. Prowadzenie: E. Banaszek, B. Lis. J. Walczyk 

6. Warsztat: Zamek Otwarty i Obrazy Wrażliwe – studia przypadków inicjatyw włączających osoby 

starsze zależne, niewidzące/słabowidzące oraz g/Głuche. Prowadzenie: B. Lis, J. Walczyk 

7. Warsztat: Mikrohistorie. Prowadzenie: J. Kubicka 

8. Warsztat: Jak opracować wyniki diagnozy. Prowadzenie: K. Chajbos, B. Lis 

9. Warsztat: Animacja społeczności sąsiedzkich. Prowadzenie: B. Nessel-Łukasik 

10. Warsztat: Ogrody społeczne. Prowadzenie: M. Popławska, K. Lewczuk 

11. Warsztat: Komunikacja bez przemocy i dyskryminacji. Prowadzenie: Margaret Ohia-Nowak 

12. Warsztat: Projektowanie działań animacyjnych. Prowadzenie: K. Chajbos, B. Lis, J. Walczyk 

13. Warsztat: Sztuka ze społecznością Lokalną. Prowadzenie: Jaśmina Wójcik 

14. Warsztat: Superwizje i komunikacja w zespole. Prowadzenie Marek Małkowicz 

15. Spotkania: 2 Konsultacje dokumentu PPEK w Centrach Inicjatyw Lokalnych: CIL Dębiec i CIL 

Łazarz 

16. Publikacja Edukacja kulturowa. Praktyczne wskazówki 

 

REZULTAT: 

24 warsztaty – 308 uczestników warsztatów, 350 odbiorców publikacji na łączną kwotę 36 804,12 zł. 

https://ppek.ckzamek.pl 

 

 

https://ppek.ckzamek.pl/
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Infrastruktura – kluczowe decyzje 

 
W roku 2021 kontynuowano lub rozpoczęto inwestycje infrastrukturalne i remonty w miejskich 

instytucjach kultury, w tym m.in.: 

 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Renowacja i adaptacja Fortu VII  w Poznaniu dla 

zachowania dziedzictwa kulturowego" 

 Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja 

cennych zasobów bibliotecznych 

 Rewitalizacja/modernizacja budynku Galerii Miejskiej Arsenał 

 
 

Pamięć historyczna 

 

W ramach działań z zakresu pamięci historycznej Wydział Kultury w 2021 roku podjął następujące 

działania: 

 bieżąca konserwacja pomnika Armii „Poznań”, obejmująca: renowację ściany z napisami oraz 

naprawę okładziny kamiennej 

 aktualizacja strony internetowej oraz wykonanie 11 tablic SIM o dawnych, nieistniejących obecnie 

cmentarzach 

 rekonstrukcja nagrobka Zofii Sokolnickiej, na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan 

 

 przemieszczenie i osadzenie historycznych fundamentów bramy cmentarnej w Parku Kosynierów 

(dawny cmentarz ewangelicki) 

 zakup zniczy na groby Powstańców Wielkopolskich na poznańskich cmentarzach 

 aktualizacja internetowego wykazu miejsc pochówku Powstańców Wielkopolskich połączonego z 

poznańską wyszukiwarką cmentarną.    

Działalność miejskich instytucji kultury  

 

Teatr Muzyczny w Poznaniu 

 3 premiery (W tonacji życia; Kombinat; Rozbudzanki);  

 80 przedstawień/spektakli granych w sezonie (Koziołek Matołek i...; Madagaskar; Pchła 

Szachrajka; , musicale: Zakonnica  

w przebraniu; Pippin; Kombinat; Evita; Rodzina Adamsów; Virtuoso);  

 kontynuacja  spotkań z poezją i muzyką w ramach Krakowskiego Salonu Poezji Anny Dymnej – 8 

spotkania; 

 wydanie 4 płyt: w 80. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego płytę poświęconej musicalowi 

Virtuoso; płytę Henryka Mikołaja Góreckiego –Kleines requiem fur eine Polka; płytę Good night; 

płytę z piosenkami Johna Bucchino W Tonacji życia; 
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 W 2021 roku Teatr w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura 

kultury zrealizował zadanie Jakość dla widza – zakup sprzętu akustycznego w związku z czym 

zakupione zostały: 

1. Puzon basowy wraz z akcesoriami dodatkowymi,  

2. Saksofon sopranowy wraz z akcesoriami dodatkowymi,  

3. Elektroniczne pianino sceniczne Korg wraz z akcesoriami dodatkowymi,  

4. Zestaw perkusyjny uwzględniający m.in. naciągi, zestawy talerzy, statywy etc. 

Ogółem liczba widzów : 24 273 osób 

 

Teatr Polski w Poznaniu 

 5 premiery (Morderstwo (w) Utopii, według scenariusza i reżyserii Grzegorza Laszuka; Don Juan 

Moliera, w tłumaczeniach Jerzego Radziwiłowicza i Tadeusza Boya-Żeleńskiego w reżyserii 

Wiktora Bagińskiego; 4.48 PSYCHOSIS Sarah Kane, w tłum. Klaudyny Rozhin, w reżyserii 

Pawła Demirskiego; Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej w reżyserii Katarzyny Minkowskiej; 

Kordian i cham na motywach powieści Leona Kruczkowskiego w reżyserii Joanny Bednarczyk);  

 

 113 spektakli granych w sezonie  (m.in.: K., reż. Monika Strzępka; Nana, reż. Monika 

Pęcikiewicz; O mężnym Pietrku i sierotce Marysi. Bajka dla dorosłych, reż. Wiktor Rubin; 28 dni, 

reż. Kamila Siwińska; Kordian, reż. Jakub Skrzywanek; Kotka na rozpalonym blaszanym dachu, 

reż. Kuba Kowalski; Śluby panieńskie, reż. Andrzej Błażewicz; Dr@cula. Vagina dentata, reż. 

Agata Biziuk; EXTRAVAGANZA  o władzy, reż. Joanna Drozda ; EXTRAVAGANZA the best of! 

reż. Joanna Drozda; Hamlet/ГАМЛЕТ, reż. Maja Kleczewska; Morderstwo (w) Utopii, według 

scenariusza i reżyserii Grzegorza Laszuka; Don Juan Moliera, w tłumaczeniach Jerzego 

Radziwiłowicza i Tadeusza Boya-Żeleńskiego w reżyserii Wiktora Bagińskiego; 4.48 

PSYCHOSIS Sarah Kane, w tłum. Klaudyny Rozhin, w reżyserii Pawła Demirskiego; 

Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej w reżyserii Katarzyny Minkowskiej;  Kordian i cham na 

motywach powieści Leona Kruczkowskiego w reżyserii Joanny Bednarczyk); 

 

 w ramach XIV Spotkań Teatralnych Bliscy Nieznajomi Wschód (liczba spektakli/wydarzeń - 43, 

liczba widzów - 745); 

Ogólna liczba widzów: 10 230 osób 

  

Teatr Animacji w Poznaniu 

 5 premier (Kluk Maliny Prześługi, reż. Artur Romański; O czym szepcze las, reż. Alicja Morawska-

Rubczak; Bajki malutkie I Maliny Prześlugi, reż. Mariola Ryl-Krystianowska; Urodziny prawie 

wszystkich, czyli piękno różnorodności wg Toona Tellegena, reżyseria  

i adaptacja - Dorota Abbe; Gapiszon i Zuzia  na podstawie komiksów Bohdana Butenki, reż. Anita 

Piotrowska); 

 spektakle grane w sezonie (m.in.: A niech to gęś kopnie!; Baśń o rycerzu bez konia; Baśń o trzech 

konikach; Bombka z gwiazdką;  

Ja, bałwan; Misja Poznań – gdzie są koziołki?; Miłość do trzech pomarańczy; Nie bój się, tygrysie!; 

Nowe szaty króla; Planeta Einsteina; 

 Teatr prezentował swoje spektakle on-line na platformie VOD, przedstawiał wiele wydarzeń poza 

repertuarowych oraz brał udział na festiwalach i przeglądach w kraju i za granicą, podczas 30 
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Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek w Opolu spektaklu Ja, Bałwan Maliny Prześlugi w reżyserii 

Artura Romańskiego zdobył następujące nagrody: 

1. Nagroda dla spektaklu Ja, Bałwan autorstwa Maliny Prześlugi w wykonaniu Teatru 

Animacji w Poznaniu - za przesyconą wyobraźnią i nowatorstwem, dowcipną i poruszającą 

opowieść o przemijaniu i męskiej przyjaźni, skierowaną zarówno do dzieci, jak i dorosłych; 

2. Nagroda dla Maliny Prześlugi za teksty dramatyczne Ja, Bałwan i Ile Żab Waży Księżyc, 

wykraczające poza wąskie kategorie wiekowe i uruchamiające w ich realizatorach  

i odbiorcach nowatorskie ścieżki wyobraźni; 

3. Nagroda za reżyserię  dla Artura Romańskiego za spektakl Ja, Bałwan Teatru Animacji  

w Poznaniu; 

4. Nagroda aktorska dla  Artur Romański za rolę Bałwana w spektaklu Ja, Bałwan Maliny 

Prześlugi Teatru Animacji w Poznaniu; 

5. Wyróżnienie aktorskie dla Igora Fijałkowskiego za rolę Marchewki oraz wyróżnienie  

za współpracę scenograficzną w spektaklu Ja, Bałwan; 

6. Nagroda dla Tomasza Lewandowskiego za muzykę do spektaklu Ja, Bałwan Teatru 

Animacji w Poznaniu; 

7. Nagroda za scenografię dla Marty Marii Madej w spektaklu Ja, Bałwan Teatru Animacji  

w Poznaniu 

 

Łączna liczba odbiorców: 16 953 osób 

Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu 

 

 Teatr Ósmego Dnia zrealizował łącznie 119 wydarzeń, w tym 67 wydarzeń online. W Poznaniu  

w sali Teatru Ósmego Dnia przygotował i zaprezentował 46 z nich; 

 liczba premier, które zostały wyprodukowane: 6, w tym 1 premiera Teatru Ósmego Dnia , 

1 premiera online Macieja Adamczyka, 3 w ramach konkursu OFF:Premiery oraz 1 Zbigniewa 

Olkiewicza; 

 Teatr  w 65. Rocznicę Powstania Poznańskiego Czerwca 1965 roku miał premierę Pierwszy strzał 

w reż. Janusz Stolarski; 

 Teatr w ramach wydarzeń on-line również m.in. publikował archiwalne zdjęcia i nagrania; aktorzy 

nagrywali wiersze i bajki oraz  zorganizowano pokaz spektaklu Do władzy wielkiej i sprawiedliwej 

oraz spektaklu Arka. 

 

Łączna liczba odbiorców: 46 546 osób, w tym: 

 widzowie wydarzeń na żywo: 3352 osób; 

 odbiorcy wydarzeń on-line: 43 194 osób.  

 

Dzięki wykorzystaniu w promocji mediów społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, Teatr 

dotarł łącznie do 400 000 odbiorców. 

 

 

Centrum Sztuki Dziecka 

 

 39. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!  
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W programie 39. MFFMW Ale Kino!, który odbył się w wersji hybrydowej, znalazło się 112 filmów 

z 36 krajów. Odbyło się 154 wydarzeń festiwalowych. W 2021 roku w Konkursie znalazły się 24 

filmy pełnometrażowe i 42 krótkometrażowe. Ogólna ilość widzów 39. Międzynarodowego 

Festiwalu Filmów Młodego widza Ale Kino! wyniosła 23.869 osób. 

 

 14. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator dla dzieci 

Animator dla dzieci upowszechnia dokonania światowej i polskiej kinematografii, zapoznaje 

najmłodszych widzów z najważniejszymi twórcami filmu animowanego i ich dziełami oraz z 

najnowszymi produkcjami. Wydarzenia były skierowane  

do dzieci od 3 - 12 roku życia. Program tej sekcji stanowiły pokazy najnowszych światowych 

produkcji filmów animowanych pełnych  

i krótkometrażowych oraz warsztaty Animator Jutra.  Wszystkie seanse filmowe odbyły się 

stacjonarnie w Kinie Muza w Poznaniu. Liczba widzów na seansach: 160 osób, liczba 

uczestników warsztatów: 40 osób, liczba widzów na seansie finałowym: 77 osób. 

 

 11. Festiwal Filmów Młodego Widza Wędrujące Ale Kino! W 2020 roku ze względu na niepewną 

sytuację związaną z Covid 19, odbyła się Pierwsza Niewędrująca Edycja Wędrującego Ale Kino! 

Przed ekranami w szkołach, na seansach online, zgromadzono wspaniałą widownię z Białowieży  

i Hajnówki, Czarnkowa, Zbąszynia, Gołdapi, Chełmka, Lipna, Rydułtów i Cieplewa. W 

programie znalazły  

się 2 zestawy animacji dla najmłodszych i 3 pełnometrażowe filmy. Podczas onlineowego 

Wędrującego Ale Kino! odbyły się także warsztaty „Filmu pełnokomórkowego” -  tutoriale,  

w których reżyserka filmowa i teatralna Julia Szmyt razem z synami pokazała, jak za pomocą 

smartfona stworzyć film.  

 23. Biennale Sztuki dla Dziecka. Spotkanie jako sztuka 

Biennale Sztuki dla Dziecka jest wydarzeniem interdyscyplinarnym, łączącym różne dziedziny  

i metody twórcze, inspirującym  

i wzbogacającym rynek sztuki, integrującym środowiska artystów i promotorów sztuki dla 

dziecka. Liczba wydarzeń: 93,  

liczba uczestników wydarzeń (na żywo i online): 4429. 

 

 32. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży  

Liczba zgłoszonych prac: 140, Liczba laureatów i laureatek: 5.  

Konkurs jest dofinansowany ze środków MKDNiS w ramach projektu Współczesna dramaturgia 

dla dzieci i młodzieży (2020, 2021,   2022).  

 

 8. Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci Oko Kalejdoskopu.  

      Liczba filmów zgłoszonych na konkurs: 156; liczba filmów zaprezentowanych w konkursie: 151; 

liczba uczestników konkursu:  

65 indywidulanych uczestników, 70 grup; liczba widzów uczestniczących w stacjonarnych 

projekcjach do stycznia 2022: 1 500; liczba odsłon filmów na kanale Youtube Centrum Sztuki 

Dziecka do stycznia 2022 (za odsłonami filmów kryją się zarówno pojedynczy widzowie, jak  

i grupy zorganizowane oraz klasy szkolne): 7 489. 

       Liczba partnerów: 19 instytucji (instytucje kultury, stowarzyszenia, szkoły) 

       Wydarzenia zorganizowane przez partnerów odbywały się w: 9 instytucjach kultury; 9 szkołach, 
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3 kinach, 3 galeriach 

 

Łącznie w działaniach Centrum w 2020 roku uczestniczyło blisko 50 0000 osób. 

 

 

 

Dom Kultury Stokrotka 

 

 Akcja Lato z Kulturą 20201– cykl imprez, spotkań i wycieczek dla dzieci i młodzieży około 150 

dzieci. 

 w 2021 roku w DK Stokrotka działały m.in. sekcje: brydża; tenisa stołowego; sekcja plastyczna - 

dzieci młodsze; sekcja plastyczna - dzieci starsze; sekcja muzyczna - Studio Piosenki; sekcja 

muzyczna- nauka gry na pianinie oraz Klub Seniora i Klub Kwiatowe Mamy – razem uczestniczyło 

1032 osoby. 

 W ramach imprez stacjonarnych organizowanych w DK Stokrotka w miesiącach czerwiec-grudzień 

uczestniczyło: I. Artystyczne – 1800 osób; I. Edukacyjne – 1600 osób; I. Cykliczne – 2400 osób,  

a także wszelkich wydarzeń on-line – uczestniczyło 1550 osób. 

 

W okresie pandemii  przygotowaliśmy  on-line  około 60 propozycji dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 

muzyczne, plastyczne, artystyczne, taneczne, prezentacje okolicznościowe i filmiki tematyczne. 

Zarejestrowano koncerty i wydarzenia bez publiczności. Propozycje ukazywały  

się codziennie na stronie internetowej i Facebooku DK Stokrotka oraz na specjalnie założonym kanale  

na serwisie YouTube Dom Kultury - Stokrotka online oraz Instagramie.  

Styczeń -  maj – 1550 użytkowników, 7826 odsłon naszych artykułów, 2820 wyświetleń  naszych filmików  

na YouTubie oraz na  Instagramie: 15 postów- 50 odsłon. 

 

Razem  2021 roku uczestników  (stacjonarnie) w DK Stokrotka było: 8 532 osób. 

 

Wydawnictwo Miejskie Posnania 

 

Wydawnictwo Miejskie Posnania, realizowało m.in.:  

 publikacje wydawnictw specjalistycznych i periodycznych (IKS- 12 numerów z insertem Afisz- 10 

numerów, 4 numery kwartalnika Kronika Miasta Poznania; 12 miesięczników Senioralny Poznań; 

30 publikacje nieperiodyczne własne; 

 kontynuowało projekt Poznańskie Archiwum Historii Mówionej - tworzenie zasobów cyfrowych 

materiałów audiowizualnych oraz transkrypcji materiałów audio będących zapisami wywiadów ze 

świadkami historii (liczba materiałów audiowizualnych 68); rozwój portalu internetowego projektu 

„historiamowiona.poznan.pl” (liczba unikatowych użytkowników portalu w 2021 r. wyniosła 

15.399 osób, liczba odsłon to 33 466 odsłon odsłon), 

 kontynuowano projekt Pamiątki miejskie;  

 kontynuowano projekt digitalizacyjny Cyryl – liczba zdigitalizowanych skanów w 2021 roku to 

17 958 skanów, które składają  

się na 12 200 obiektów archiwalnych, z tego opublikowanych 5 842; 

 prowadziło portale internetowe (m.in. Multimikser; Biuletyn.poznan.pl; oraz swoje profile  

na portalach społecznościowych; 
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 kontynuowało projekty edukacyjne, prowadził m.in. cykle wykładów on-line; cykle wywiadów on-

line; cykle wystaw on-line; cykle promocji książek on-line; 

 zorganizował konkursy VII edycja Konkursu 30/30 na najlepszą okładkę płytową oraz Konkurs 

literacki Którędy na Targi Poznańskie?  

 

Liczba użytkowników portalu Wydawnictwa w 2021 r. wyniosła 15 399 osób, użytkownicy 

wygenerowali ponad 33 466 odsłon. Liczba odsłon facebooka i na Youtube 1408 osób; kanał PAHM na 

You Tube – 1437 subskrybentów.  

 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Rok 2021 zdominowany był przez okresowo nakładane lub łagodzone obostrzenia, w związku  

z powyższym działalność Muzeum Archeologicznego w dużej części realizowana była w sieci. Przede 

wszystkim szeroko rozbudowane zostały strony domowe Muzeum (www.muzarp.poznan.pl; 

www.rezerwat.poznan.pl). Pojawiło się na nich wiele nowych treści, dotyczących wystaw, spacerów 

wirtualnych, wykładów i prezentacji multimedialnych oraz fotografii najcenniejszych zabytków. Bardzo 

aktywnie prowadzono wirtualne zajęcia edukacyjne, które zdobyły liczne grono korzystających. Muzeum 

przewiduje, że w przyszłości wiele aktywności online pozostanie w jego ofercie na stałe. 

Najważniejszym zadaniem badawczym Muzeum były prace wykopaliskowe na Starym Rynku w Poznaniu, 

realizowane przez specjalnie powołaną ekspedycję złożoną głównie z pracowników Działu Archeologii 

Historycznej.  

Z kolei głównym zadaniem inwestycyjnym był projekt „Tu się wszystko zaczęło”, wprowadzający nowe 

możliwości zwiedzania Ostrowa Tumskiego. Ze strony Muzeum aktywnie brali w nim udział pracownicy 

Rezerwatu Archeologicznego „Genius loci”. W ramach projektu konsultowano powstające wizualizacje 

sfer VR oraz pracowano nad zawartością wszystkich przewidzianych multimediów. 

Wystawy czasowe Muzeum to m.in.: „Archeologia i sztuka. Badania nie tylko powierzchniowe”; „Lascaux. 

Malowidła utkane na nowo”; „Historia zapisana w ziemi. Badania Archeologiczne na Starym Rynku  

w Poznaniu”.  

 

Frekwencja na wystawach w Pałacu Górków (bez wystaw eksponowanych poza gmachem Muzeum): 

16343 osób.  

Ogólna frekwencja zwiedzających Rezerwat w r. 2021 wyniosła 19 876 osób. Frekwencja na 

imprezach edukacyjnych: 4277. 

 

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości 

Na skutek obostrzeń związanych z epidemią Covid-19 oddziały WMN były zamknięte  

dla zwiedzających w styczniu oraz od 20 marca do 3 maja 2021. Po otwarciu liczba zwiedzających była 

ograniczona zgodnie z epidemicznymi obostrzeniami sanitarnymi. 

W 2021 roku WMN prezentowało: 12 ekspozycji stałych oraz 14 wystaw czasowych (w tym 

jedną również w wersji on-line). Z oferty wystawienniczej Muzeum skorzystało 72 400 osób. Wystawy 

w oddziałach WMN odwiedziły 49 233 osoby. Wystawy czasowe: Antoni Radziwiłł oraz jego epoka w 

listach żony i córek, Wystawa jednego eksponatu. Artefakty ze zbiorów Muzeum Powstania Wielkopolskiego 

1918-1919, Polscy Kryptolodzy 1918-1945, Powstańcy wielkopolscy, kawalerowie Orderu Virtuti Militari 

– ofiary ludobójstwa w Katyniu, Dragoni Generała Maczka. Rzeszów 1938 – Świętoszów 2020, Poznań 1945. 

Broń pancerna na grafikach Marcina Góreckiego, Okręty wojenne 3D, Przemoc i opór. Wystawy czasowe 

poza siedzibą Muzeum: Powstanie Wielkopolskie. Droga Wielkopolan do Niepodległości, „Virtuoso”. 
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Ignacy Jan Paderewski na nieznanych fotografiach z zapomnianego albumu, Stąd upomniano się po raz 

pierwszy Poznań, 28 czerwca 1956. Poznański Czerwiec 1956. Oblicza buntu i jego pamięć, Wielkopolanie 

w walkach o kształt niepodległej 1919-1921 (dostępna także online). 

W roku 2021 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości wpisało do ksiąg inwentarzowych 418 

muzealiów, w tym 57 zakupionych i 361 pozyskanych bezpłatnie. W ramach realizacji projektu Ułatwienie 

dostępu do wystaw w oddziałach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości dla osób                       

zniepełnosprawnościami, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  

i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury wprowadzono udogodnienia dla odwiedzających  

w Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 oraz w MPW. 

Jedną z najważniejszych akcji, w które zaangażowało się Muzeum było aktywne włączenie się  

w apel o ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym. W ciągu roku 2021 prowadzono intensywne prace 

nad szczegółowym scenariuszem przyszłej wystawy stałej, które zostały ostatecznie zakończone w grudniu. 

Na odrębnej stronie internetowej https://powstanie.wmn.poznan.pl/, poświęconej w całości budowie 

nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, można odbyć wirtualny spacer po nowym 

muzeum, zajrzeć do katalogu zbiorów, a także znaleźć aktualne informacje o wszystkim co dzieje się  

w związku planowaną inwestycją. 

Centrum Kultury „Zamek” 

 

Do najważniejszych osiągnięć instytucji można zaliczyć m.in.: 

 realizację w sieci, a następnie hybrydowo, trzech odsłon Festiwalu Poznań Poetów i Gali 

Poznańskiej Nagrody Literackiej na bardzo dobrym poziomie merytorycznym i formalnym, oraz 

hybrydowej wersji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Off Cinema, 

 realizację w trudnych warunkach pandemii Festiwalu Ethno Port z udziałem muzyków z trzech 

kontynentów, 

 realizację bardzo różnorodnego programu edukacyjnego z udziałem różnych grup uczestników - 

oferta stałych zajęć edukacyjnych (pracownie), programów cyklicznych (m.in. Zamek Otwarty) jak 

i mniejszych cykli,  

 realizację dwóch wystaw – „Dizajn. Odsłona Poznańska” oraz „ Kongijczyków portret własny. 

Malarstwo kongijskie 1960-1990” oraz bogatych programów towarzyszących,  

 uruchomienie Mediateki zawierającej bogaty i stale poszerzany zbiór materiałów o siedzibie 

i działalności CK ZAMEK, z której skorzystało już ponad 105 tysięcy użytkowników 

i użytkowniczek,  

 konsekwentne poszerzanie liczby wydarzeń, które są dostosowane do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami, 

 „Współdziałanie w kulturze 2021” – współpraca ze szkołami w ramach BMK, 

 realizacja projektu międzynarodowego, gdzie CK ZAMEK został liderem „Edukacja Kulturowa 

Dorosłych Potrzebujących Wsparcia Socjoterapeutycznego”. 

 

W 2021 roku CK ZAMEK odwiedziło 303 035 osób, 20 wystaw obejrzało ponad 52 130 osób, widownię 

29 koncertów stanowiły 8 384 osoby. 

Odbyły się 123 spotkania, wykłady i prelekcje, w których wzięło udział 4 658 osób. 

W CK ZAMEK odbyły się 33 wydarzenia online i 81 w formie hybrydowej.  

W ramach Rezydencji Artystycznych zorganizowano 12 wydarzeń, w których wzięło udział 318 osób,  

a w ramach współpracy międzysektorowej 63 działania w tym 6 działań online i 10 w formie hybrydowej 

(frekwencja: 21 759 uczestników). 

https://powstanie.wmn.poznan.pl/
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Kino Pałacowe zrealizowało 593 wydarzenia (w tym repertuarowe seanse filmowe, pokazy festiwalowe, 

poranki dla dzieci, spotkania, wykłady), w których uczestniczyły 12 954 osoby. 

Od stycznia do grudnia 2021 roku na samodzielne zwiedzanie Zachodniego Skrzydła Zamku zdecydowały 

się 14 702 osoby, które zakupiły bilety i zaopatrzyły się w mapkę obiektu. Wiele tysięcy innych widzów 

zwiedzało Zamek bez tej pomocy. Natomiast na zwiedzanie Zachodniego Skrzydła Zamku 

z audioprzewodnikiem zdecydowało się 5 448 osób. 

Stronę internetową ckzamek.pl w ciągu mijającego roku odwiedziło 239 074 użytkowników 

i użytkowniczek. 

Stronę Mediateki odwiedziło 105 123 użytkowników. 

Wirtualne wycieczki wystaw obejrzały 14 516 osób.  

 

Estrada Poznańska 

W 2021 roku instytucja zaprezentowała: 

  3047 pokazów filmowych w Kinie Muza; 

 11 darmowych słuchowisk; 

 154 seanse filmowe w ramach  Millennium Docs Against Gravity; 

 10 sesji Estrada Live; 

 140 pokazów filmowych w ramach festiwalu Animator; 

 9 piosenek Estrada w Sieci: Duety 

 136 odcinków opiniotwórczych podcastów; 

 9 teledysków; 

 1 digitalowy album; 

 44 wydarzenia w ramach Lata z Estradą. 

 

o w ramach bezpłatnej miejskiej biblioteki multimedialnej co miesiąc premierę miało jedno 

słuchowisko. Można znaleźć w niej już ponad 10 000 minut opiniotwórczych treści i posłuchać ich 

na 5 platformach: Spotify, YouTube, Apple Podcast, Podigee, Soundcloud. Przekroczono liczbę 50 

tysięcy słuchających; 

o 14. MFFA Animator – frekwencja około 4 500 osób, część online: 2 800 widzów. Na zaproszenie 

Estrady poznański streetartowiec Noriaki przygotował nowy miejski mural z okazji ubiegłorocznej 

edycji festiwalu;  

o  Lato z Estradą odbyło się w terminie od 3 lipca do 12 września 2021 r. pod hasłem „Kultura  

w klimacie” na dziewięciu poznańskich osiedlach. W ramach projektu zostało zorganizowanych 60 

wydarzeń (23  koncerty; 33 spektakle; 4 projekcje plenerowe), które obejrzało 7000 osób;   

o  pozostałe działania kulturalne zrealizowane przez Estradę na poznańskich osiedlach: Dzień 

Dziecka na Morasku-Radojewie, Dni Jeżyc, Jazz nad Potokiem, Smochy Festiwal, kino plenerowe 

na Winogradach, Festiwal Podolany, kino plenerowe nad Rusałką, pokazy plenerowe Muza na 

RODos, Festyn na Ogrodach itp.;  

o w ramach akcji „Dobra strona kultury” Estrada Poznańska co tydzień, przez pięć tygodni ujawniała 

nowe projekty graficzne mające symbolicznie wesprzeć mieszkanki i mieszkańców miasta w tym 

trudnym czasie. Do projektu zaproszono Beatę Śliwińską „Barrakuz” i Magdę Koźlicką. Efektem 

prac obu artystek są niesamowite tryptyki, które można za darmo pobrać ze strony Estrady w formie 

plakatu do druku oraz tapety na telefon, a także w limitowanej ilości 500 sztuk dostępne były  

w miejskich punktach;  
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o Estrada Poznańska, działając w porozumieniu z Władzami Miasta Poznania, wspierała Sztab 

Ławica, jako współorganizator Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się  31 

stycznia 2021 r. Z uwagi na specyficzne warunki przeprowadzenia imprezy, w miejsce corocznych 

koncertów i  festynów została zaproponowana Parada Pojazdów, w ramach której zaprezentowały 

się auta zrzeszone w Klubie Miłośników BMW. W ramach finału odbyła się również gra miejska, 

w której trzeba było znaleźć sześć serc lizaków rozmieszczonych na terenie Poznania, zrobić sobie 

z nimi zdjęcia i wstawić na FB. Gościem specjalnym była Małgorzata Ostrowska. Światełko  

do Nieba było transmitowane na profilu Miasta Poznań na facebooku; 

o  Estrada Live Festival (4,11,18 listopada 2021 r.) - w trzy listopadowe wieczory zorganizowano  

w Klubie Tama wyjątkowe koncerty, w ramach których zagrali m.in. Mrozu, Paluch, Mela Koteluk 

czy Muchy ze specjalnym koncertem z zaproszonymi gośćmi, w tym Katarzyną Nosowską i Janem 

Borysewiczem. Na scenie łącznie wystąpiło ponad 50 muzyków, a widownia łącznie na 3 

koncertach liczyła niespełna 1500 osób. Planowana jest kontynuacja festiwalu w kolejnym roku. 

 

 

Biblioteka Raczyńskich 

 

o przyznanie Bibliotece Raczyńskich w marcu 2021 roku tytułu Mistrza Promocji Czytelnictwa za 

rok 2020 w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich; 

o w 2021 r. prowadzono intensywne przygotowania do wdrożenia nowych rozwiązań: sieci 

książkomatów, aplikacji organizującej zakup książek i drugiej, podpowiadającej czytelnikom 

książki, które mogą ich zainteresować;  

o spośród zajęć edukacyjnych dla dzieci warto wymienić dwa cykle, oba przeprowadzone dzięki 

dotacji ze środków MKiDN. Pierwszy z nich, Jesień z robotami Lema, to 108 spotkań i warsztatów 

dla dzieci – z pisarzami, grafikami, animatorami, bibliotekarzami, w których łącznie uczestniczyło 

891 osób, a które prowadzone były w dwunastu filiach Biblioteki; to także konkurs plastyczny 

przeprowadzony w trzech grupach wiekowych. Drugi to kolejna odsłona bibliotecznych Czytatów, 

które w minionym roku miały charakter muzyczny: Czytaty na pięciolinii zaowocowały nie tylko 

cyklem spotkań rodzinnych, lecz także publikacją zawierającą zestaw scenariuszy zajęć, które z 

powodzeniem będą mogli wykorzystywać bibliotekarze, animatorzy kulturalni, wychowawcy 

szkolni i przedszkolni, nauczyciele muzyki; 

o w minionym roku Biblioteka kontynuowała wzmożoną działalność online. Dwa cieszące się dużą 

popularnością cykle prowadzone w tej formie – Mól w sieci 2 oraz Porannik książkowy – otrzymały 

dotację ze środków MKiDN; 

o Biblioteka Raczyńskich zaangażowała się w działania mające na celu zmianę dotychczasowego 

systemu bibliotecznego, niezbędnego do funkcjonowania Biblioteki, a obsługiwanego przez Poznańską 

Fundację Bibliotek Naukowych. W PFBN przeprowadzony został audyt oraz zintensyfikowane 

zostały prace mające na celu zmianę systemu bibliotecznego. Zmiana ta jest konieczna z powodu 

nieprzystawalności systemu Horizon, użytkowanego przez biblioteki zrzeszone w PFBN, do 

aktualnych potrzeb i oczekiwań czytelników; 

o nieustannie rozwijana jest kolekcja nagrań przeznaczonych dla osób niewidomych, ociemniałych 

i słabowidzących oraz osób niepełnosprawnych ruchowo i seniorów, kupowane są książki z oferty 

wydawnictwa Duże Litery, kontynuowany jest również program „Czytanie bez barier” oraz 

„Książka dla Seniora”; 
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o w 2021 roku Biblioteka kontynuowała realizację dwóch projektów, na które otrzymała środki 

zewnętrzne (z Funduszy Europejskich oraz z MF EOG)  

w zakresie dotyczącym modernizacji historycznego gmachu BR i konserwacji, digitalizacji cennych 

zbiorów bibliotecznych oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w służbie książki. Trwa również 

rozpoczęty w 2021 roku projekt Cyfrowy skok w GOK, którego instytucja jest partnerem i w którym 

otrzymała ponad 80 laptopów. Ponownie uzyskano dofinansowanie z PKO BP na cykl Spotkania z 

Arcydziełem; 

o łączny zakup druków zwartych i zbiorów specjalnych w 2021 roku to 43 354 jednostki 

inwentarzowe za kwotę 1 032 884,36 zł; po uwzględnieniu czasopism dane te wzrastają 

odpowiednio do 44 328 jednostek inwentarzowych i 1 086 678,73 zł; 

o w 2021 roku ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich aktywnie korzystało 55 534 czytelników. W celach 

czytelniczych odwiedzili oni Bibliotekę łącznie 448 593 razy i wypożyczyli 1 158 747 jednostek 

zbiorów. Średnio w ciągu dnia pracy instytucję odwiedza 1780 osób, którym dziennie udostępnia 

się 4 598 jednostek zbiorów bibliotecznych.  

 

 

Poznański Chór Chłopięcy 

 

W związku z sytuacją pandemiczną, część zrealizowanych przez instytucję wydarzeń odbyła się 

online. W taki sposób świętowano m.in. 65. Rocznicę Poznańskiego Czerwca, nagrywając i publikując  

w Internecie koncert ze specjalnie na tę okazję napisaną kompozycją: Requiem Poznańskie. Fragmenty 

Requiem zostały także zrealizowane w formie teledysków. W formie online Zespół zaistniał na dwóch 

międzynarodowych festiwalach: World Peace Choral Festival w Wiedniu oraz London Video Music 

Festival 2021. 

Chór intensywnie zaangażował się w działania związane z ustanowieniem dnia 27 grudnia świętem 

państwowym. Najpierw skład męski Poznańskiego Chóru Chłopięcego uświetnił swym występem 

spotkanie samorządowców z Wielkopolski z Prezydentem Polski, Andrzejem Dudą, w Pałacu 

Prezydenckim w Warszawie, a następnie zaśpiewał ponownie podczas uroczystego podpisania ustawy  

o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Hotelu Bazar w Poznaniu. 

Kontynuacją działań na tym polu był występ całego Zespołu Chóru w czasie widowiska „Chwała  

i Zwycięstwo! Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”, które transmitowane było przez TVP na całą Polskę. 

W ubiegłym roku Zespół wziął udział w festiwalach muzycznych w Biskupicach, Gostyniu  

i Poznaniu, dał kilka koncertów o tematyce niepodległościowej, bożonarodzeniowej, jak również ze stałego 

repertuaru. Udało się zrealizować pierwszy od wybuchu pandemii koncert zagraniczny, który miał miejsce 

w Berlinie.  

Do sukcesów organizacyjnych Poznańskiego Chóru Chłopięcego można zaliczyć nagranie  

i wydanie płyty pt. „Kołysanka dla szaranka”, która będzie rozdawana nowonarodzonym poznaniakom  

i poznaniankom wraz z „Wyprawką dla gzubka”, jak również realizacja XIV Poznańskiego Kolędowania 

– Bożonarodzeniowego Festiwalu Muzycznego, podczas którego na przełomie roku 2021 i 2022 odbyło się 

16 koncertów kolędowych, z udziałem różnych poznańskich artystów.  

 

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu 

 

- na przełomie czerwca i lipca Galeria przeprowadziła się z budynku na Starym Rynku do tymczasowej 

lokalizacji na ulicy Szyperskiej. W tym czasie równolegle prowadzono prace porządkowe w budynku 
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Arsenału, aby oddać wyłonionemu w przetargu wykonawcy całkowicie pusty budynek, jak również 

niezbędne prace przystosowawcze w budynku na ul. Szyperskiej; 

 

- w roku 2021 Galeria zorganizowała 15 wystaw. W tym dwie prezentacje za granicą we współpracy  

z bardzo ważnymi instytucjami artystycznymi: Muzeum Sztuki w Zagrzebiu i Międzynarodowym Biennale 

Sztuki w Goeteborgu oraz pokaz w przestrzeni publicznej na Starym Rynku w Poznaniu. Pokazy 

organizowane w Poznaniu obejrzało 21 035 osób a pokazy organizowane za granicą 7 158. Galeria 

prowadziła także działalność w zakresie edukacji artystycznej, projektów społecznych, spotkań, 

warsztatów i dyskusji. W 58 wydarzeniach udział wzięło 548 osób oraz 46 924 widzów online.  

W przestrzeni Pawilonu, gdzie prowadzona jest przede wszystkim działalność performatywna, koncertowa 

i filmowa zorganizowano 49 wydarzeń, w których na żywo wzięło udział 3 187 widzów a online 

uczestniczyły 12 942 osoby. Galeria zrealizowała także 10 filmów dotyczących projektów artystycznych, 

które obejrzało w sieci 35 700 odbiorców;  

 

- w  ubiegłym roku z powodzeniem rozwijano kolekcję sztuki współczesnej, która dzięki dotacjom z Miasta 

Poznania - w tym programowi Poznań Wspiera - wzbogaciła się o 23 dzieła (w tym jedno złożone z 10 

elementów). Do kolekcji doszło również jedno dzieło finansowane z grantu Centrum Rzeźby Polskiej  

w Orońsku. Ważnym wydarzeniem było także przeniesienie będącej własnością kolekcji monumentalnej 

rzeźby Sławomira Brzoski „Transmutatio” z okolic jeziora Malta do poznańskiego ZOO. W roku 2021 

prowadzono także intensywne prace konserwatorskie i naprawcze nad pracą Piotra Kurki „Epitafium dla 

Komedy”, która w najbliższym czasie powróci na swoje miejsce na lotnisku Ławica; 

 

- w roku 2021 wystawą i publikacją książki zakończono trzyletni projekt „Bioróżnorodność miasta 

przyjaznego życiu. Wymieranie i przetrwanie gatunków jako kulturowe dziedzictwo”, polską część 

międzynarodowego projektu „Extinction as cultural heritage? Exhibiting human-nature entanglements with 

extinct and threatened species”, realizowanego we współpracy z instytucjami norweskimi i brytyjskimi. 

Grant finansowany był ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

JPICH Heritage in Changing Environments – wsparcie dla badań naukowych nad dziedzictwem 

kulturowym w ramach Joint Programming Initiative on Cultural Heritage(JPI CH). 

 

Postępowania w sprawie dyrektorów miejskich instytucji kultury   

Po zasięgnięciu stosownych opinii przewidzianych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej Prezydent Miasta Poznania  zdecydował o ponownym podpisaniu umów z dotychczasowymi 

dyrektorami następujących instytucji kultury: 

 Teatru Muzycznego w Poznaniu, p. Przemysławem Kieliszewskim, na okres 5 sezonów 

artystycznych, od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r. 

 Teatru Animacji w Poznaniu, p. Piotrem Klimkiem, na okres 5 sezonów artystycznych, od 1 

września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r. 

 Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, p. Markiem Wasilewskim, na okres 6 lat, od 1 marca 2021 

do 28 lutego 2027 r. 

Ponadto w związku ze złożeniem podania o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron,  

z dniem 31 grudnia 2021 roku Pani Małgorzata Grupińska-Bis zakończyła stosunek pracy w Teatrze 

Ósmego Dnia w Poznaniu na stanowisku dyrektora tej instytucji. 
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XX. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska: 

 

 W ramach zadania pn. „Gospodarka wodna i ochrona wód” - konserwacja rowów, cieków, 

zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych – rowy, cieki  

i zbiorniki wodne w grupie nr I-VI”, wykonano  konserwację  grup  cieków obejmujących 

następujące cieki: 

 grupa I: Strumień Junikowski, Ceglanka z dopływem, 

 Grupa II: ciek Skórzynka, 

 grupa III: Wierzbak z dopływami WA-10-1 i WA 10-2 i zbiornikami 

 grupa V: Krzyżanka z rowem nr 9 i zbiornikiem, Szklarka 

 grupa VI: Starynka, Rów Bystry 

Zakres robót obejmował: odmulenie cieku/rowu, wykoszenie skarp, czyszczenie przepustów, wywiezienie 

śmieci. 

Dodatkowo w ramach tego zadania wykonano: 

 konserwacje rowu Golęcinka wraz ze zbiornikiem retencyjnym przed wlotem do Jeziora Rusałka 

oraz wycinkę trzciny ze Stawu Sołackiego nr 1. Prace polegały między innymi na wykonaniu 

odmulenia cieku Golęcinka, umocnieniu i wykoszeniu skarp, czyszczeniu przepustów, wywiezieniu 

śmieci oraz namułów, uzupełnieniu ubytków oraz wymianie poszczególnych elementów umocnień 

na brzegach, układaniu płyt ażurowych na skarpach i rowie oraz zwiększenie retencji zbiornika 

retencyjnego przed wlotem do jeziora Rusałka poprzez usunięcie namułu oraz wykoszenie trzciny;  

 ze Stawu nr 1 zlokalizowanego na terenie Parku Sołackiego wykonano wykoszenie trzciny zgodnie 

z prośbą Rady Osiedla Sołacz oraz zgodnie z uzyskanym wcześniej przez Wydział  Kształtowania 

i Ochrony Środowiska pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez  Wody Polskie na wykonanie 

usługi wodnej oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz sanitarnych drzew stwarzających 

niebezpieczeństwo, zagrożenie dla posesji zlokalizowanych przy ul. Przepiórczej oraz Giżyckiej  

w Poznaniu na rowie będącym dopływem do cieku Ceglanka. 

 W ramach zadania: „Gospodarka wodna i ochrona Wód” - rekultywacja zbiorników na cieku 

Wierzbak – zbiornik nr 2 Druskiennicka/Strzeszyńska oraz Folwark Podolany”, wykonano: 

odmulenie z namułów i osadów, pogłębienie i oczyszczenie dna dwóch zbiorników na cieku 

Wierzbak, zwiększenie retencji oraz wykoszenie i usunięcie trzciny ze zbiornika  nr 2 

Druskiennicka/Strzeszyńska  z wniosku oraz szeregu prac towarzyszących, konserwacyjnych, 

renowacyjnych i porządkowych. Prace wykonano na wniosek Rady Osiedla Podolany.  

 Mając na celu zwiększenie retencji wód Strumienia Strzeszyńskiego będącego dopływem  

do cieku Bogdanka przed dopływem do jeziora Rusałka w ramach zadania „Gospodarka Wodna 

i Ochrona Wód” – renowacja Stawów Strzeszyńskich – etap I” - wykonano  odmulenie dwóch 

stawów stawu nr 1 i nr 2, naprawę ubytków budowli upustowych, szandory, wymiana rurociągu 

DN400 długości 12m, zabezpieczenie budowli przed ingerencją bobrów. 

 20 kwietnia 2021 r. została podjęta uchwała Rady Miasta Poznania nr XLV/799/VIII/2021  

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2021. 

Uchwała określa wykaz kąpielisk oraz sezon kąpielowy w roku 2021. W skład kąpielisk 

wchodzą: 

 kąpielisko Malta na Jeziorze Maltańskim, obejmujące 100 m linii brzegowej; 

 kąpielisko Krzyżowniki na Jeziorze Kierskim w Poznaniu-Krzyżownikach, obejmujące 45 

m linii brzegowej;  

 kąpielisko Strzeszynek na Jeziorze Strzeszyńskim, obejmujące 65 m linii brzegowej; 

 kąpielisko Rusałka na jeziorze Rusałka, obejmujące 96 m linii brzegowej; 

 kąpielisko Kiekrz na Jeziorze Kierskim w Poznaniu-Kiekrzu, obejmujące 41 m linii 

brzegowej. 

Na terenie miasta Poznania w roku 2021 został ustalony sezon kąpielowy w terminie  od 12 

czerwca do 31 sierpnia. 
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 Dnia 14 czerwca 2021 r. Zarząd NFOŚiGW postanowił udzielić dofinansowania w formie 

pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie 

użytku ekologicznego „Traszki Ratajskie”. W związku z powyższym została podpisana umowa 

na dofinansowanie w formie pożyczki realizacji ww. prac. Realizację zadania wraz z niezbędną 

dokumentacją przekazano do PIM-u.  

 W 2021 roku opracowano „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 

Miasta Poznania na lata 2021-2032”, który został przyjęty uchwałą Nr XLIV/769/VIII/2021 

Rady Miasta Poznania z dnia 30.03.2021 r. Regulamin określający zasady usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania na rok 2021 ustalono zarządzeniem 

nr 559/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 01.07.2021 r. wraz  

ze zmianą nr 816/2021/P z dnia 29.10.2021 r. Przyjęcie powyższych dokumentów pozwoliło na 

realizację nowej formuły wsparcia mieszkańców w bezpłatnym usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest, która zastąpiła udzielane wsparcie w trybie dotacji celowej  

na dofinansowanie usuwania azbestu w latach 2019-2020. Dzięki realizacji programu   

w 2021 r. z 272 lokalizacji w Poznaniu usunięto i unieszkodliwiono poprzez przekazanie  

na uprawnione składowisko odpadów 323,260 Mg wyrobów zawierających azbest. W 2021 r. 

podjęto także działania mające na celu docieranie z informacją o programie  

do zainteresowanych mieszkańców (opublikowano informacje w mediach, dystrybuowano 

plakaty i ulotki informacyjne, zorganizowano 6 spotkań informacyjnych). 

 Na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Poznania w 2021 r. pozyskano 

oraz rozliczono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania 

usuwania wyrobów zawierających azbest” w kwocie 97 980,23 zł. Dodatkowo pozyskano także 

dotację na realizację usuwania azbestu w 2022 r. w kwocie 120 000 zł. 

 W 2021 r. Wydział wziął udział w naborze wniosków na dofinansowane przedsięwzięcia jakim 

jest stworzenie Strategicznej mapy hałasu miasta Poznania, ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

Po dopełnieniu wszystkich formalności dnia 10.12.2021 r. podpisana została umowa na 

udzielenie dotacji. Koszt wykonania mapy to 489 540 zł, z czego 40% czyli 195 816 zł zostanie 

dofinansowane ze środków WFOŚiGW. Wykonanie zadania jest obowiązkiem wynikającym  

z Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 r. 

odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.  

Ww. dyrektywa zobowiązuje wszystkie aglomeracje do utworzenia Mapy akustycznej, której 

aktualizację należy wykonać nie rzadziej niż raz na 5 lat. Ostatnia aktualizacja mapy została 

sporządzona w 2017 r. Planowany termin ukończenia prac nad najnowszą edycją to czerwiec 

2022 r. Strategiczna mapa hałasu miasta Poznania stanowić będzie źródło aktualnej wiedzy na 

temat stanu środowiska akustycznego, w tym źródeł hałasu, poziomu emisji i imisji, 

występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu czy terenów chronionych 

akustycznie. Na tej podstawie możliwe będzie zaplanowanie działań naprawczych mających na 

celu poprawę warunków akustycznych w mieście. Zarówno część opisowa jak i graficzna nowej 

mapy, tak jak jej dotychczasowe edycje, będzie ogólnodostępna na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Poznania w zakładce Środowisko.  

 W wyniku działań Wydziału usunięto ok. 4411 ton odpadów innych niż niebezpieczne (odpady 

pobudowlane, masy ziemne, zmieszane komunalne). Odpady usunięto  

z nieruchomości położonych przy ul. Wąwozowej, Wańkowicza, Bałtycka/Gnieźnieńska, 

Czarnuch, Przepiórcza, teren Hipodromu Wola. 

 W ramach prowadzonych postepowań administracyjnych wydano 14 decyzji  

o dopuszczalnym poziomie hałasu, m.in. dla: Parafii pw. Św. Ojca Pio z Pietrelciny przy  

ul. Wańkowicza 2a, Parafii pw. Ducha Świętego przy ul. Jaromira 1, myjni samochodowej 

TELCO IT os. Polan 54, restauracji Milano przy Al. Wielkopolskiej 42.  
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 W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wydano 19 decyzji udzielających 

pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Ww. decyzje wydano m.in. dla 

zakładów: Bridgestone Poznań Sp. z o.o., WZM S.A, H. Cegielski Poznań S.A. 

 W związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi wydano zgody na usunięcie 

4040 drzew, a także odmówiono zezwolenia na usunięcie 73 drzew. Liczba nasadzonych drzew 

w ramach kompensacji (nasadzenia zastępcze) wyniosła 4223 drzew. 

 Miejski program Kawka Bis polegający na udzielaniu dotacji na likwidację źródeł niskiej emisji 

i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi realizowany jest w związku  

z obowiązującym Programem ochrony powietrza, który przyjęty został uchwałą  

nr XXI/393/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie 

określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska. Przytoczony 

dokument nakłada na Prezydenta obowiązek stworzenia  systemu zachęt finansowych  

dla mieszkańców dla inwestycji jaką jest zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne.  

W związku z powyższym w 2021 roku budżet programu wyniósł 11 mln zł. W 2021 komisja 

przyznała dotację dla 654 wniosków, na podstawie złożonych przez mieszkańców wniosków 

przygotowano umowy na łączną kwotę 10 356 000 zł, a ostatecznie dotację wypłacono dla 594 

wniosków na łączną kwotę 8 704 693,28 zł. W ramach programu w 2021 roku zlikwidowano 

939 źródeł opalanych drewnem lub węglem. Pozwoliło to zredukować ilość spalanego opału  

o 3656,01 ton. 

 Dodatkowo w celu ułatwienia mieszkańcom Poznania dostępu do korzystania z różnych 

mechanizmów finansowych przy realizowaniu inwestycji polegających na zmianie sposobu 

ogrzewania a także na prace termomodernizacyjne, miasto Poznań podpisało w lutym 2021 roku 

porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu w sprawie realizacji krajowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.  

W Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska utworzony został punkt konsultacyjny  

w którym mieszkańcy mogą uzyskać informacje o programie a także pomoc w bezpośrednim 

wypełnieniu wniosku.  

 W ramach ww. programu :Czyste Powietrze” Mieszkańcy Poznania w 2021 roku złożyli  

w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska łącznie 34 wnioski (7 z podwyższonym 

poziomem dofinansowania oraz 27 podstawowym), które zostały przekazane do WFOŚiGW. 

 Wzorem lat ubiegłych w 2021 roku realizowane był działania polegające na wykonywaniu 

badań z użyciem drona w zakresie jakości spalin z domowych palenisk pod kątem wykrycia 

nieruchomości gdzie dochodzi do spalania odpadów bądź też wykorzystywaniu opału 

niezgodnego z wymaganiami uchwały antysmogowej. Działanie realizowane jest zgodnie  

z umową z dnia 12.02.2021 r. na zadanie pn.: „Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska 

– Skończmy ze smogiem w Poznaniu -zlecenie badań emisji zanieczyszczeń dronem 

zewnętrznej firmie”. W 2021 roku (w podziale na dwa półrocza) wykonano 65 dni 

pomiarowych. W latach 2019-2020 realizowane było w ramach PBO, od 2021 roku Wydział 

Kształtowania i Ochrony Środowiska realizuje działanie jako własne, a realizacja zaplanowana 

jest zgodnie z umową także na rok 2022. Należy pamiętać, że użycie drona jest narzędziem 

wspomagającym Straż Miejską w skutecznym wykrywaniu źródeł gdzie następuje spalanie 

paliw niedozwolonych (w tym odpadów), a także ma wymiar edukacyjny, którego celem jest 

kształtowania wśród mieszkańców poprawnych postaw społecznych. 

 Przeprowadzono kampanię informacyjną dot. miejskiego programu dotacyjnego Kawka bis.  

W mediach publikowano informacje na temat programu KAWKA BIS, opisujące zasady 

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

śródtekstowe na portalach tuba.fm i epoznan.pl, spoty informacyjno-edukacyjne w radiu, 

telewizji, informacje w środkach komunikacji miejskiej, również program „Zielony Serwis 

Poznania” – KAWKA BIS na antenie telewizji WTK).  

 Zarządzeniem Nr 126/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 lutego 2021 r. wprowadzono 

Standardy ochrony ptaków i nietoperzy w przestrzeni miejskiej w planowaniu i realizacji prac 

budowlanych, w tym remontowych i termomodernizacyjnych oraz odtwarzaniu ich siedlisk.  
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Celem przyjętego dokumentu jest: 

 uporządkowanie zasad utrzymania siedlisk ptaków i nietoperzy objętych ochroną 

gatunkową; 

 poprawa warunków ich bytowania w miejskiej przestrzeni architektonicznej; 

 wskazanie rozwiązań zapobiegawczych, minimalizujących oraz kompensujących 

niekorzystne dla ptaków i nietoperzy zmiany, służących zachowaniu i odtworzeniu ich 

siedlisk oraz poprawie warunków rozrodu i zimowania tych zwierząt; 

 usprawnienie komunikacji i współpracy pomiędzy inwestorem a wykonawcą na etapie 

planowania i realizacji prac budowlanych, poprzez określenie zasad przygotowywania 

ekspertyz przyrodniczych umożliwiających zachowanie i utrzymanie na obiektach siedlisk 

gatunków objętych ochroną prawną. 

W ramach przyjętego zarządzenia podjęto następujące działania: 

 zarządzenie PMP - Standardy dot. ochrony ptaków i nietoperzy w Poznaniu zamieszczono 

na głównej stronie Miejskiego Informatora Multimedialnego;  

 przesłano zarządzenie do jego stosowania Wydziałom, jednostkom i spółkom miejskim, 

radom osiedli, organom ochrony przyrody, organom ścigania; 

 przekazano zarządzenie Radnym Miasta Poznania; 

 przekazano dokument zarządcom nieruchomości i spółdzielniom w Poznaniu; 

 zorganizowano spotkanie on-line z panem Adamem Gatniejewskim dot. przywracania 

zniszczonych siedlisk jerzyków; 

 zorganizowano spotkanie on-line z udziałem Prezydenta B. Gussa w sprawie omówienia 

zarządzenia w sprawie Standardów z Wydziałami, jednostkami i spółkami miejskimi; 

 wysłano zarządzenie do Polskiej Izby Architektów RP; 

 z inicjatywy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, wspólnie z Wydziałem 

Urbanistyki i Architektury oraz organizacjami pozarządowymi przedstawiono wystawę na 

placu Kolegiackim – w terminie od 16 lipca do 6 sierpnia. 

 Ochrona ptaków i nietoperzy w miastach oraz przeciwdziałanie niszczeniu siedlisk i miejsc 

rozrodu - to ważne zagadnienia, które zostały poruszone podczas konferencji, organizowanej 

przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Wydarzenie 

odbyło się 9 grudnia 2021, w formule hybrydowej przy współpracy z MTP Sp. z o.o..  

Do prezentacji swoich doświadczeń związanych z ochroną przyrody, zaproszono przyrodników 

oraz osoby reprezentujące środowiska samorządowe, naukowe i prawnicze. Spotkanie 

stanowiło forum dla wymiany poglądów dotyczących działań zapobiegawczych, ochronnych  

i naprawczych, dotyczących ptaków i nietoperzy w miejskiej przestrzeni. 

 Ustanowiono nową formę ochrony przyrody. Uchwała Nr XLIII/763/VIII/2021 Rady Miasta 

Poznania z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – dębu 

szypułkowego o imieniu „Cytadelowców Poznańskich”. 

 26 czerwca 2021 r. odbył się spacer edukacyjny po Cytadeli dla mieszkańców, zorganizowany 

przez  Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska. Po Cytadeli oprowadzali uczestników 

naukowcy z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:  prof. dr 

hab. Justyna Wiland-Szymańska z Zakładu Taksonomii Roślin UAM, a także dyrektor Ogrodu 

Botanicznego oraz dr Szymon Konwerski - entomolog zajmujący się biologią i ekologią 

chrząszczy oraz ich związkami z innymi organizmami i znaczeniem w różnych ekosystemach. 

Licznie zgromadzeni uczestnicy wysłuchali z zainteresowaniem historii środowiska 

przyrodniczego Cytadeli, jego zmian i współczesnych funkcji jakie spełnia z punktu widzenia 

mieszkańców i dla bioróżnorodności naszego miasta, a także poznali bogactwo świata roślin  

i zwierząt największego parku w Poznaniu. Przewodnicy zaprezentowali wiele ciekawostek 

dotyczących rosnących na terenie Cytadeli drzew, krzewów, kwiatów i innych roślin, a także 

żyjących tam stawonogów wraz z ich przystosowaniem do życia w zajmowanych środowiskach 

(np. na obumarłych drzewach). 
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 21 lipca 2021 r. zorganizowano  "Jerzykowe spotkanie" - podczas spotkania przybliżono 

sylwetkę jerzyka, niezwykłego ptaka, który w Polsce spędza tylko ok. 100 dni i w tym czasie 

pełni niezwykle pożyteczne funkcje oraz  metodę liczenia tych ptaków. 

 13 października 2021 r. podpisano list intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy 

Wydziałem Socjologii UAM a Wydziałem Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP. 

Głównymi obszarami współpracy będą programy dotyczące jakości środowiska, na przykład 

czystości powietrza, likwidacji azbestu czy retencji wody. Przewiduje się w szczególności 

następujące formy organizacyjne współpracy między Stronami: 

 okazjonalne konsultacje planowanych przez Miasto Poznań działań, w szczególności 

konsultacji dotyczących narzędzi badawczych (ankiet); 

 zaplanowaną i sformalizowaną współpracę bazująca na przydatnych dla Miasta Poznań 

badaniach wykonywanych przez studentów w ramach, praktyk, prac licencjackich i 

magisterskich;  

 wspólne przygotowanie grantów badawczo-aplikacyjnych, składanych  

do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub innych instytucji finansujących. 

 15 października 2021 roku zorganizowano konferencję pn. „Energia i klimat w miastach XXI 

wieku” odbywającą się w ramach Targów POLECO. Podczas konferencji zestawiono ze sobą 

bloki tematów z obszaru rozwoju sektora energetycznego i jego transformacji oraz zagadnień 

związanych ze zmianami klimatu. Eksperci mówili o scenariuszach transformacji energetycznej 

i procesach dostosowywania się do zmian klimatu w funkcjonowaniu wspólnoty samorządowej 

i w codziennym życiu.  

 W ramach 13 edycji projektu Trzymaj ciepło, przeprowadzono akcje edukacyjno-infomacyjną 

tj. produkcje i emisje strony internetowej. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na straty ciepła 

w budynkach powodujące emisję zanieczyszczeń do środowiska oraz obciążające budżety 

domowe. 

 Realizowano usługę internetową Atmosfera dla Poznania która prezentuje m.in trzydniową 

ekoprognozę pyłów PM10 dla Poznania na tle województwa wraz z animacją dziennych zmian 

rozprzestrzeniania się PM10; bieżące (aktualizowane co godzinę), podstawowe dane 

meteorologiczne: temperatura powietrza, siła i kierunek wiatru; monitoring bieżący  

dla Poznania – aktualizowane co godzinę wartości stężeń zanieczyszczeń pyłowych  

i gazowych wraz z odniesieniem do obowiązujących norm oraz poziomów dopuszczalnych, 

informowania i alarmowych; informację o opłatach za przejazd środkami transportu zbiorowego 

Miasta Poznania w strefie A; zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania zwolnienie z opłaty 

następuje w godzinach od 3:00 do 24:00 po dniu, w którym doszło  

do przekroczenia poziomu informowania pyłów PM10 na którejkolwiek stacji pomiarowej 

WIOŚ oraz gdy prognozowane jest utrzymanie dla tej doby przekroczenia poziomu 

informowania. 

 Realizowano ekoprognozy prezentujące rozprzestrzenianie się pyłów drobnych PM10 dla 

Poznania oraz na tle województwa w 3 kolejnych dniach. Opisane są wyjaśnieniami  

i piktogramami, które w przystępny sposób informują o zalecanych zachowaniach w dniach, 

kiedy prognozowane są wysokie stężenia pyłów PM10; ekoprognozy publikowane  

są codziennie na stronie internetowej Atmosfera dla Poznania oraz w szczególności  

w sezonie grzewczym na antenie telewizji WTK w serwisach prognozy pogody. 

 W ramach zadania pn.: „Skończmy ze smogiem w Poznaniu”, uruchomiono usługę 

wyświetlania bieżących informacji o jakości powietrza na wybranych przystankach 

komunikacji miejskiej (ekrany LCD) w 22 lokalizacjach Poznania. Usługa zawiera pakiet 

naprzemiennie wyświetlanych informacji zarówno o bieżącej jakości powietrza w zakresie 

stężeń pyłu PM10 opatrzony stosowną grafiką oraz komunikat pogodowy z danymi takimi jak: 

siła i kierunek wiatru, ciśnienie, czy temperatura. Zastosowany w komunikacie QR kod przenosi 

zainteresowanych na wspomnianą stronę internetową „Atmosfera dla Poznania”. Usługa 

zawiera także dwie dodatkowe funkcjonalności:  
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 komunikat dotyczący zakazu spalania węgla i drewna na podstawie obowiązującej uchwały 

antysmogowej (w określone dni, gdy wystąpi przekroczenie stężania  

24-godzinnego dla pyłu PM10 i prognozowane będzie utrzymanie się tych stężeń); 

 komunikat dotyczący darmowej komunikacji w przypadku odnotowania w mieście stężeń 

emisji PM10 przekraczających próg informowania społeczeństwa i prognozy ich 

utrzymania. 

 Współpracowano ze Strefą Reklamy w zakresie przygotowania druku, montażu i ekspozycji 

materiałów dotyczących informacji o miejskim programie Kawka Bis na poznańskich środkach 

komunikacji miejskiej. Termin ekspozycji: 13.12-27.12.2021 r. Łączny koszt ww. prac wynosił 

26 137,50 zł.  

 Wydział aktywnie uczestniczył w pierwszym Panelu Obywatelskim, podczas którego 

ostatecznie wypracowano i przekazano 77 rekomendacji w dwóch tematach 

szczegółowych:     Jak zaadaptować lasy i tereny zieleni w Poznaniu do zmieniającego się 

klimatu? Czy całkowicie odejść w Poznaniu od spalania węgla w gospodarstwach domowych? 

 Przygotowano aktualizację aplikacji Atmosfera dla Poznania 

 dodano nowe sekcje (do dwóch istniejących) do wprowadzania informacji  

tj.: KOMUNIKATY, DEFINICJE; 

 zaktualizowano wizualizację i treść komunikatu JAKOŚĆ POWIETRZA W POZNANIU – 

wprowadzono grafiki obrazujące tzw. „buźki” do przedziałów wartości PM10; 

 wyróżniono komunikat w przypadku bezpłatnej komunikacji miejskiej; 

 zaktualizowano mechanizm pobierania danych z automatycznych stacji  

pomiarowych (pobieranie danych z GIOS); 

 zaktualizowano mechanizm API w celu przekazywania danych na stacje pogodowe 

(tablice). 

Dzięki tym udoskonaleniom aplikacja stała się bardziej przystępna dla odbiorcy i w intuicyjny 

sposób pozwala na poruszanie się na stronie. 

 Podjęto różne inicjatywy związane z wdrażaniem Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian 

Klimatu: 

 odbyły się szkolenia dla UMP (wydziałów, biur i mjo) dotyczące MPA dot. zasad wdrażania, 

obszary wrażliwe, wzmocnienie odporności Miasta; 

 odbyły się konsultacje z Radami Osiedli i organizacjami skupionymi w KDO przy Wydziale 

Kształtowania i Ochrony Środowiska w sprawie współpracy przy aktualizacji i wdrażaniu 

MPA; 

 prowadzone były konsultacje z ZKZL w sprawie wdrożenia rozwiązań retencyjnych przy 

budowie osiedla mieszkaniowego przy ul. Darzyborskiej; 

 przygotowywana została Lista Inwestycyjna MPA, zestaw projektów inwestycyjnych  

i nieinwestycyjnych możliwych do finansowania ze środków perspektywy 2021-2027; 

 prowadzono prace nad aktualizacją wskaźników MPA; 

 przeprowadzono konsultacje Planu Inwestycyjnego w zakresie gospodarowania wodami 

opadowymi i roztopowymi na terenie m. Poznania przygotowywanego przez Aquanet – 

Retencja pod kątem rozwiązań naturalnych w projektach retencyjnych;  

 brano 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. 

 

 Przeprowadzono priorytetowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

budowy nowych jednostek kogeneracji gazowej w układzie SCGT w Poznaniu.  
Planowana inwestycja składać się będzie m.in. z następujących elementów: 

 turbozespołów gazowych wraz z towarzyszącymi obiektami/urządzeniami, w zabudowie typu 

outdoor bądź w budynku (indoor); 
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 kotłów odzysknicowych (odzyskujących ciepło ze spalin na cele produkcji ciepła do sieci 

ciepłowniczej) zaopatrzone w palniki dopalające wraz z towarzyszącymi obiektami –  

w zabudowie typu outdoor;  

 budynku administracyjnego/budynku elektrycznego wraz z nastawnią;  

 układu wyprowadzenia mocy elektrycznej, w tym generatorów, transformatorów blokowych, linii 

kablowych, rozdzielni; 

 dwóch pól GIS w istniejącej rozdzielni 110 kV; 

 układu potrzeb własnych, w tym transformatora potrzeb własnych, rozdzielnii;  

 układu wyprowadzenia ciepła do układu systemu ciepłowniczego EC Karolin, w tym układu 

odgazowania wody sieciowej, pompowni wody sieciowej;  

 awaryjnego układu zasilania z agregatem Diesla;  

 kominów stalowych kotłów odzysknicowych i kominów gorących wraz z armaturą (2 kominy 

„zimne” i dwa „gorące” – każdy o wysokości minimum 45 m);  

 budynku warsztatowo-remontowego;  

 przyłącza gazowego wraz ze stacją podgrzewu, stacją pomiarową i układem sprężania gazu, jeśli 

będzie wymagany;  

 przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z przyłączem wody pitnej i zmiękczonej oraz rurociągów 

doprowadzających wodę uzdatnioną na cele technologiczne; 

 budynku pompowni wody sieciowej; 

 budynku wymienników ciepła z przyłączem do istniejących chłodni wentylatorowych; 

 opcjonalnego układu SCR wraz z instalacją wody amoniakalnej - moduł odazotowania spalin 

zapewniający spełnienie przyszłych limitów emisji tlenków azotu do atmosfery, 

 przyłącza wody surowej na cele p. poż.;  

 placów, drogi dojazdowej i chodników w rejonie projektowanej inwestycji; zostanie 

zaprojektowana droga wewnętrzna do wszystkich obiektów technologicznych (w tym p. poż.), drogi 

zostaną wykończone nawierzchnią asfaltową, zabezpieczającą przed infiltracją ewentualnych 

odcieków do wód gruntowych; 

 innych niezbędnych urządzeń i budynku w rejonie planowanej inwestycji.  

 

Z technologicznego punktu widzenia planowane przedsięwzięcie składać się będzie z: 

Turbozespołów gazowych – zespół taki składa się z:  

 turbiny gazowej (w tym m.in. sprężarka osiowa, turbina, palniki niskoemisyjne, układ mycia 

kompresora, układy pomiarowe urządzenia); 

 układów pomocniczych turbiny gazowej (układ smarowania, system rozruchowy  

i odstawiania turbiny, rama fundamentowa (baza), obudowa dźwiękoszczelna, układ wlotu powietrza 

z filtrem i osłoną (jeżeli jest wymagana), układ chłodzenia i układ przeciwdziałania oblodzeniu 

(podgrzew powietrza); 

 kotłów (przewidziano zainstalowanie wodnych kotłów odzysknicowych o budowie poziomej lub 

pionowej. Inwestor zakłada zamontowanie w rejonie każdego z kotłów systemu dopalania zasilanego 

również systemowym gazem ziemnym; założono zastosowanie palników dopalających o mocy od 60 

do 120 MWt dla kotłów odzysknicowych); 

 urządzeń pomocniczych i układu wyprowadzania spalin (spełnienie wymagań w zakresie poziomów 

emisji tlenków azotu zostanie osiągnięte poprzez zastosowanie tzw. suchych palników o niskiej 

emisji NOX (palników DLN) lub - alternatywnie - przez zastosowanie selektywnej redukcji 

katalitycznej (SCR)). 

 

 Wydano dla WUiA opinię wewnętrzneąj o konieczności uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa 

Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego przewidzianego do realizacji na terenie działek nr 

1/6, 2/17, ark. 27, obręb: Golęcin, położonych w rejonie ul. Juraszów 
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 Przeprowadzono priorytetowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

dla zadania pn. Budowa podziemnej, wielopoziomowej hali parkingowej na terenie 

Międzynarodowych Targów Poznańskich na dz. nr ewid. 1/55 oraz 14, obręb: Łazarz.  Inwestor: 

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. 

 Przeprowadzono priorytetowe procedowanie i wydanie  decyzji dla przebudowy  

i rozbudowy obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej ARENA wraz z budową parkingu 

podziemnego i zaplecza technicznego oraz zagospodarowaniem północnej części Parku Jana 

Kasprowicza w Poznaniu. 

 Wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla  budowy łuku torowego  

na Placu Wiosny Ludów w Poznaniu - Inwestor: ZTM. 

 W celu łagodzenia konfliktów społecznych, pomimo odstępstwa organów wpadkowych,  

nałożono na Inwestora, tj. Bros Sp. z o.o. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla budowy hali produkcyjno-magazynowej dla produktów przemysłowych wraz z 

częścią biurową na terenie dz. nr 9, 10 i 11, arkusz 11 i 12, obręb: 0015 Karolin.  

 Stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w celu 

określenia minimalizacji oddziaływania na środowisko dla zadania pn. Programowany Kolektor 

Moraski realizowany przez Aquanet S.A. oraz  Budowa ul. Nadwarciańskiej wraz  

z infrastrukturą realizowanej przez Prezydenta Miasta Poznania jako zarządcy dróg 

publicznych. 

 Wdrożono zdalną komunikację z pełnomocnikiem Inwestora co w efekcie umożliwiło bardzo 

sprawne procedowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy  

i przebudowy parkingu nr 2 dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

oraz budowy parkingu nr 1 przewidzianego do realizacji przewidzianego na działkach 

ewidencyjnych nr: 4/4, 6/1, 6/2, 7/1, 7/3, 7/4, 8/1, 8/4, 11/7,9/2, 10/4, 10/6, 11/6, ark.13, obręb: 

Główna oraz na części działek ewidencyjnych nr: 11/3, 11/4, ark. 13, obręb: Główna położonych 

w Poznaniu przy ul. Gnieźnieńskiej. tj. parkingów dla  Zakładu Beiersdorf Nivea Polska i  

w efekcie w połączeniu z wcześniej wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

tzw. dużej rozbudowy zakładu, umożliwiło utworzenia wielu nowych miejsc pracy 

 Wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy trzech budynków 

komunalnych mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Nadolnik z wniosku ZKZL Sp. z o.o. 

 Dokonano dogłębnej analizy środowiskowej w ramach postępowania o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy 

ul. Panny Marii – (zabudowa na wyspie). 

 Przeprowadzono priorytetowe wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studni głębinowej)  

o głębokości 47,0 m, która będzie eksploatowana do podlewania boisk sportowych 

zlokalizowanych na terenie OSiR przy ul. Głuszyna w Poznaniu – działka nr 4/8, obręb Poznań 

dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studni głębinowej)  

o głębokości 47,0 m, która będzie eksploatowana do podlewania boisk sportowych 

zlokalizowanych na terenie OSiR przy ul. Głuszyna w Poznaniu – działka nr 4/8, obręb Poznań.  

 Przeprowadzono priorytetowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

zadania pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ramach zadania nr 3-05-19-096-0 

Poznań – sieć wodociągowa w ul. 28 Czerwca 1956r. (ETAP II od ulicy Krzyżowej do  

ul. Traugutta)” z wniosku AQUANET S.A. 

 Wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.  „Przebudowa torowiska 

tramwajowego na ul. 28 czerwca 1956 r. na odcinku od ul. Krzyżowej  

do ul. Hetmańskiej w Poznaniu”  z wniosku Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 

 Wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Rozbudowa budynku 

warzelni o budynek dla nowej linii warzelni, budowa zbiorników wody i zbiornika wysłodzin 

oraz zainstalowanie nowej linii warzelnej, rozbudowa budynku fermentowni CKT  

dla instalacji dealkoholizacji piwa, budowa zewnętrznych zbiorników piwa i alkoholu oraz 

zainstalowanie instalacji dealkoholizacji piwa, rozbudowa budynku produkcyjno-
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magazynowego o halę nowej linii rozlewniczej z częścią techniczno-socjalną oraz 

zainstalowanie nowej linii rozlewniczej na działkach nr ewid.1/23 i 1/11 obręb Kobylepole  

w Poznaniu. 

 Wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa magazynu 

aromatów na terenie Kompanii Piwowarskiej S.A. w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej. 

 Wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.  Budowa fundamentu 

pod pasteryzator tunelowy dla linii rozlewniczej PL1 w istniejącym budynku produkcyjno-

magazynowym w związku z wymianą istniejącego pasteryzatora przepływowego oraz budowie 

konstrukcji podporowej dla chłodnic natryskowo-wyparnych wody obiegowej  

na działce ewidencyjnej nr 1/23, akr. 03, obręb Kobylepole na terenie Kompanii Piwowarskiej 

S.A. w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 11. 

 Wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa budynku 

mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalami usługowymi, garażem podziemnym  

i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ew.128/3, 128/4, 128/5, 128/10, 128/17, 128/18, 

128/19, 128/20, 128/21, 128/22, 128/23, 129/1, 129/2, 130/1 oraz części działek 127/17, 132/20 

i 132/21, arkusz 14, obręb Jeżyce, położonych między ulicami Kraszewskiego, Jackowskiego  

a Wawrzyniaka w Poznaniu.  

 W ramach działającej przy Wydziale Komisji Dialogu Obywatelskiego odbyło się  

9 posiedzeń ww. Komisji. 

 W ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku przyjęto 10 

sprawozdań złożonych przez organizacje pozarządowe. Kwota rozliczonych dotacji  

ze złożonych sprawozdań wynosiła 98817,37 zł. 

 

 

XXI. Wydział Organizacyjny: 

 

1. Opiniowanie regulaminów organizacyjnych biur i wydziałów UMP oraz dostosowanie formy 

graficznej dla osób z niepełnosprawnościami 

 

Jednym ze stałych zadań Wydziału Organizacyjnego jest udział w opiniowaniu regulaminów 

organizacyjnych.  Regulaminy organizacyjne biur i wydziałów jako dokumenty udostępniane 

mieszkańcom w ramach Biuletynu Informacji Publicznej powinny spełniać najwyższe standardy, 

być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz umożliwiać zainteresowanym uzyskanie 

rzetelnej i przejrzystej informacji na temat pracy Urzędu. W związku z powyższym Wydział 

Organizacyjny przy współpracy Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, przygotował projekty 

regulaminów organizacyjnych wydziałów, zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej dla osób  

z  niepełnosprawnościami. Zostały one przygotowane na specjalnym, sprawdzonym szablonie, 

który gwarantuje poprawność sczytywania informacji. Dokument opisaliśmy odpowiednio słowami 

kluczowymi (tagami). Opracowana została również instrukcja postępowania  

z szablonem oraz kolejne wersje szablonów umożliwiających wprowadzanie zmian  

do regulaminów. Od marca 2021 roku wszystkie regulaminy publikowane na stronie BIP,  

są zamieszczane we właściwej dostępnej formie.  

 

2. Udział we wdrażaniu zasady prostego języka 

Urząd Miasta Poznania wprowadził zasadę prostego języka w swojej codziennej działalności. Jej 

zasadniczym celem jest przekształcenie języka urzędowego w taki, którym odbiorcy posługują się 

na co dzień. Urzędnicy tworząc pisma zewnętrzne oraz wewnętrzne starają się  ograniczać używanie 

fachowego słownictwa, strony biernej oraz zdań wielokrotnie złożonych. Ważne jest by opisywać 

tylko to co jest niezbędne do załatwienia sprawy, używając przy tym słów powszechnie znanych 

oraz unikając sformułowań trudnych. Takie działania mają przyczynić się do zrozumienia tekstów 

urzędowych (pism, decyzji administracyjnych, postanowień itd.) przez szerokie grono odbiorców. 
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Oddział Organizacji przesyła liczne dokumenty zewnętrzne starając się stosować zasadę prostego 

języka. 

 

3. Udział w wdrażaniu zasada języka równościowego  

Ze względu na to, iż Urząd Miasta Poznania pracuje nad tym, aby komunikować się zgodnie ze 

standardami języka równościowego, Oddział Organizacji zaproponował możliwość korzystania  

z wyboru żeńskiej formy nazwy stanowiska przy wnioskowaniu o wydanie pełnomocnictwa lub 

upoważnienia (np. Dyrektorka, Zastępczyni Dyrektora, Zastępczyni Dyrektorki, Pełnomocniczka, 

Koordynatorka, Kierowniczka, Pracowniczka). Prace nad stworzeniem formularza zapewniającego 

wybór formy prowadzone były od 2021 roku przez Wydział Informatyki. Obecnie tj. na początku 

2022 roku wprowadzono już formularz. 

 

 

 

 

4. Zmiany organizacyjne w UMP 

W Urzędzie dokonano zmiany organizacyjnej w związku powołaniem nowego Skarbnika Miasta Poznania. 

Uchwałą Rady Miasta Poznania nr LII/958/VIII/2021 z dnia 28 września 2021 r. została odwołana  

ze stanowiska Skarbnika Miasta Poznania pani Barbara Sajnaj. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania 

nr LII/959/VIII/2021 z dnia 28 września 2021 r. nowym Skarbnikiem został pan Piotr Husejko 

dotychczasowy Dyrektor Wydziału Budżetu i Kontrolingu.  

Dodatkowo w Urzędzie Miasta Poznania powołano do życia nowe jednostki organizacyjne,  

a mianowicie: 

a) Zarządzeniem nr 71/2020/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania powołano Wydział Prawny, którego 

Dyrektorem został pan Henryk Kuligowski oraz Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, którego 

Dyrektorem został pan Michał Łakomski. Regulacja obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.; 

b) Zarządzeniem nr 33/2021/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian 

w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Miasta Poznania powołano Wydział Podatków i Opłat, którego Dyrektorem została pani Iwona 

Maćkowiak oraz Biuro Zamówień Publicznych, którego dyrektorem została pani Katarzyna 

Woźniak. W związku z powstaniem nowego biura Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu zmienił 

nazwę na Wydział Obsługi Urzędu. 

Regulacja obowiązuje od 1 września 2021 r.  

 

W związku ze zmianami organizacyjnymi kilkakrotnie zostało zmienione zarządzenie w sprawie zadań  

i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania, powierzania określonych spraw Miasta Poznania Zastępcom, 

Prezydenta Miasta Poznania i Sekretarzowi Miasta Poznania oraz zakresu zadań Skarbnika Miasta 

Poznania. 

 Zarządzeniem nr 1038/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2020 r. decernentom 

zostały dodatkowo przydzielone następujące wydziały/biura do nadzorowania: 

1) Pan Jacek Jaśkowiak – Wydział Prawny;  

2) Pan Jędrzej Solarski – Wydział Prawny (zakres organizacyjny); 

3) Pan Stanisław Tamm – Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa. 

Regulacja obowiązywała od 1 stycznia 2021 r. 

 

 Zarządzeniem nr 660/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 sierpnia 2021 r. decernentom 

zostały dodatkowo przydzielone następujące wydziały/biura do nadzorowania: 

1) Pani Barbara Sajnaj – Wydział Podatków i Opłat;  

2) Pan Stanisław Tamm – Biuro Zamówień Publicznych. 

Regulacja obowiązywała od 1 września 2021 r.  
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Zarządzeniem nr 760/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1 października 2021 r. zmieniono 

decernenta Wydziałowi Finansowemu, Wydziałowi Podatków i Opłat oraz Wydziałowi Budżetu  

i Kontrolingu. Został nim nowy Skarbnik pan Piotr Husejko. 

 

Warto nadmienić, iż z dniem 12 października 2021 r. weszło w życie zarządzenie nr 783/2021/P Prezydenta 

Miasta Poznania z dnia 12 października 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Zastępcy 

Skarbnika Miasta Poznania i określenia jego zakresu zadań.  

 

 

 

5. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań  

w 2021 r. Prezydent Miasta Poznania jako Gminny Komisarz Spisowy w Poznaniu realizował zadania 

związane z obsługą spisu powszechnego. 

W realizacji zadań Prezydenta wspomagało Gminne Biuro Spisowe powołane zarządzeniem  

Nr 66/2021/P z dnia 26 stycznia 2021 r. ws. wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz 

utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu wykonania prac związanych z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na obszarze miasta 

Poznania.  

Gminne Biuro Spisowe liczyło 11 członków powołanych spośród kadry kierowniczej Urzędu i miejskich 

jednostek organizacyjnych, a jego na stałe wspomagało: 

 5 osób w zakresie zadań kancelaryjnych 

 6 osób w zakresie stałej obsługi stanowisk do samospisu internetowego 

 17 osób w zakresie kontaktów z rachmistrzami i koordynacji mobilnych punktów spisowych 

W przygotowanie i przekazanie danych do Urzędu Statystycznego, w tym danych o punktach adresowych 

na terenie Poznania zaangażowanych było dodatkowo 25 pracowników GEOPOZ oraz urzędu.  

W ramach zadań związanych z przygotowaniem spisu, Gminne Biuro Spisowe w Poznaniu przeprowadziło 

nabory na rachmistrzów spisowych –  zweryfikowano wnioski 521 kandydatów  

na rachmistrzów.  

Łącznie na terenie Poznania zadania wykonywało:  od 222 rachmistrzów (wg. stanu na koniec kwietnia 

2021 r.) do 119 (wg. stanu na 27.09.2021). 

Obsługa respondentów: 

W Urzędzie Miasta Poznania uruchomiono 3 stanowiska do samospisu internetowego: 

 UMP przy pl. Kolegiackim 17, 

 UMP przy ul. Libelta 16/20,  

 PCŚ przy ul. Małachowskiego 10 (zapewniona obsługa osób głuchych). 

Punkty były czynne w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.30; zlokalizowano je w obiektach dostępnych 

dla osób z niepełnosprawnością ruchową i w reżimie sanitarnym.  

W związku z wymogiem zapewnienia warunków sanitarnych i zasadami dostępu do obiektów miejskich, 

wprowadzono zasadę rezerwacji miejsc pod numerem 61 646 33 44. Poza kolejnością przyjmowano osoby 

z niepełnosprawnością.  

Łącznie, od połowy kwietnia 2021 r. obsłużono na stanowiskach 1435 osób. 

Obsługa stanowisk do samospisu wymagała większego zaangażowania pracowników Urzędu i mjo, niż 

pierwotnie przewidywały założenia Centralnego Biura Spisowego. Punkty te obsługiwały przede 

wszystkim seniorów oraz osoby wykluczone cyfrowo. W ramach punktów samospisu obsługiwano także 

cudzoziemców (podlegali oni obowiązkowi spisowemu, jeśli w dniu 30 marca br. przebywały na stałe na 

terenie Polski).  

Organizacja 15 weekendowych punktów do samopisu zlokalizowanych w różnych punktach miasta 

oraz od sierpnia do września cotygodniowe dyżury rachmistrzów w punktach bibliotecznych.  

W okresie letnim Gminne Biuro Spisowe aktywnie działało w kierunku promocji spisu oraz ułatwienia 

mieszkańcom Poznania (a także turystom) kontaktu z rachmistrzami spisowymi. Można było się spisać 
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przy okazji niedzielnego spaceru lub aktywności sportowej. Mobilne punkty spisowe działały w letnie 

weekendy nad Jeziorem Malta, w Termach Maltańskich, na Cytadeli, parku Wilsona (podczas miejskich 

dożynek) oraz w Centrum Handlowym Posnania.  

W środy i piątki działały dyżury rachmistrzów w 5 filiach Biblioteki Raczyńskich oraz w Wojewódzkiej 

Bibliotece Publicznej.  

Punkty mobilne obsłużyły średnio po 200 osób każdy; punkty biblioteczne obsłużyły na jednym dyżurze 

średnio 50 respondentów. Łącznie mobilne punkty spisowe obsłużyły ok. 2.850 klientów (przy czym 

spisanych zostało więcej osób, każdy z respondentów mógł podać bowiem dane kilku osób – członków 

rodziny).  

Organizacja 25.09.2021 oraz 30.09.2021 „nocy spisowych” w budynku Urzędu Miasta Poznania na 

pl. Kolegiackim 17 (stanowiska rachmistrzów czynne były do północy) 

Podczas obu akcji zapewniono jednoczesne działanie ok. 9 stanowisk rachmistrzów i obsłużono  

ok. 1.200 klientów. 

 
Działania promocyjne i informacyjne na terenie miasta 

Realizując zadania związane z promocją i obsługą informacyjną na terenie miasta: 

a) uruchomiono specjalną stronę informacyjną o NSP 2021 www.poznan.pl/nsp2021 

 liczba wizyt: 22.024 

 liczba wejść z „licznika dni do końca spisu”: 1.845; 

b) na stronie głównej miasta opublikowano 33 artykuły informacyjne dot. aktualności spisowych, 

c) miejskie media społecznościowe (Facebook Miasto Poznań i Portal Poznań.pl, profil PMP Jacka 

Jaśkowiaka): 21 publikacji, 

d) skierowano do użytkowników mediów społecznościowych post sponsorowany z wideo  

od 18.06 do 30.06 69,1 tys. odbiorców, 9,1 tys. wyświetleń, 

e) 2 razy przesłano pakiet materiałów promocyjnych (tekst zachęcający do zapisania się online + 

grafiki) do rad osiedli, jednostek i spółek miejskich; do szkół oprócz pakietów promocyjnych 

trafił także komunikat przeznaczony do dystrybucji e-dziennikiem, 

f) tłumaczenie na język ukraiński i angielski artykułu Narodowy Spis Powszechny obowiązkowy 

także dla cudzoziemców; przekazany do Migrant Info Point razem z ulotkami w języku 

ukraińskim i romskim, 

g) zorganizowano wspólnie z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Poznaniu 2 konferencje 

prasowe: 

 konferencja prasowa poświęcona postępom prac spisowych w Poznaniu i mobilnemu 

punktowi spisowemu (22.07.21), 

 konferencja prasowa poświęcona  postępom prac spisowych w Poznaniu, prezentująca 

punkty spisowe przygotowane przez UMP dla respondentów  
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i zachęcająca do udziału w badaniu (16.09.21)/ Transmisja live z konferencji na portalu 

poznan.pl; 

h) przygotowano 2 audycje sponsorowane w telewizji lokalnej WTK: 

 Puls Miasta (lipiec) - audycja sponsorowana w telewizji WTK (12 emisji - pasmo Prime 

Time, 4 emisje - pasmo poranne), a także publikacja na portalu WTK oraz  

e-poznań,  

 Puls Miasta (wrzesień) - audycja sponsorowana w telewizji WTK (12 emisji - pasmo 

Prime Time, 4 emisje - pasmo poranne), a także  publikacja na portalu WTK oraz  

e-poznań; 

i) realizacja wideoporadnika (publikacja w materiałach wideo na stronie główne miasta), 

j) realizacja wideo, w którym  PMP Jacek Jaśkowiak, zachęca do udziału w NSP,  

k) publikacja materiałów kierowanych do seniorów: 

 majowy numer Senioralnego Poznania - artykuł “Narodowy Spis Powszechny -  

jak się spisać?”, 

 czerwcowy numer Senioralnego Poznania - artykuł “10 porad spisowych  

dla seniorów”, 

 wrześniowy numer - “Ostatni moment na udział w spisie”; 

l) dystrybucja w spółdzielniach mieszkaniowych oraz miejskich jednostkach organizacyjnych na 

terenie miasta ponad 2.000 plakatów informacyjnych o spisie powszechnym.  

Wyniki spisu będą udostępniane prze Główny Urząd Statystyczny zgodnie z harmonogramem  

z uwzględnieniem podziału dla województw sukcesywnie od stycznia do lipca 2022 r. 

 

 

6. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD) w UMP  

Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Poznania funkcjonując w nowej centralnej siedzibie przy  

ul. Świerkowej 10 w swej podstawowej działalności związanej z przejmowaniem dokumentacji akt spraw 

zakończonych z wydziałów i biur Urzędu oraz likwidowanych miejskich jednostek organizacyjnych i jej 

dalszym zarządzaniem oraz wynikającej z funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych zrealizowało  

w 2021 r. następujące zadania: 

- przyjęło do zasobu dokumentację . łącznie 10.518 jednostek archiwalnych (więcej o 2881 teczek  

w stosunku do ubiegłego roku), co stanowi 433,58 metrów bieżących akt (w tym 1021 j.a. akt kategorii A 

oraz 9497 j.a. akt kategorii B). Przyjęta dokumentacja dotyczyła akt spraw zakończonych wytworzonych 

przez wydziały i biura Urzędu oraz akt zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych wchodzących w 

skład byłego Dzielnicowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Poznań - Stare Miasto (451 

j.a.), 

- zabezpieczyło przekazując do konserwacji właściwej zniszczone powojenne książki meldunkowe 

mieszkańców miasta Poznania z I połowy XX w. w ramach przyznanych środków finansowych w ilości 

533 sztuk książek, 

- opracowało materiały archiwalne obejmujące dokumentację aktową w postaci papierowej z lat 1990 – 

1994 zawierającą opinie i decyzje lokalizacji ogólnych [umowy w sprawie realizacji inwestycji] w ilości 

108 teczek  Miejskiej Komisji Planowania, jako zalecenie pokontrolne Archiwum Państwowego  

w Poznaniu, co stanowi ok. 5,5 mb (w oczekiwaniu na przejęcie przez Archiwum Państwowe  

w Poznaniu), 

-  dokonało łącznie 970 udostępnień jednostek archiwalnych (672 teczek na podstawie kart udostępnień, 

za pomocą elektronicznych formularzy wniosków w systemie Mdok oraz załatwiono 298 spraw  

w ramach korespondencji wpływającej z zewnętrz o udostępnienie dokumentacji). Udzielono 200 

informacji na temat posiadanego zasobu lub miejsca przechowywania dokumentacji zlikwidowanych 

przedsiębiorstw (kontakt osobisty bądź telefoniczny z klientem). Ponadto odłożono do magazynu  

i odnotowano w ewidencji wypożyczeń 524 teczki wypożyczone i zwrócone po wykorzystaniu przez 

pracowników UMP (wgląd na miejscu, wypożyczenia oryginałów akt, udostępnienie kserokopii akt oraz 

odwzorowań cyfrowych dokumentów w chmurze), 

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/6499/1/1/harmonogram_zewnetrzny_nsp_2021.pdf


173 

 

- po wytypowaniu akt do zniszczenia, których okres przechowywania upłynął, akceptacji wydziałów  

i biur oraz złożeniu wniosków do Archiwum Państwowego w Poznaniu i uzyskaniu zgód, w 2021 r. 

przeprowadziło brakowanie 3850 ja., co stanowiło ok. 554,10 mb dokumentacji niearchiwalnej,  

- w ramach działań doradczych:  

 z uwagi na przejęcie zadania gospodarowania odpadami w Mieście i zaplanowanie dokumentowania 

obsługi deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zapytań  

i reklamacji w postaci elektronicznej od 1.10.2021 r., zaktualizowało regulacje wewnętrzne dotyczące 

zasad obiegu i postępowania z dokumentacją (utworzenie  dodatkowego punktu kancelaryjnego  

w ramach Kancelarii Urzędu w budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 nr 404 wraz  

z obsługiwanym przez pracowników Kancelarii Urzędu składem chronologicznym, utworzenie składu 

chronologicznego w  budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 nr 404  w ramach Wydziału Gospodarki 

Komunalnej, wyłącznie dla wpływającej papierowej dokumentacji związanej z obsługą spraw  

w systemie EZD w zakresie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 W związku z pojawieniem się nowych zadań, w konsultacji z wydziałami merytorycznymi uzgodniło  

z Archiwum Państwowym w Poznaniu rozbudowę jednolitego rzeczowego wykazu akt o nowe klasy - 

symbole i hasła klasyfikacyjne z ustaleniem okresu przechowywania dla dokumentacji  z zakresu: 

- współpracy ze środowiskiem akademickim i naukowym, wspierania inicjatyw młodzieżowych,  

- zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz  

- zgłoszeń naruszenia prawa (tzw. sygnalistów). 

Uzupełnienie jednolitego rzeczowego wykazu akt o nowe klasy wprowadzono do stosowania zarządzeniem 

Nr 64/2021/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.12.2021r. aktualizując słowniki JRWA w systemie 

Lotus Notes oraz Mdok.  

- rozwój systemu EZD - rozszerzenie wyjątków EZD (spraw prowadzonych wyłącznie elektronicznie w 

UMP) - W wyniku przeprowadzonych audytów doradczych, z inicjatywy własnej wydziałów oraz 

Archiwum Zakładowego rozszerzyło w UMP katalog wyjątków o kolejne klasy z wykazu akt: 

- 3137 i 6232 - w związku z przejęciem przez Miasto Poznań zadania gospodarowania odpadami (m.in. 

obsługa deklaracji oraz zapytań/interwencji),  

- 0051 - sprawozdania z realizacji zarządzeń Prezydenta Miasta, 

(zarządzenie nr 43/2021/K PMP z dnia 29.09.2021 r.)  

- 22 pozycje JRWA z obszarów: systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, ochrony 

danych osobowych, analiz tematycznych (w tym analizy skarg i wniosków) oraz sprawozdawczości na 

poziomie gminy, wspierania środowiska akademickiego i naukowego, a także inicjatyw młodzieżowych, 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz projektowania i wdrażania 

oprogramowania i systemów teleinformatycznych 

(zarządzenie nr 66/2021/K PMP z dnia 31.12.2021 r.), 

- szkolenia wewnętrzne: w  ramach służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników 

Urzędu i miejskich  jednostek organizacyjnych pracownicy Archiwum przeprowadzili 6 szkoleń (wrzesień 

– listopad) oraz przez 4 dni pełnili dyżur w ramach konsultacji telefonicznych z zakresu Instrukcji 

kancelaryjnej i zasad archiwizacji. Przeprowadzono również szkolenia praktyczne z obsługi systemu Mdok 

dla nowo zatrudnionych pracowników, m.in. z zakresu zakładania spraw, tworzenia, przesyłania i 

akceptowania dokumentów – pism wewnętrznych i wychodzących w oparciu o szablony (12 grup 

szkoleniowych – 40 godzin, lipiec - grudzień) oraz 1 szkolenie dedykowane dla pracowników Wydziału 

Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej z zakresu prowadzenia elektronicznych spraw jako 

wyjątków EZD w systemie Mdok (3 godziny).Pracownicy udzielali bieżącego instruktażu  

i wsparcia pracownikom UMP (liczne telefony, konsultacje bezpośrednie) w związku z archiwizacją teczek 

i spraw w systemie Lotus Notes oraz prowadzeniem spraw w systemie Mdok 

 

7. Nieodpłatna pomoc prawna  

Dane statystyczne za 2021 r.: 
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a) 15 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i 6 punktów nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego  

b) 11 punktów npp/npo prowadzonych jest przez organizacje pozarządowe wyłonione  

w drodze otwartego konkursu ofert: 

 Fundacja Taurus 

 Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rodziny „Strefa Rodziny” 

c) Liczba osób, które skorzystały z pomocy w punktach npp/npo w 2021 r.: 7.642 osoby 

d) Średni czas udzielania porady: od 30 minut do 60 minut 

Z pomocy prawnej w Poznaniu korzystają przede wszystkim: 

 osoby samotne 

 osoby miedzy 35 a 45 rokiem życia oraz osoby po 65 roku życia,  

 o wykształceniu średnim zawodowym, 

 dochodzie netto na osobę w gospodarstwie domowym powyżej 2000 zł (25% klientów 

punktów) 

W przeważającej większości są to mieszkańcy Poznania (87% klientów punktów). Możliwość skorzystania 

z punktów mają także osoby spoza Poznania - ok. 5% klientów wskazało, że mieszka na stałe na wsi.  

Coraz częściej z pomocy w punktach npp/npo korzystają także cudzoziemcy, w 2021 r. było to ok. 116 

osób. 

W ramach wsparcia cudzoziemców pochodzenia ukraińskiego wraz z pracownikami Biura Poznań Kontakt 

i Konsulem Republiki Ukrainy przy punktach npp zorganizowano 4-krotnie w okresie wrzesień – grudzień 

całodzienny dyżur konsularny (od 8:00 do 19:30). Łącznie pomocy konsularnej udzielono ponad 200 

osobom.  

W związku ze stanem epidemii wprowadzono hybrydowy sposób świadczenia pomocy klientom punktów 

npp/npo: klient wg. własnego wyboru mógł uzyskać poradę albo stacjonarnie albo za pomocą środków 

porozumienia się na odległość. Ta druga forma, szczególnie telefoniczny kontakt  

z prawnikiem, sprawdza się w sytuacji prostego poradnictwa i przekazania informacji o obowiązującym 

stanie prawnym.  

Spośród 7.642 klientów z obsługi prawnej przez telefon skorzystało 4.035 osób, porady mailowo udzielono 

99 osobom, a w miejscu zamieszkania (przysługuje osobom z niepełnosprawnością ruchową) z porady 

skorzystało 3 mieszkańców.  

 

W ramach działalności punktów npp/npo przeprowadzono także 6 postępowań mediacyjnych, wszystkie 

zakończyły się podpisaniem porozumienia pomiędzy stronami. 
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W ramach zadania „nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie” Miasto 

Poznań we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizuje także zadania związane z edukacją 

prawną. W 2021 r. w ramach zadania zrealizowano: 

a) Działania skierowane do rodzin: 

- poradnik Uprawnienia rodzicielskie w związku z ciąża 

- poradnik urlopy rodzicielskie wg. kodeksu pracy 

- kampania #zatrzymajmy hejt – warsztaty dla klas 7-8 (udział wzięło łącznie 12 klas ze 

poznańskich szkół podstawowych) + broszura oraz materiały informacyjne w mediach 

społecznościowych 

b)  Działania skierowane do osób wykluczonych z powodów finansowych, zagrożonych eksmisją, 

zadłużeniem: 

- poradniki dot. upadłości konsumenckiej oraz przedawnienia długów 

- poradnik: „Uprawnienia dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym” 

 c) działania skierowane do osób starszych: 

Łącznie 9 spotkań w klubach seniora dot.: 

- prawa cywilnego, 

- obowiązków alimentacyjnych rodziny wobec seniorów 

- prawa spadkowego 

 

8. Audyt wewnętrzny w UMP 

Informacje o zadaniach audytowych, monitorowaniu realizacji zaleceń oraz czynnościach 

sprawdzających wraz z odniesieniem do Planu audytu z 2021 r., o którym mowa w art. 283 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych: 

 

 

1. Zadania audytowe zrealizowane przez Oddział Audytu Wewnętrznego w  2021 i w okresie I 

- III.2022 r. 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania audytowego 

 

Typ zadania 

audytowego 
Obszar ryzyka 

1. 

Terminowość i rzetelność sprawozdań 

finansowych i budżetowych mjo oraz ich wpływ 

na budżet miasta 

Zadanie 

zapewniające  

Gospodarka 

finansowa, 

Terminowość 

działań / realizacji 

zadań 

2. 

Audyt bezpieczeństwa informacji  w zakresie 

aplikacji Planowanie i Analiza Budżetu Szkoły 

(PABS) 

Zadanie 

zapewniające 

Bezpieczeństwo 

informacji, 

systemów 

informatycznych 

 

3. 

Realizacja listy osób uprawnionych do zawarcia 

umowy najmu socjalnego lokalu lub umowy 

najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta 

Poznania 

Zadanie 

zapewniające 

Skuteczność, 

efektywność i jakość 

realizacji zadań, 

 

4. Prace interwencyjne dotyczące cieków i 

zbiorników wodnych realizowane przez 

Zadanie 

zapewniające 
Skuteczność, 

efektywność i jakość 
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Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska 

w latach 2019-2020 

realizacji zadań, 

Działania z 

klientami 

zewnętrznymi, 

partnerami, 

środowiskiem 

5. 
Zidentyfikowanie zasad funkcjonowania 

Poradni Zakładowej Urzędu Miasta Poznania 

Czynność 

doradcza 

Skuteczność, 

efektywność i jakość 

realizacji zadań, 

Efektywność 

środowiska 

wewnętrznego 

6. 

Koordynowanie i weryfikowanie przez Biuro 

Spraw Lokalowych sposobu realizacji zadań 

własnych gminy przez spółki prawa 

handlowego: Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznańskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z 

o.o., Zarząd Komunalnych Zasobów 

Lokalowych sp. z o.o. 

Czynność 

doradcza 

Skuteczność, 

efektywność i jakość 

realizacji zadań, 

Nadzór 

7. 

Funkcjonowanie Systemu Gospodarowania 

Nieruchomościami w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami 

Zadanie 

zapewniające 

Nabywanie dóbr i 

usług, 

Nadzór, 

Skuteczność, 

efektywność i jakość 

realizacji zadań 

8. 

Wpływ przeprowadzonej termomodernizacji na 

wysokość kosztów zakupu energii cieplnej lub 

gazu w 13 szkołach i placówkach oświatowych 

na terenie Miasta Poznania 

Zadanie 

zapewniające 

Skuteczność, 

efektywność i jakość 

realizacji zadań 

 

9. 

Wydawanie decyzji w sprawie częściowego 

pokrycia kosztów w związku z adaptacja i 

remontem lokalu mieszkalnego repatrianta 

Zadanie 

zapewniające 

Nadzór, 

Skuteczność, 

efektywność i jakość 

realizacji zadań, 

10. 

Organizacja i rozliczanie dowozu dzieci, 

uczniów i młodzieży objętych kształceniem 

specjalnym 

Zadanie 

zapewniające 

Skuteczność, 

efektywność i jakość 

realizacji zadań, 

Nabywanie dóbr i 

usług, 

Nadzór 

11. Wydawanie dowodów osobistych 
Zadanie 

zapewniające 

Skuteczność, 

efektywność i jakość 

realizacji zadań, 

Efektywność 

środowiska 

wewnętrznego 



177 

 

12.  

Realizacja zadań ze środków naliczonych w 

budżecie Miasta na statutową działalność 

jednostek pomocniczych przez miejskie 

jednostki organizacyjne (placówki oświatowe) 

Czynność 

doradcza 

Skuteczność, 

efektywność i jakość 

realizacji zadań 

 

13 
Zarzadzanie uprawnieniami w systemach 

informatycznych przez Wydział Informatyki 

Zadanie 

zapewniające 

Skuteczność, 

efektywność i jakość 

realizacji zadań 

 

14. 

Zasady sprawowania nadzoru przez Wydział 

Zdrowia i Spraw Społecznych nad Ogrodem 

Zoologicznym – jednostką budżetową 

Czynność 

doradcza 
Nadzór  

15. 
Egzekucja obowiązków o charakterze 

niepieniężnym – grzywna w celu przymuszenia. 

Czynność 

doradcza 

Skuteczność, 

efektywność i jakość 

realizacji zadań 

16. 

Określenie ryzyk finansowych mogących 

wpłynąć na kondycję finansową Zakładu Lasów 

Poznańskich (samorządowego zakładu 

budżetowego) i ewentualne przekształcenie w 

jednostkę budżetową miasta 

Czynność 

doradcza 

Skuteczność, 

efektywność i jakość 

realizacji zadań 

 

 

2. Oddział Audytu Wewnętrznego przeprowadził w roku 2021 monitorowanie realizacji zaleceń 

oraz czynności sprawdzające w następujących zadaniach audytowych: 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania audytowego 

 

Działanie 

1. 

Określanie zakresu zadań i odpowiedzialności w umowach 

zawieranych przez Wydziały z ekspertami zewnętrznymi, w tym z 

biegłymi uczestniczącymi w realizacji zadań Miasta 

Czynności 

sprawdzające 

2. 
Udzielanie dotacji celowych na budowę i modernizację 

infrastruktury ogrodowej 
Czynności 

sprawdzające 

3. Terminowość wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę Czynności 

sprawdzające 

4. 
Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli 

pojazdów (SKP) 
Czynności 

sprawdzające 

5. 

Realizacja listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu 

socjalnego lokalu lub umowy najmu lokalu z mieszkaniowego 

zasobu Miasta Poznania 

Monitorowanie 

realizacji zaleceń 

oraz czynności 

sprawdzające 

6. 
Audyt Bezpieczeństwa informacji  w zakresie aplikacji 

Planowanie i Analiza Budżetu Szkoły (PABS) 
Czynności 

sprawdzające 

7. Wydawanie dowodów osobistych Czynności 

sprawdzające 

8. Retencja danych osobowych Czynności 

sprawdzające 

9. 

Audyt bezpieczeństwa informacji w zakresie testów 

penetracyjnych Systemu Informatycznego Miasta Poznania w 

obszarze pomocy mieszkaniowej 

Czynności 

sprawdzające 

10. Terminowość i rzetelność sprawozdań finansowych i Czynności 
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budżetowych mjo oraz ich wpływ na budżet miasta sprawdzające 

11. Przeprowadzanie akcji deratyzacyjnej na terenie Miasta Czynności 

sprawdzające 

12. 

Prace interwencyjne dotyczące cieków i zbiorników wodnych 

realizowanych przez Wydział Kształtowania i Ochrony 

Środowiska w Poznaniu w latach 2019-2020 

Czynności 

sprawdzające 

13. 

Rekultywacja, poprawa i stabilizacja jakości wód jezior: 

Strzeszyńskiego i Rusałka  

w tym zabiegi mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków 

fosforu w wodach jezior 

Monitorowanie 

realizacji zaleceń 

oraz czynności 

sprawdzające 

 

9. Koordyncaja systemu zarządzania  

 

1) W dniach 26-30 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miasta Poznania, w niektórych miejskich jednostkach 

organizacyjnych oraz w spółce, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A  

z Warszawy przeprowadziło audyt ponownej certyfikacji systemu zarządzania na zgodność  

z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015. W wyniku audytu 

potwierdzono zdolność systemu zarządzania do spełniania wymagań oraz potwierdzono jego 

zgodność i skuteczność. Przyznane w 2021 roku certyfikaty są ważne do 07.05.2024 r.  

1) W okresach 19.05–30.06.2021 r. oraz 18.10–26.11.2021 r. przeprowadzono audyty systemu 

zarządzania, które prowadzane były przez audytorów systemu zarządzania, będących pracownikami 

wydziałów UMP i mjo. Podczas audytów badano działania odnoszące się do ryzyk i szans, 

planowanie i realizację celów jakościowych  i środowiskowych, prawidłowość prowadzenia spraw 

zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji ochronę danych poza 

miejscem przetwarzania. Przeprowadzono w sumie 66 audytów planowych oraz 2 audyty doraźne. 

W ramach audytów planowych przeprowadzono 7 audytów doradczych w zakresie Elektronicznego 

Zarządzania Dokumentacją (EZD). 

2) Urząd Miasta Poznania wraz z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, które wdrożyły wspólny 

system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 przez cały rok prowadzi 

badanie satysfakcji klienta. Ankietyzacja jest anonimowa i pozwala na ocenę środowiska pracy 

poszczególnych komórek organizacyjnych Miasta Poznania. W 2021 roku w badaniu ankietowym 

w I półroczu wzięło udział 1 065 klientów, a w II półroczu 1 170 klientów. Daje  

to łączną liczbę 2 235 wypełnionych ankiet.  

3) Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (w UMP uregulowane zarządzeniem PMP 

Nr 768/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31.10.2018 r. ws. zapewnienia funkcjonowania 

kontroli zarządczej w Mieście Poznaniu) pracownicy Urzędu oraz miejskich jednostek 

organizacyjnych w styczniu 2022 r. brali udział w badaniu samooceny kontroli zarządczej za rok 

2021. Zebrano łącznie 7 117 ankiet, w tym 1 218 zostało wypełnionych przez kadrę kierowniczą, 

natomiast 5 899 przez pracowników.  

 

10. Obsługa ubezpieczeniowa Miasta w 2020 r.  

Działania w zakresie obsługi ubezpieczeniowej Miasta można w 2021 r. podzielić na 2 główne obszary: 

- kontynuację programu ubezpieczeniowego wypracowanego w 2019 r. i bieżąca obsługę szkód; 

- przygotowanie programów ubezpieczeniowych na 2022-2024. 

Bieżąca obsługa ubezpieczeniowa 

Dzięki zastosowaniu prawa opcji, mimo tendencji wzrostowej, utrzymano stawki ubezpieczeniowe na 

poziomie lat ubiegłych. Zmianie nie uległy także warunki ubezpieczenia i wypracowane dodatkowe 

klauzule ubezpieczeniowe. 
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W ramach koordynacji działań ubezpieczeniowych w czerwcu 2021 r. zorganizowano cykl warsztatów 

on-line ze szczegółowym omówieniem klauzul ubezpieczeniowych oraz zasad zgłaszania szkód. 

Łacznie w spotkaniach prowadzonych przez brokera oraz koordynatora ubezpieczeń miasta 

uczestniczyło ponad 300 pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. 

Warsztaty z obsługi ubezpieczeń zbiegły się czasowo z katastrofalną nawałnicą, która 22 czerwca 2021 

r. przeszła nad Poznaniem. To właśnie wtedy odnotowano największą liczbę szkód w mieniu miejskim. 

Ulewne opady deszczu odnotowane 22 czerwca 2021 r. skutkowały zgłoszeniem 176 szkód,  

a wypłaty z tytułu zniszczeń mienia osiągnęły 1.630.000 zł (część szkód jest jeszcze rozpatrywana  

i nie wypłacono odszkodowań w pełnej wysokości).  

W 2021 r. odnotowano także 2 szkody o charakterze katastroficznym: 

- zawalenie się dachu hali sportowej w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi 1 na os. Pod Lipami 1 

- zerwaną windę w Zespole Szkół Specjalnych nr 105. 

Obie szkody nadal są w trakcie rozpatrywania i ustalana jest wielkość pełnych odszkodowań. Każde  

z roszczeń jest odrębnie monitorowane przez brokera miasta. Zaznaczyć przy tym należy,  

że ubezpieczyciel wypłacił zaliczki w wysokości 0,5 mln zł, celem dalszego zabezpieczenia obiektów.  

Łącznie w 2021 r. obsłużono w miejskich jednostkach organizacyjnych 1268 szkód, a łączna kwota wypłat 

wyniosła 5.179.798,74 zł. Poziom szkodowości przekroczył zatem poziom 100%- Miasto uzyskało z tytułu 

odszkodowań więcej, niż wyniosły koszty wykupienia polis. 
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W ramach działań prewencyjnych i zapobieganiu powstawaniu szkód podjęto we współpracy  

z brokerem i ubezpieczycielami dodatkowe działania: 

1) Przeprowadzenie audytu zabezpieczeń pożarowych archiwum zakładowego na Świerkowej 10 

oraz innych miejsc przechowywania dokumentacji. 

2) Szkolenie z doskonalenia technik jazdy dla pracowników urzędu i mjo korzystających z pojazdów 

służbowych oraz pojazdów prywatnych dla celów służbowych (pot. kilometrówki). Szkolenie 

zostało sfinansowane przez ubezpieczyciela, a skorzystały z niego 32 osoby. 

Przygotowanie programów ubezpieczeniowych na 2022-2024. 

W 2021r. podjęto decyzję o dalszej konsolidacji ubezpieczeń miejskich, tym razem w obszarze organizacji 

i finansowania polis ubezpieczeniowych. Prezydent podjął decyzję  w sprawie konsolidacji od 1 stycznia 

2022 r. płatności z tytułu polis ubezpieczeniowych w mieście (ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności 

cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjnego) i ujęciu płatności w ramach zadania budżetowego w Wydziale 

Organizacyjnym. Środki uwzględnione w budżetach mjo na dzień 30.06.2021 r. zostały przeniesione do 

projektu planu finansowego Wydziału Organizacyjnego na rok 2022 i lata kolejne (WPF), z wyłączeniem 

instytucji kultury oraz Zakładu Robót Drogowych. 

Łączna wysokość planu finansowego przeznaczona na ubezpieczenie mienia, OC miasta, ubezpieczenia 

komunikacyjne oraz osobowe na 2022 r.: 7.922.931 zł. 

Działanie to związane jest z większą efektywnością zarządzania środkami finansowymi w obszarze 

ubezpieczeń i minimalizacja ryzyk nieterminowej płatności polis.  

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powierzono na 

podstawie pełnomocnictwa brokerowi Miasta, firmie Nord Partner sp. z o.o. 

W wyniku ogłoszonych na początku października postępowań zawarto 2 umowy: 

 „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Poznań, 

miejskich jednostek organizacyjnych oraz wybranych spółek miejskich„ – 

najkorzystniejsza oferta przedstawiona przez TUiR Warta S.A. umowa nr Or-

VI.253.34.2021 zawarta w dniu 30.12.2021 r.  

 „Ubezpieczenie komunikacyjne Miasta Poznań, miejskich jednostek organizacyjnych oraz 

wybranych spółek miejskich, - najkorzystniejsza oferta przedstawiona przez TU 

COMPENSA S.A. VIG, umowa nr Or-VI.253.33.2021 zawarta w dniu 30.12.2021 r.  

Ubezpieczyciele przyjęli nie tylko podstawowe warunki ubezpieczenia, ale także szereg klauzul 

dodatkowych, w tym m.in. klauzulę ekologiczną, która pokrywa zwiększone koszty usunięcia szkody, jeśli 

przy tym zastosowano technologie z jak najmniejszym wpływem na środowisko.   
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11. COVID – 19 

W związku z wybuchem epidemii w Urzędzie Miasta Poznania wprowadzono szereg regulacji mających 

na celu bezpieczeństwo pracowników. W czasie pandemii umożliwiona została praca zdalna w celu 

zminimalizowania liczby pracowników w budynkach UMP. Dodatkowo, aby zminimalizować duże 

natężenie ruchu przy wejściu do budynku oraz dostosowania przyjazdu komunikacją miejską, istnieła 

możliwość ruchomego czasu pracy. Tzn. pracownik mógł zadeklarować chęć rozpoczęcia pracy  

w godzinach między 6.30 a 9.00 oraz odpowiednio jej zakończenie w godzinach 14.30 – 17.00, przy  

zachowaniu dziennego wymiaru czasu pracy. 

Ponadto obowiązuje zarządzenie Prezydenta w sprawie realizacji przez Urząd Miasta Poznania ograniczeń, 

nakazów i zakazów określonych rozporządzeniem Rady Ministrów w związku  

z wystąpieniem epidemii. W UMP zostały wprowadzone następujące zasady m.in. obowiązek noszenia 

maseczek, zachowywanie dystansu na stanowiskach pracy, stosowanie osłon izolacyjnych w pokojach 

(pleksi). Każdy pracowników został również wyposażony w płyn dezynfekujący oraz maseczki jedno – i 

wielorazowe.  

Warto nadmienić, iż wprowadzono również zasady postępowania z dokumentacją wpływającą  

do Urzędu, obsługą klienta Urzędu oraz stosownych środków ochrony w Urzędzie Miasta Poznania.  

Pandemia Covid-19 spowodowała zmianę organizacji obsługi klientów w siedzibach Urzędu Miasta 

Poznania. Sprawy w urzędzie można załatwić online, telefonicznie lub też osobiście. Jednakże wizyta w 

urzędzie jest możliwa tylko po uprzedniej rezerwacji. Na wizytę w UMP można umówić się online pod 

adresem: https://www.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html, telefonicznie poprzez kontakt  

z Biurem Poznań Kontakt lub za pomocą kodu QR.  

Dodatkowo przy wejściach do 9 lokalizacji UMP zostały wystawione skrzynki podawcze, w których można 

zostawiać dokumenty (z wyłączeniem ofert przetargowych). Kontakt z urzędem jest także możliwy przez 

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UMP.  

Szczegółowe informacje dot. obsługi klientów UMP zamieszczone są na stronie: 

https://www.poznan.pl/mim/info/news/jak-zalatwic-sprawy-w-urzedzie-najwazniejsze-

informacje,154626.html 

 

 

 

XXII. Wydział Oświaty: 

 

1. Polityka Oświatowa Miasta Poznania  

Rok 2021 to kolejny rok prac nad Polityką Oświatową Miasta Poznania. Przygotowując strategiczny 

dokument dla poznańskiej oświaty, zwracaliśmy się już wcześniej  o opinie do nauczycieli, dyrektorów 

szkół, rodziców, a także szerokiego grona ekspertów. Jednak najważniejszy głos w tej dyskusji – to dla nas 

głos ucznia. Jego doświadczenia ze wszystkich lat w szkole, do której chodzi. Dlatego Wydział Oświaty 

Urzędu Miasta Poznania, na podstawie rekomendacji Zespołu sterującego pracami nad polityka oświatową 

miasta Poznania, zrealizował  badania mające na celu zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat opinii  

i doświadczeń uczniowskich w poznańskich szkołach oraz postrzegania przez uczniów i uczennice 

szkolnego środowiska i kultury szkoły. Na przełomie lutego i maja 2021 przeprowadzono dwa badania 

metodą CAVI. Badaniami zostali objęci uczniowie i uczennice 8 klasy szkoły podstawowej oraz ostatnich 

klas szkół ponadpodstawowych. Narzędzie badawcze zostało przygotowane przez Zespół Badawczy 

Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu pod kierownictwem dr hab. Iwony Chmury-Rutkowskiej oraz Dziekan Wydziału prof. dr hab. 

Agnieszki Cybal-Michalskiej, z zachowaniem wysokich standardów merytorycznych i etycznych 

https://www.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html
https://www.poznan.pl/mim/eurzad/-,p,10766.html
https://www.poznan.pl/mim/eurzad/-,p,10766.html
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obowiązujących w dziedzinie nauk społecznych. Kwestionariusz pytań był również efektem wieloetapowej 

zespołowej merytorycznej pracy i krytycznej refleksji oraz konsultacji z zespołem sterującym pracami nad 

Polityką Oświatową Miasta Poznania. Celem poznawczym badań było zdobycie i pogłębienie wiedzy na 

temat uczniowskich doświadczeń w poznańskich szkołach oraz postrzegania przez uczniów i uczennice 

szkolnego środowiska i kultury szkoły. Celem praktycznym była – diagnoza problemów, potrzeb dzieci  

i młodzieży funkcjonującej w kontekście szkolnym. W badaniu ogółem udział wzięło 1043 uczniów  

i uczennic.  Proces tworzenia „Polityki Oświatowej Miasta Poznania” nadzoruje prof. dr hab. Jan Fazlagić 

- autor i współautor wielu publikacji o tematyce edukacji, specjalizujący się w strategiach oświatowych. 

Zakończenie prac związanych z powstaniem dokumentu planowane jest na pierwszą połowę 2022 roku. 

 

2. Remonty i inwestycje 

Remonty i modernizacje - Prace remontowo–modernizacyjne obejmowały między innymi: remonty 

sanitariatów, remontów bloków sportowych, naprawy dachów, remonty sal dydaktycznych oraz ciągów 

komunikacyjnych, naprawy instalacji elektrycznych i oświetlenia oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych  

i centralnego ogrzewania. W ramach prac remontowych realizowane były również prace wynikające  

z nakazów instytucji kontrolujących między innymi: Sanepidu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego, Inspekcji Pracy.  

W 2021 roku na remonty oraz modernizacje bieżące w szkołach i placówkach oświatowych poniesiono 

nakłady w wysokości 26 083 833 zł.  

Zrealizowano między innymi następujące zadania remontowo-modernizacyjne: 

 I etap modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 90 po Polskim Związku Hokeju na Trawie na 

potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, 

 modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 71, 

 remont bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 53, 

 remont korytarza, sal dydaktycznych wraz z wymianą instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej 

nr 27, 

 modernizacja pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

nr 33, 

 modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 66,  

 remont pomieszczeń, świetlicy szkolnej oraz remont dachu w Szkole Podstawowej nr 3, 

 remont pomieszczeń i sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 7, 

 remont dachu oraz pomieszczeń z wymianą stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 11, 

 remont pomieszczeń, remont korytarzy II etap, remont tablic elektrycznych w Szkole Podstawowej  

nr 19, 

 modernizacja biblioteki i pracowni komputerowej oraz remont instalacji oświetleniowej, remont 

chodnika w Szkole Podstawowej nr 45, 

 remont korytarzy i instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 64,  

 modernizacja zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 80, 

 modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 74, 

 remont sanitariatu oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 3, 

 remont pomieszczeń i sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 82, 

 częściowy remont dachu Przedszkola nr 148, 
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 remont pomieszczeń oraz remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 134, 

 remont dachu, remont sal dydaktycznych z wymianą instalacji, wymiana stolarki okiennej  

w II Liceum Ogólnokształcącym, 

 remont sanitariatów w IV Liceum Ogólnokształcącym, 

 izolacja ścian fundamentowych, wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, remont pomieszczeń 

piwnicznych, remont zaplecza pracowni fizycznej i biologicznej oraz kontynuacja wymiany ogrodzenia 

w IX Liceum Ogólnokształcącym, 

 remont sal dydaktycznych wraz z wymianą posadzek i instalacjami w XXXVIII Liceum 

Ogólnokształcącym, 

 modernizacja instalacji wodociągowej i gazowej, remont dachu oraz sal dydaktycznych  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4,  

 opracowanie dokumentacji technicznej remontu dachu oraz remont dachu od strony  

ul. Królowej Jadwigi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, 

 modernizacja dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, 

 wymiana części instalacji hydrantowej i zimnej wody użytkowej oraz remont dachu w XIV Liceum 

Ogólnokształcącym, 

 remont sal dydaktycznych oraz remont sanitariatu i wymiana drzwi wejściowych  

w warsztatach szkolnych w Zespole Szkół Gastronomicznych, 

 remont korytarza oraz wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Handlowych, 

 remont bloku sportowego w Zespole Szkól Geodezyjno-Drogowych, 

 remont sal dydaktycznych, remont dachu bloku sportowego, wymiana separatora tłuszczu oraz remont 

instalacji kanalizacyjnej, modernizacja sanitariatu, remont instalacji centralnego ogrzewania w Zespole 

Szkół Przemysłu Spożywczego, 

 remont sal dydaktycznych wraz z wymianą instalacji wewnętrznych w Technikum nr 19, 

 kontynuacja remontu izolacji przeciwwodnej oraz kanalizacji deszczowej w Technikum 

Energetycznym,  

 modernizacja pomieszczeń z wymianą instalacji elektrycznej w Zespole Szkół     

     Mechanicznych, 

 remont pomieszczeń szkolnych oraz wymiana grzejników w Zespole Szkół Zawodowych  

     nr 2, 

 modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w salach sportowych  

w Liceum Mistrzostwa Sportowego oraz remont pomieszczeń kuchennych w budynku Internatu, 

 wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, remont ciągów komunikacyjnych  

w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2, 

 remont ciągów komunikacyjnych w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia, 

 kontynuacja modernizacji dziedzińca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, 

 kontynuacja modernizacji dziedzińca szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, 

 modernizacja dziedzińca szkolnego z przeznaczeniem na miasteczko rowerowe w Szkole Podstawowej 

nr 60, 

 remont pomieszczeń - Zespół Szkół Specjalnych nr 101, 

 remont elewacji budynku przy ul. Rycerskiej - Zespół Szkół Specjalnych nr 103,  

 remont sali gimnastycznej - Zespół Szkół Specjalnych nr 105,  

 remont elewacji oraz dachu budynku "B", remont kanalizacji deszczowej - Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 107, 
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 likwidacja zbiornika bezodpływowego i podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej - Szkoła 

Podstawowa Specjalna nr 112, 

 remont elewacji budynku, remont kuchni w Zespole Przedszkoli nr 2, 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej modernizacja pomieszczeń, remont nawierzchni wokół  budynku 

w Przedszkolu nr 87, 

 remont elewacji, remont ogrodzenia, modernizacja sanitariatów oraz wymiana grzejników  

w Przedszkolu nr 126, 

 rozbiórka tarasów i przygotowanie terenu na plac zabaw, częściowy remont bloku     

     kuchennego,   

 naprawa dachu w Przedszkolu nr 185, 

 mała retencja w Przedszkolu nr 6, 

 mała retencja w Przedszkolu nr 160. 

 

Program termomodernizacji 

Wydział Oświaty nie realizował w roku 2021 kompleksowych termorenowacji budynków oświatowych. 

Kontynuowano natomiast program częściowej termorenowacji obejmujący między innymi ocieplenie ścian 

i dachów budynków, wykonanie nowych elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje 

kotłowni i węzłów cieplnych oraz modernizacje instalacji grzewczych.  

W 2021 roku zrealizowano między innymi następujące zadania: 

 termomodernizacja budynku Przedszkola nr 65, 

 termomodernizacja budynku Przedszkola nr 73, 

 termomodernizacja budynku Przedszkola nr 117, 

 termomodernizacja budynku Przedszkola nr 150, 

 remont kotłowni z wymianą kotłów gazowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, 

 wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 36, 

 wymiana stolarki okiennej i luksferów w Szkole Podstawowej nr 27. 

        

Modernizacja boisk sportowych 

W 2021 roku na modernizację boisk w szkołach i placówkach oświatowych wydatkowano środki finansowe 

w wysokości 1 469 598 zł.  

Wykonano modernizacje boisk sportowych w następujących placówkach:   

 Szkoła Podstawowa nr 10, 

 Szkoła Podstawowa nr 29, 

 Szkoła Podstawowa nr 71, 

 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, 

 XX Liceum Ogólnokształcące,  

 Zespół Szkół Specjalnych nr 103. 

 

Modernizacja placów gier i zabaw 

W roku 2021 zmodernizowano place gier i zabaw w następujących placówkach: 

 Szkoła Podstawowa nr 58, 

 Szkoła Podstawowa nr 72,  
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 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,      

 Przedszkole nr 10, 

 Przedszkole nr 36, 

 Przedszkole nr 74, 

 Przedszkole nr 93, 

 Przedszkole nr 103, 

 Przedszkole nr 121, 

 Przedszkole nr 174, 

 Zespół Przedszkoli nr 2, 

 Zespół Szkół Specjalnych nr 103. 

Łącznie na modernizację placów gier i zabaw przeznaczono w 2021 r. kwotę 585 812 zł. 

 

Poznański Budżet Obywatelski  

W roku 2021 realizowano następujące zadania w 15 placówkach oświatowych w ramach Poznańskiego 

Budżetu Obywatelskiego: 

 „Zielone FYRTLE. Niech połącza nas DRZEWA.” Modernizacja placu zabaw na terenie  Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 2 

 „Bezpieczne EKO Szkoły SP38, SSP2” Częściowa termomodernizacja hali sportowej  

 w Szkole Podstawowej nr 38 

 „Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach” 

Szkoła Podstawowa nr 11 – Modernizacja placu przed wejściem do szkoły 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - Rewitalizacja wewnętrznego dziedzińca, placu przed wejściem do 

szkoły, zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego 

 „Skrzydła dla 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego” Remont pomieszczeń  szkolnych 

i stołówki w XXXVIII Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym 

 „Wildecka Piątka na szóstkę” Remont sal lekcyjnych, salki gimnastycznej, pomieszczeń 

 gospodarczych, korytarza i auli w Szkole Podstawowej nr 5 

 „Sportowy relaks”  

Przedszkole nr 7 – zakup monitorów interaktywnych oraz wyposażenia do realizacji zajęć 

gimnastyczno-sensorycznych, przeprowadzenie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci 

Przedszkole nr 36 - zakup tablic multimedialnych z projektorem i mikrowieżą 

Szkoła Podstawowa nr 58 – zakup i montaż samoobsługowej solarnej stacji naprawy rowerów 

Szkoła Podstawowa nr 78 - przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych Osiedla Kwiatowego, budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią do skoku w dal 

 „Cała szkoła jak z Finlandii” Remont ciągów komunikacyjnych oraz sal lekcyjnych w Szkole 

 Podstawowej nr 77 

 „Cała wuchta zieleni dla Jeżyc!”  

Szkoła Podstawowa nr 23 - nasadzenia drzew i krzewów 

Szkoła Podstawowa nr 36 - cięcia pielęgnacyjne drzew oraz nowe nasadzenia 

Szkoła Podstawowa nr 71 - pielęgnacja drzewostanu, zakupiono sprzęt umożliwiający bieżącą 

pielęgnację zieleni przez pracownika szkoły 

 „Przestrzeń pełna uśmiechu” Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 58 o dodatkowe 

 pomieszczenia dla uczniów 
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 „Szkoła jak z Finlandii” Remont instalacji elektrycznej, modernizację systemu monitoringu,  remont 

ciągów komunikacyjnych i holu wejściowego w Szkole Podstawowej nr 77 

 „Plac zabaw dla szkoły integracyjnej” Montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem 

 bezpiecznej nawierzchni w Szkole Podstawowej nr 68 

Łączne nakłady finansowe na zadania w ramach PBO w 2021 roku: 4 542 830 zł. 

 

Inne zadania remontowe i modernizacyjne ze środków rad osiedli 

 w ramach konkursu grantowego zrealizowano zadanie „Modernizacja boisk na terenie Szkoły  

Podstawowej nr 62”. Koszt zadania 380 000 zł.  

 termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20, 

 budowa bieżni w Szkole Podstawowej nr 71, 

 budowa „miasteczka rowerowego” – I etap w Szkole Podstawowej nr 60 

 

Inwestycje w trakcie realizacji: 

• Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5-oddziałowego przedszkola  

całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021: 7 613 489 zł,  

• Budowa szkoły na Strzeszynie  

całkowity koszt inwestycji w latach 2019-2024: 35 500 000 zł, 

• Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz 

z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich  

całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2022: 17 500 000 zł,  

• Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych 

Jednostek Oświaty 

całkowity koszt inwestycji w latach 2021-2022: 8 081 000 zł, 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika  

całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2022: 4 976 328 zł,  

• Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego – etap II oraz III 

całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021: 10 511 427 zł, 

• Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021: 4 284 024 zł, 

• Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji Zespołu Szkół nr 5  

całkowity koszt inwestycji w latach 2019-2022: 4 080 000 zł, 

• Szkoła Podstawowa nr 59 – budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem  

całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2022 : 5 200 000 zł, 

• Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68  

całkowity koszt inwestycji w latach 2015-2021: 9 094 173 zł,  

• Modernizacja dachu Zespołu Szkół Zawodowych nr 6  

całkowity koszt inwestycji w latach 2020-2022: 1 500 000 zł,  

• Modernizacja budynku Poznańskiej Szkoły Chóralnej  

całkowity koszt inwestycji w latach 2020-2022: 4 000 000 zł, 

• Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych  

całkowity koszt inwestycji w latach 2020-2022: 2 285 000 zł.  

 

 



187 

 

3. Inicjatywy i akcje 

Zespół doradczy ds. oświaty przy Prezydencie Miasta Poznania 

Zespół działający przy Prezydencie funkcjonuje od kilku lat. W jego skład wchodzi kilkunastu dyrektorów, 

którzy reprezentują różne typy szkół i placówek oświatowych (wybranych demokratycznie przez 

wszystkich dyrektorów). Czasy pandemii wymusiły znalezienie rozwiązań, które w pełni zadowoliłyby 

rodziców, uczniów i nauczycieli. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja wymagała podejmowania szybkich 

i skutecznych decyzji w tak niepewnych czasach. To właśnie Zespół ds. oświaty był łącznikiem pomiędzy 

dyrektorami poznańskich szkół i placówek oświatowych a włodarzami miasta, definiując problemy, z 

jakimi boryka się środowisko poznańskiej oświaty. Dzięki takiemu modelowi współpracy każdorazowe 

działania były konsultowane i wdrażane zgodnie z potrzebami dyrektorów placówek. 

 

Zespół roboczy ds. promocji szkolnictwa zawodowego  

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 646/2021/P z dnia 8 sierpnia 2021 roku został powołany 

zespół do spraw szkolnictwa zawodowego. Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań związanych z 

promocją szkolnictwa zawodowego, rozwijaniem oferty szkół zawodowych oraz tworzeniem i 

przekazywaniem bieżących informacji w tym zakresie podległym placówkom. 

 

„Szacun dla zawodowów” 

W 2021 roku w ramach prowadzonej kampanii „Szacun dla zawodowców” powstała broszura informacyjna 

dla uczniów i ich rodziców opiekunów oraz film promujący szkolnictwo zawodowe. W broszurze można 

było znaleźć wiele przydatnych informacji takich jak:  porady dla rodziców jak wspierać dziecko w 

wyborze szkoły ponadpodstawowej oraz artykuły dla uczniów mówiące o tym jak trafnie wybrać nową 

szkołę. Istotnym elementem jest spis wszystkich zawodów, podzielonych na wyspy tematyczne, w ramach 

których naukę można podjąć w Poznaniu i powiecie poznańskim. Miasto prowadziło również stronę 

internetową, stanowiącą kompendium wiedzy na temat rekrutacji do szkół branżowych i techników czy 

aktualnych profili klas. Strona zawiera cenne informacje dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, 

rodziców i potencjalnych pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem absolwentów szkół branżowych 

i techników. Na stronie znajduje się liczne informacje dotyczące organizowanych przez szkoły akcji, 

praktyk zawodowych, a także konferencji skierowanych do młodzieży uczącej się w szkołach branżowych. 

Strona zaprojektowana została tak, aby jak najłatwiej docierać z informacjami skierowanymi do trzech 

głównych grup docelowych: uczniów, rodziców i pracodawców, a także aby była przyjazna w odbiorze, w 

szczególności dla uczniów. W dedykowanej zakładce uczeń znajdzie wykaz szkół i ich oferty, a także dowie 

się jakie dokumenty są niezbędne przy aplikowaniu. Rodzice mają szansę zapoznać się  

z instytucjami wspierającymi wybór szkoły oraz z ofertą doradców zawodowych. Na stronie znajduje się 

też zakładka dla potencjalnego pracodawcy z informacjami na temat form współpracy ze szkołami 

zawodowymi. Wydział Oświaty na bieżąco uaktualnia stronę  

o najświeższe informacje dotyczące szkolnictwa zawodowego. 

 

Awans zawodowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 

W roku 2021 na stopień nauczyciela mianowanego przeprowadzono 199 postępowań egzaminacyjnych. W 

roku 2021 r. studia podjęło 597, a dokształcało się 5908 nauczycieli. Obecna sytuacja pandemiczna w 

ostatnim roku w dużej mierze ukierunkowała obszary do podnoszenia kompetencji zawodowych 

pedagogów. Nauczyciele doskonalili warsztat pracy najczęściej poprzez uczestnictwo w: kursach 
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kwalifikacyjnych i doskonalących np.: Teams - tajniki nauczania online, przygotowanie do pracy zdalnej, 

wykorzystanie aplikacji i narzędzi Teams, podstawy nauczania języka polskiego jako obcego, 

indywidualne podejście do ucznia, praca z uczniem zdolnym, trening umiejętności prowadzenia rozmów 

wspierających z młodzieżą w kryzysie psychicznym, zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci, kondycja 

psychiczna nastolatków – w jaki sposób ich wspierać? edukacja poprzez ruch, udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, studiach podyplomowych np.: psychologia-psychoterapia, edukacja i 

rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika, nauczanie informatyki, 

wychowanie przedszkolne, nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, 

pomoc psychologiczno-pedagogiczna, logopedia, terapia pedagogiczna, zarządzanie oświatą. Ciągłe 

zmiany w systemie oświaty powodują konieczność aktualizowania wiedzy przez nauczycieli oraz 

nabywania nowych umiejętności. Wielu z nich uzyskało kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu, 

co pozwoli im lepiej funkcjonować na rynku pracy. Ponadto uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 

zawodowego powoduje podniesienie jakości pracy szkoły i stanowi korzyść nie tylko dla nauczyciela, ale 

przede wszystkim dla uczniów. W roku 2021 zorganizowano 66 konkursów na stanowisko dyrektora 

szkoły/placówki. 

W związku z awansem zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 w stosunku do roku 

poprzedniego zmieniła się struktura zatrudnienia nauczycieli. Procentowy udział nauczycieli w 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego do ogólnej liczby etatów przedstawia się następująco: 

 

Stopień awansu zawodowego Rok szkolny 2020/21 Rok szkolny 2021/2022 

nauczyciel dyplomowany                               43,3%                 43,6% 

nauczyciel mianowany                               32%                 31,4% 

nauczyciel kontraktowy                               17,1%                 21,1% 

nauczyciel stażysta                                             7,6%                   3,9% 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  

W roku 2021 złożono 125 wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

Wydano 117 decyzji przyznających dofinansowanie oraz 3 decyzje o odmowie przyznania dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 2 sprawy pozostały do załatwienia na następny okres 

sprawozdawczy. Wypłacono w 2021 roku dofinansowanie w łącznej kwocie 594 030,06 zł. 

 

Otwarty Konkurs Ofert 2021  

W roku 2021 wydatkowano środki w związku z Otwartymi Konkursami Ofert w obszarze: "Nauka, 

szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" oraz "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 

tym wypoczynek dzieci i młodzieży". Łącznie w roku 2021 zawarto 18 umów  

w ramach Otwartego Konkursu Ofert na łączną kwotę 295 200,00 zł, na działania o  charakterze: działań 

edukacyjnych promujących szkolnictwo zawodowe; doskonalenia kompetencji kadry pedagogicznej; 

kształtowania postaw obywatelskich z uwzględnieniem edukacji lokalnej  

i regionalnej; rozwijania zainteresowań i pasji oraz upowszechniania wiedzy; działań edukacyjnych o 

charakterze profilaktycznym i wychowawczym oraz  kształtowania kompetencji społecznych; wspierania 

organizacji wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci  

i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej podczas wakacji letnich i 

ferii zimowych. 

 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży  
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W roku 2021, jak i w latach ubiegłych Wydział Oświaty w ramach budżetu miał przeznaczone środki na 

sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. Celem tych zajęć jest 

wyrównanie szans edukacyjnych oraz wsparcie dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Środki wydatkowane 

na ten cel to: 250 tys. zł na zajęcia językowe i przedmiotowe, 150 tys. zł na zajęcia o charakterze 

antydyskryminacyjnym oraz 458 tys. na zajęcia sportowe,  

w tym na: 85 programów autorskich, Centra Koszykówki i Strefy Rekreacji, projekt Lokalny Animator 

Sportu – „Orliki”, Szkolne Kluby Sportowe. 

 

Zajęcia przedmiotowe, mimo pandemii, były realizowane w szkołach, jednak w znacznie okrojonym 

wymiarze oraz zmienionej formule.   

 

Lekcje przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu  

Mimo pandemii i zawieszenia zajęć oraz przejścia na tryb edukacji zdalnej w 2021 r. kontynuowano, 

realizowane od 2018 zajęcia pozalekcyjne przeciwdziałające dyskryminacji  

i wykluczeniu. Poruszano tematykę wielokulturowości, tolerancji przeciwdziałania dyskryminacji ze 

względu na orientację seksualną, narodowość lub kolor skóry. Program realizowany jest w formie 

konkursu.  Każdorazowo o sposobie realizacji zajęć decydowali nauczyciele, którzy w ramach projektu 

mogli podejmować także współpracę z instytucjami  

i organizacjami zajmującymi się m.in. pomocą osobom wykluczonym społecznie. Badania pokazują, że 

średnio co dziesiąta osoba w szkole cierpi na długotrwałe i systematyczne nękanie spowodowane tym,  że 

w jakiś sposób odstają od reszty. To ważne, żeby w szkołach uczyć takich postaw jak otwartość i akceptacja 

dla inności. Dając szkołom możliwość udziału w konkursie na zajęcia dodatkowe z zakresu 

przeciwdziałania dyskryminacji dajemy szansę na realizację zadań z zakresu budowania relacji szacunku i 

poszanowania każdego człowieka, budowania wspólnoty w różnorodnej grupie, poznania podstawowych 

pojęć dotyczących dyskryminacji i kształtowanie umiejętności przeciwdziałania takim postawom. Czas 

pandemii i edukacji zdalnej pokazał także, jak ważne jest budowanie relacji, troska o drugiego człowieka i 

wrażliwość na potrzeby innych. Nauczyciele, mimo braku edukacji stacjonarnej, włożyli ogromny wysiłek, 

by na tych zajęciach budować relacje, rozmawiać o ważnych dla młodych ludzi sprawach. W roku 2021 

zrealizowano 72 programów: 51 w szkołach podstawowych, 21 w szkołach ponadpodstawowych.   

 

Targi Edukacyjne  

7 i 8 maja 2021 r. za pomocą platform online, odbyły się Targi Edukacyjne. Przygotowany został szereg 

atrakcji zarówno dla uczniów poszukujących odpowiedniej drogi zawodowej, jak  

i zaangażowanych w edukację swoich pociech rodziców oraz nauczycieli chcących rozwijać swoje 

kompetencje zawodowe. Podczas targów wystąpili m.in.: Ewa Ewart- dziennikarka, reżyserka i 

producentka, laureatka wielu prestiżowych nagród, pt. "Edukacja w przestrzeni medialnej", Piotr Kurok- 

poliglota i autor książki pt. "Język obcy w 6 miesięcy", Agnieszka Jankowiak-Maik- znana szerzej jako 

"Babka od histy", Joanna Gadomska-  SuperBelferka, Edukatorka Roku 2020, prowadząca blog "Biologia 

z blondynką", Maria Jeleniewska- zwana „królową polskiego tik- toka”. 

 

Nagrody Miasta Poznania 2021  

Miasto przeznaczyło w 2021 roku prawie 252 tysiące złotych na to, by docenić i uhonorować  

najzdolniejszych i najbardziej pracowitych uczniów poznańskich szkół. Nagrody otrzymali najwybitniejsi 

uczniowie i uczennice szkół podstawowych (klas IV-VIII) i szkół ponadpodstawowych oraz odpowiednich 
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klas szkół artystycznych, sportowych, którzy wykazali się w roku szkolnym 2020/2021 szczególnymi 

osiągnięciami uzyskanymi poza szkołą w trzech kategoriach: naukowej, sportowej i artystycznej. 

 Wnioski do Konkursu Nagrody Miasta Poznania w roku 2021 oceniała kapituła w składzie: 

 Radna Marta Mazurek – przewodnicząca Kapituły, 

 Radna Dorota Bonk-Hammermeister - członkini Kapituły, 

 Radny Tomasz Stachowiak - członek Kapituły, 

 Radny Paweł Matuszak- członek Kapituły, 

 Radny Bartłomiej Ignaszewski – członek Kapituły, 

 Radny Wojciech Chudy – członek Kapituły, 

 Hanna Janowicz - członkini Kapituły, Wydział Oświaty UMP, 

 Eliza Malarecka – członkini Kapituły, Wydział Oświaty UMP  

Zgłoszono 432 uczennic i uczniów: 179 w kategorii szkół podstawowych, 253 w kategorii szkół 

ponadpodstawowych. 

Łącznie przyznano 336 nagród opiewających na kwotę w wysokości 252.200,00 zł. W kategorii naukowej 

przyznano łącznie 115 nagród, w kategorii sportowej 156 nagrody, natomiast  

w kategorii artystycznej 65 nagród.  

Niestety ze względu na panującą pandemię nie było uroczystej Gali, a dyplomy zostały przekazane do 

szkół. 

 

Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty 

W roku 2021 przewodniczącym KDO przy Wydziale Oświaty był Pan Krzysztof Gmerek, reprezentujący 

Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Wydziału Oświaty 

UMP oraz dziewiętnaście organizacji pozarządowych.  W 2021 roku Komisja spotkała się siedem razy. 

Głównymi tematami zeszłorocznych posiedzeń były wątki związane z kwestią wręczenia podziękowań dla 

nauczycieli-społeczników, a także konsultacje „Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Poznania  

z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2025”.  

 

Podziękowania dla nauczycieli-społeczników 

Pomysł uhonorowania nauczycieli-społeczników powstał z inicjatywy Komisji Dialogu Obywatelskiego przy 

Wydziale Oświaty. O podziękowania dla nauczycieli mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, które  

w latach 2019-2020 realizowały projekty dofinansowane w ramach Otwartego Konkursu Ofert. W dniu 26 

października 2021 r. w Sali Białej w imieniu Pana Prezydenta Jacka Jaśkowiaka wręczono podziękowania dla 

nauczycieli-społeczników. Wyróżnionym nauczycielkom podziękowano za ogromny wkład oraz 

zaangażowanie włożone w realizację projektów skierowanych dla dzieci i młodzieży z poznańskich szkół  

i placówek oświatowych. W zeszłorocznej uroczystości wyróżnionych zostało 20 nauczycielek 

współpracujących z organizacjami pozarządowymi. Możliwość uzyskania specjalnego podziękowania  

w postaci dyplomu dla nauczycieli-społeczników była okazją do tego by się spotkać i wyrazić wdzięczność  

za wieloletnie zaangażowanie, poświęcony czas i opiekę pedagogiczną. 

 

4. Koronawirus  

Wsparcie szkół i placówek w trakcie nauki zdalnej  

W 2021 r. z uwagi na pandemię większa część zarówno roku szkolnego 2020/21 jak i 2021/2022 (styczeń 

- grudzień 2021 r.) odbywała się w trybie edukacji zdalnej. Początek roku szkolnego 2021/22 odbywał się 
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w trybie stacjonarnym , ale z uwagi na izolacje oraz nałożone kwarantanny duża część oddziałów  

w poszczególnych szkołach pracowała zdalnie. Od listopada wszystkie szkoły przeszły na edukacje zdalną.  

 

 

XXIII. Wydział Prawny: 

 

 Przygotowanie, wprowadzenie oraz realizacja nowego pisma okólnego Prezydenta Miasta 

Poznania w sprawie wykonywania obsługi prawnej spraw prowadzonych przez wydziały 

Urzędu Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne. 

 Prowadzenie cyklu szkoleń oraz świadczenie poradnictwa prawnego (w ramach dyżurów) 

dla przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej 

przy współpracy z Wydziałem Działalności Gospodarczej i Rolnictwa. 

 Udzielanie porad prawnych stacjonarnie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej Ugory. 

 Obsługa prawna procesu przejęcia przez Miasto Poznań samodzielnej organizacji systemu 

gospodarki odpadami w związku z wystąpieniem ze Związku Międzygminnego Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.  

 Obsługa prawna  związana z trwającym stanem epidemii, opiniowanie umów związanych  

z tą tematyką (m.in. na prowadzenie punktu szczepień na Stadionie Miejskim).  

 Obsługa prawna projektu powstania Centrum Szyfrów Enigma im. Mariana Rejewskiego, 

Jerzego Różyckiego oraz Henryka Zygalskiego - wydział wiodący: Biuro Koordynacji 

Projektów i Rewitalizacji Miasta. 

 Obsługa prawna projektu utworzenia systemu usług dla mieszkańców Poznania, oferowanych 

przez Partnerów, zachęcającego mieszkańców Poznania do rozliczania podatków w Poznaniu, 

a także w celu realizacji polityki rozwojowej, promocyjnej i społecznej Miasta Poznania (Karta 

Poznaniaka/Aplikacja Poznaniaka) - wydział wiodący: Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej. 

 Zastępstwa  procesowe między innymi w sprawie odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez 

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miasta 

Poznania nr XIX/242/VII/2015 z dnia 3 listopada 2015 r., zakończonej wygraną Miasta 

Poznania, sygn. akt I C 778/17, I ACa 1159/19, I Acz 1569/19 (wartość przedmiotu sporu 2 mln 

zł), czy tytułem odszkodowania za bezprawne wywłaszczenie nieruchomości położonej  

w Poznaniu przy ul. Kurlandzkiej, Ślężańskiej i Dziadoszańskiej, zakończonej wygraną Miasta 

Poznania, sygn. akt XII C 1997/15, I ACa 1247/17, II CSK 808/18, I ACa 86/21. 

 

 

XXIV. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej: 

 

1. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Realizacja projektów międzynarodowych 

Projekt „ON BOARD_Connecting Cities Trough Education” 

Jeden z głównych celów projektu to wdrażanie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań  

na lokalnym gruncie w zakresie angażowania członków i członkiń lokalnych społeczności  

w podejmowanie wspólnych działań na rzecz nowoczesnego podejścia do nauczania, włączania się  

w procesy proedukacyjne i kształtowanie postaw obywatelskich.  
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W 2021 roku odbyły się spotkania międzynarodowe w Nantes oraz w Villadecans (online). 

Zainspirowane inicjatywą portugalskiego partnera, jeżyckie szkoły świętowały Dzień Liczby Pi, 

podczas którego 14 osób związanych z Jeżycami opowiadało o swoich doświadczeniach szkolnych oraz 

aspiracjach. Wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju współpracy lokalnych społeczności  

i budowania powiązań między nimi, na rzecz ulepszania i unowocześniania procesów edukacyjnych, 

pozwoliły zbudować w Poznaniu Sieć Edukacyjną Jeżyce. 

W ramach podsumowania projektu wydana została broszura promocyjna, w której zaprezentowane 

zostały przedsięwzięcia szkół oraz Rady Osiedla: Legenda Jeżycka, PiGo oraz konkurs fotograficzny 

Moja Jeżycka Story. 

Projekt USE-IT 

Miasto Poznań od marca 2021 r. jest partnerem w projekcie USE-IT w ramach sieci europejskiego 

programu URBACT. Liderem projektu jest Birmingham (Wielka Brytania), a oprócz Poznania  

do sieci należą również Trapani (Włochy) oraz Rotterdam (Holandia). Partnerzy zajmują się 

ekonomicznym wzmocnieniem wspólnot lokalnych, zatrudnieniem, ekonomią społeczną  

w zamówieniach publicznych oraz badaniem społeczności, inspirując się rozwiązaniami zastosowanymi 

w Birmingham. W 2021 r. odbyły się spotkania międzynarodowe online  

w Birmingham, Trapani oraz w Poznaniu, podczas których miasta prezentowały swoje działania 

pozostałym partnerom. Odbyły się też dwa warsztaty indywidualne z liderem i ekspertem projektu, 

podczas których uczestnicy identyfikowali instytucje kotwiczące działania projektowe oraz dzielnicę,  

w której projekt będzie realizowany.  

Współpraca Miasta Poznania z miastami partnerskimi  

BRNO 

W dniach 20- 22 września 2021r. przedstawiciele Miasta Poznania wzięli udział w 11.  Festiwalu 

Kultury Polskiej w Brnie. Wydarzenia organizowane zostały przez Bibliotekę Jiří Mahena  

i poznańską Bibliotekę Raczyńskich, które współpracują ze sobą od wielu lat, Miasto Brno oraz Polski 

Instytut w Pradze. W programie uwzględniano m.in. wystawy oraz czytanie książek i spektakle  

w j. polskim.  

W dniach 24-26 września 2021 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się kolejna 

edycja Targów Tour Salon. Jak co roku Poznań gościł na nich przedstawicieli miast partnerskich – Brna, 

Charkowa i Kutaisi. Odwiedzający targi mogli zapoznać się ciekawą ofertą prezentowaną na wspólnym 

stoisku, zachęcającą do odwiedzenia tych miast. 

W dniach 18-21 października 2021 r. w Poznaniu gościli przedstawiciele miasta Brna, biorący udział 

w corocznych Dniach Kultury Czeskiej. W programie znalazło się m.in. czytanie książek dla dzieci, 

występy teatru lalkowego oraz spotkania bibliotekarzy z Biblioteki Raczyńskich i Biblioteki Jiriego 

Mahena.  

CHARKÓW 

W dniach 21-25 sierpnia 2021 r. delegacja przedstawicieli Miasta Poznania gościła w Charkowie.  

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta Charkowa z okazji Dnia Miasta oraz 30. rocznicy 

Niepodległości Ukrainy do Charkowa udał się Prezydent Jacek Jaśkowiak. Prezydent Poznania wziął 

także udział w konferencji „Najlepsze praktyki implementacji dużych projektów infrastrukturalnych  

w miastach partnerskich", na której  zaprezentował projekty modernizacji głównych węzłów 

komunikacyjnych, budowy trasy tramwajowej na Naramowice oraz przebudowy spalarni śmieci. 

Swoim doświadczeniem podzielili się także m.in. przedstawiciele miast: Tbilisi (Gruzja), Erywaniu 

(Armenia), Rishon LeZion (Izrael) oraz Maribor (Słowenia). 

W dniach 24-26 września 2021 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się 

kolejna edycja Targów Tour Salon. Jak co roku Poznań gościł na nich przedstawicieli miast 

partnerskich – Brna, Charkowa i Kutaisi. Odwiedzający targi mogli zapoznać się ciekawą ofertą 

prezentowaną na wspólnym stoisku, zachęcającą do odwiedzenia tych miast. 

https://badam.poznan.pl/2020/iv_nasza-wspolpraca/01_wspolpraca-miedzynarodowa-i-krajowa/wspolpraca-miasta-poznania-z-miastami-partnerskimi-2/
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GYŐR 

W 2021 r. miasto Győr obchodziło 750-lecie istnienia. Z okazji jubileuszu burmistrzowie miast 

partnerskich Győr przesyłali gratulacje i życzenia dla władz miasta i mieszkańców. Gratulacje  

i życzenia zostały również przekazane przez Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka. 

Czerwcowe obchody były punktem kulminacyjnym jubileuszu. Udział w uroczystościach wzięli 

przedstawiciele miast partnerskich Györ, w tym Miasta Poznania.  

W dniach 19-21 listopada 2021 r. przedstawicielki Miasta Poznania uczestniczyły w Targach Książki 

w Győr. Zwiedzający mogli zapoznać się z publikacjami Wydawnictwa Miejskiego Posnania  

i Wydawnictwa Media Rodzina oraz skorzystać z materiałów promocyjnych Miasta i Poznańskiego 

Centrum Dziedzictwa, a także spróbować słynnych poznańskich rogali świętomarcińskich. Stoisko 

Poznania odwiedzali licznie mieszkańcy Győr, w tym również burmistrz Miasta, Dezsi Csaba Andres. 

Po targach książki zostały przekazane Samorządowi Mniejszości Polskiej w celu udostępnienia ich  

w swojej bibliotece. 

HANOWER 

W ramach lipcowych Dni Dialogu o Centrum Miasta w Hanowerze, mieście partnerskim Poznania,  

10 lipca 2021 r. zorganizowana została prezentacja dobrych przykładów wykorzystania przestrzeni 

miejskiej z miast partnerskich, w tym z Poznania. Przedstawiono poznańsko-hanowerski projekt 

kreatywnego użytkowania pustych przestrzeni przez społeczność lokalną, której efektem jest maszyna 

komunikacyjna, zbudowana wspólnymi siłami przez grupy: poznańskie DOMIE  

i hanowerski endboss. Programiści, architekci i artyści na co dzień związani z PLATZPROJEKT  

w Hanowerze, zainstalowali w DOMIE na ulicy Święty Marcin „kosmiczny faks” – maszynę  

do wizualnego komunikowania się z osobami z Hannoveru. To 3-miesięczny eksperyment, podczas 

którego mogliśmy w Poznaniu wysyłać i odbierać pytania, pozdrowienia, teksty oraz obrazy 

bezpośrednio do i od bliźniaczej maszyny w Hanowerze. Przygotowywany w kooperacji z DOMIE 

projekt zakłada stworzenie dwóch bliźniaczych maszyn, które będą za pomocą ludzi komunikować się 

między sobą, tworząc kolektywną platformę wymiany pomiędzy dwoma miastami: Poznaniem  

i Hanowerem. 

JYVASKYLA 

24 lutego 2021 r. Miasto Poznań i Miasto Jyväskylä miały okazję rozmowy podczas spotkania online, 

w którym uczestniczyli Ambasador RP w Finlandii Piotr Rychlik, Prezydent Poznania Jacek 

Jaśkowiak, Burmistrz Jyväskylä Timo Koivisto oraz zespoły prowadzące współpracę pomiędzy oboma 

miastami. Rozmawiano o edukacji, wsparciu potencjalnych inwestorów, transporcie publicznym oraz 

sposobach radzenia sobie ze śniegiem w przestrzeni miasta. Zadeklarowano również wzajemne wizyty 

po ustaniu pandemii. 

KUTAISI 

24 czerwca 2021 r. Miasto Poznań wzięło udział w organizowanym przez Kutaisi Drugim 

Międzynarodowym Forum Gospodarczym pt. „Wyzwania dla miast i droga w przyszłość”. Forum 

zgromadziło przedstawicieli ministerstw krajowych zajmujących się problematyką rozwoju 

regionalnego i lokalnego, władz regionalnych i lokalnych krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii 

Europejskiej, a także partnerów międzynarodowych i organizacje darczyńców, międzynarodowe 

instytucje finansowe, stowarzyszenia biznesowe, przedstawicieli miast partnerskich i środki masowego 

przekazu. Spotkanie było poświęcone m.in. dobrym praktykom miast wobec wyzwań związanych  

z pandemią COVID-19. 

W dniach 24-26 września 2021 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się 

kolejna edycja Targów Tour Salon. Jak co roku Poznań gościł na nich przedstawicieli miast 

partnerskich – Brna, Charkowa i Kutaisi. Odwiedzający targi mogli zapoznać się ciekawą ofertą 

prezentowaną na wspólnym stoisku, zachęcającą do odwiedzenia tych miast. 
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RAANANA 

27 stycznia 2021 r., w rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu 

koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pamięci  

o Ofiarach Holokaustu. W Poznaniu hołd zamordowanym w czasie II wojny światowej osobom 

pochodzenia żydowskiego oddał Prezydent Jacek Jaśkowiak. Poznań i Raanana zorganizowały 

wspólną wideokonferencję. W spotkaniu wzięli udział m.in. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, 

burmistrz miasta Raanana Chaim Broyde, przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz 

oraz świadek Holokaustu Pinchas Melchior. 

Młodzież z Miasta Poznania i Miasta Raanany zrealizowała projekt CookWithUs. Przedsięwzięcie 

polegało na wspólnym gotowaniu przez młodzież z Izraela z rówieśnikami z całego świata, dzieleniu 

się tradycyjnymi przepisami, prezentowaniu swojej kultury i lepszym poznaniu się. Projekt 

realizowany był przez organizację StandWithUs,  przy udziale Tevel Raanana. Uczniowie z Poznania 

i Raanany upiekli wspólnie ciasto miodowe, które jest tradycyjnym wypiekiem przygotowywanym  

w Izraelu na „Rosh Hashanah”- Izraelski Nowy Rok, jako życzenie słodkiego Nowego Roku. 

RENNES 

30 kwietnia 2021 r. Miasto Poznań wspólnie z Miastem Rennes uczestniczyło w konferencji online 

dotyczącej współpracy polskich i francuskich samorządów, zorganizowanej przez Związek Miast 

Polskich, Francuską Sekcję Rady Gmin i Regionów Europy (AFCCRE) oraz Ministerstwo Europy i 

Spraw Zagranicznych Francji. Podczas spotkania dyskutowano na temat wpływu pandemii COVID-

19 na samorządy, kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz konkursu Eco-Miasto, 

organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce. Spotkanie stanowiło okazję  

do podsumowania dotychczasowej współpracy polsko-francuskiej i przedstawienia planów  

na przyszłość.  

SHENZHEN 

Z okazji Chińskiego Nowego Roku, przypadającego w 2021 roku 12 lutego, miasta partnerskie 

Shenzhen przesyłały życzenia noworoczne dla mieszkańców Shenzhen. Do życzeń dołączyło również 

Miasto Poznań. Chiński Nowy Rok to najważniejsze święto w Chinach, a przygotowania do niego 

zaczynają się już na długo przed finalnym dniem. Przemówienie Prezydenta Miasta Poznania Jacka 

Jaśkowiaka, skierowane do władz i mieszkańców Shenzhen, było komunikowane w lokalnych mediach 

i mediach społecznościowych Miasta Shenzhen. 

21 kwietnia 2021 r. przedstawiciele Miasta Poznania wzięli udział w konferencji pt. „Dialog  

w Shenzhen o międzynarodowej współpracy na rzecz innowacji”. Głównym tematem spotkania było 

utworzenie Światowej Organizacji Współpracy Miast Innowacyjnych (WICCO), do członkostwa w 

której Miasto Poznań zostało zaproszone.  WICCO - World Innovative Cities Cooperation 

Organisation to międzynarodowa organizacja pozarządowa non-profit, którą tworzą miasta i 

organizacje zaangażowane w pogłębianie globalnej współpracy w dziedzinie innowacji. Organizacja 

ma służyć wymianie doświadczeń, wspierając rozwój nowoczesnych projektów  

i połączeniu sił na rzecz prac badawczych. Jej członkowie mogą m.in. zapoznać się  

z najnowocześniejszymi obszarami rozwoju naukowego i technologicznego, uczyć się na podstawie 

sukcesów i dobrych praktyk innych miast czy nawiązać kontakty z uznanymi organizacjami. 

18 listopada 2021 r. przedstawiciele miast z całego świata spotkali się na Światowym Forum 

Innowacyjnych Miast zorganizowanym przez chińskie Shenzhen. Stolicę Wielkopolski reprezentował 

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. Celem Forum było budowanie otwartej i innowacyjnej 

platformy wymiany myśli oraz stawianie czoła wyzwaniom rozwojowym naszych czasów. Do 

współpracy aktywnie włączyły się miasta z całego świata, w tym władze Barcelony, Edynburga, 

Wiednia, Tsukuby, San Francisco, Londynu, Brukseli czy Dubaju, a także organizacje zajmujące się 

wymianą i współpracą zagraniczną. Dołączyło także 10 miejscowości z Chin: Guangzhou, Suzhou, 

Nanjing, Hefei, Gingdao, Changsha, Xi' an, Chengdu, Wuhan i Changchun. 
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Współpraca z innymi zagranicznymi miastami  

BAMBERG 

Z okazji Dnia Europy Miasto Poznań otrzymało od zaprzyjaźnionego Miasta Bamberg specjalne 

pozdrowienia w postaci nagrania. Nadburmistrz Andreas Starke życzył władzom i mieszkańcom 

Poznania kolejnych lat przyjaźni i umacniania ciepłych relacji z Bambergiem. 

Życzenia z Bambergu nadesłała także Halina Koziarska, Członkini Komitetu Doradczego w Radzie 

ds. Migracji i Integracji Bambergu, Polka od 30 lat mieszkająca w tym mieście. 

BERLIN 

W 2021 r. Miasto Poznań zostało zaproszone przez Bibliotekę Narodową w Berlinie do świętowania 

obchodów dwusetlecia śmierci Ernst Theodora Amadeusa Hoffmanna, które przypadają w roku 2022, 

pod nazwą ETAH2022. Z tej okazji Miasto Poznań zorganizowało kilka wydarzeń. W marcu mieliśmy 

okazję posłuchać w jaki sposób życie E.T.A. Hoffmanna powiązane było z Poznaniem  

i Berlinem. W Baraku Kultury  odbyła się rozmowa z dr Ewą Płomińską-Krawiec, wykładowczynią 

Instytutu Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu i autorki książki „E.T.A. Hoffmann w Poznaniu” o 

latach spędzony przez artystę w Poznaniu w latach 1800-1802. Dialog był przeplatany muzycznymi 

fragmentami „Dziadka do orzechów”; w wykonaniu uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu Wydarzenie jest dostępne na kanale 

YouTube: E T A Hoffmann w Poznaniu rozmowa online  

w Baraku Kultury - YouTube W czerwcu odbyło się spotkanie online pt. „E.T.A. Hoffmann - 200 lat 

później”. W spotkaniu udział wzięła tłumaczka Eliza Pieciul-Karmińska (Wydział Neofilologii UAM) 

i ilustratorka Aleksandra Kucharska-Cybuch, które pracowały m.in. nad wydanymi przez 

wydawnictwo Media Rodzina w latach 2013-2015 klasykami literatury dziecięcej: „Dziadek do 

Orzechów i Król Myszy”, „Tajemnicze dziecko” i „Złoty garnek i inne opowiadania”. Rozmowę 

można również obejrzeć na kanale Youtube: E.T.A. Hoffmann- 200 lat później - YouTube   

Jesiennym akcentem był wernisaż wystawy ilustracji Aleksandry Kucharskiej-Cybuch  

do wspomnianych dzieł, w którym udział wzięła sama artystka oraz Eliza Pieciul-Karmińska, 

tłumaczka baśni Hoffmanna, oraz profesorka nadzwyczajna na Wydziale Neofilologii UAM. 

Współorganizatorem wystawy było wydawnictwo Media Rodzina. Wystawę w Baraku Kultury można 

było oglądać kilka tygodni. Można ją także zwidzieć wirtualnie wraz z prof. Beate Sommerfeld z 

Instytutu Filologii Germańskiej UAM: Nowe szaty Hoffmanna – spacer po wystawie ilustracji do 

polskich przekładów baśni E.T.A. Hoffmanna - YouTube 

Wraz z Centrum Inicjatyw Rodzinnych w ramach cyklu spotkań czytelniczych dla dzieci „Czytam i 

Czuję”, Miasto Poznań zorganizowało w czerwcu słuchowisko „Tajemniczego dziecka” ETA 

Hoffmanna. Wszytskie cztery części, składające się na cały utwór można odtworzyć na kanale 

YouTube CIR: https://www.youtube.com/watch?v=eWhSll9hFEo&t=1s 

W czerwcu  2021 r. Poznań opuścił BiblioboXX, uliczna biblioteka stojąca dotychczas przy  

ul. Za Bramką. Stolica Wielkopolski była piątym przystankiem regału - po Berlinie, Szczecinie, Łobzie 

i Wrocławiu. Zgodnie z ideą przekazywania BiblioboXXa kolejnym miastom w ramach Partnerstwa 

Odra, biblioteka trafiła do Zgorzelca, gdzie 18 czerwca nastąpiło jej uroczyste otwarcie. Prezydent 

Jacek Jaśkowiak przekazał kilka książek na poczet BiblioboXXa w Zgorzelcu oraz nagrał film, w 

którym pozdrowił „nowych właścicieli”. W Poznaniu berlińska budka telefoniczna gościła od stycznia 

2020 r. i była wynikiem pogłębiania relacji polsko-niemieckich poprzez współpracę Miasta Poznań z 

Berlinem. Można było znaleźć w niej wiele książek niemiecko- i obcojęzycznych oraz publikacji 

zagranicznych autorów. Budka z książkami popularyzowała czytelnictwo  

i łatwiejszy dostęp do książek, stanowiąc dobry przykład ekonomii współdzielenia. 

BUDAPESZT  

W dniach 15-17 września 2021 r. przedstawicielki Miasta Poznania uczestniczyły w wymianie 

doświadczeń miast Grupy Wyszehradzkiej oraz w Budapest Forum, realizowanych przez National 

https://www.youtube.com/watch?v=ipVfpWZb3Ws&t=972s
https://www.youtube.com/watch?v=ipVfpWZb3Ws&t=972s
https://www.youtube.com/watch?v=ipVfpWZb3Ws&t=972s
https://www.youtube.com/watch?v=KNFmAc7WtlY
https://www.youtube.com/watch?v=KNFmAc7WtlY
https://www.youtube.com/watch?v=KdI7EmeOHbE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KdI7EmeOHbE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KdI7EmeOHbE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=eWhSll9hFEo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=eWhSll9hFEo&t=1s
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Democratic Institute (NDI). NDI to jedna z największych organizacji pozarządowych na świecie,  

z siedzibą w Waszyngtonie, która od ponad trzydziestu lat wspiera demokratyczne instytucje  

i praktyki demokratyczne. Reprezentantki Poznania wzięły udział w spotkaniu, będącym częścią 

Inicjatywy NDI Central Europe Democracy Initiative (CEDI), finansowanej przez National 

Endowment for Democracy. Był to warsztat poświęcony wymianie doświadczeń w temacie wspierania 

współpracy z mieszkańcami i komunikacji wpływającej na rozwój miast. Podczas warsztatów 

omawiano doświadczenia miast w zakresie komunikacji lokalnej w epoce po COVID-19. 

Wypracowywano także najlepsze metody inkluzywnego zarządzania i zwiększania zaangażowania 

obywateli. 

KIJÓW 

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak i Mer Kijowa Vitaliy Klitschko podpisali w kwietniu List 

Intencyjny dotyczący ustanowienia współpracy między Poznaniem a Kijowem, w którym wyrazili 

chęć rozpoczęcia czynności dotyczących ustanowienia formalnych relacji partnerskich między 

Miastem Poznań a Kijowem. List zawiera listę dziedzin przyszłej współpracy, takich, jak: zarządzanie 

miastem, rozwiązywanie lokalnych problemów transportowych, zrównoważony rozwój, kultura, 

ochrona dziedzictwa i rewitalizacja, turystyka, promocja i rozwój potencjału turystycznego miast, 

wspieranie sektora kreatywnego, wzmacnianie środowiska start-upowego, rozwijanie nowoczesnej 

gospodarki opartej na wiedzy oraz zagadnienia Smart City. Podpisany list jest kontynuacją kontaktu 

nawiązanego w 2017 roku przez Prezydenta Jacka Jaśkowiaka i Mera Vitaliya Klitschko podczas 

targów MIPIM w Cannes. 

W dniach 28-30 maja, odbyły się w Ukrainie Dni Kijowa. Dzień Kijowa został ustanowiony po raz 

pierwszy w 1982 roku, aby uczcić rocznicę założenia stolicy. Uroczystości stały się oficjalne  

w 1987 roku. Z okazji tego wydarzenia Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak przesłał specjalne, 

filmowe pozdrowienia dla kijowianek i kijowian. 

LWÓW 

5 października 2021 r. Miasto Poznań gościło delegację z Lwowa, która przyjechała do Poznania  

z okazji XXIV Dni Lwowa i Kresów. W skład delegacji weszli: Teresa Dutkiewicz - pełniąca 

obowiązki prezesa Federacji organizacji polskich na Ukrainie, poetka Stanisława Nowosad oraz Halina 

Makowska - kustosz Kultury Polskiej we Lwowie. Towarzyszyli im przedstawiciele Towarzystwa 

Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, na którego zaproszenie goście przybyli do 

Poznania. Tematem rozmowy była pomoc udzielana przez poznaniaków mieszkańcom Kresów 

Wschodnich, współpraca z polskimi szkołami na Białorusi i Ukrainie, a także związki Poznania i 

Lwowa. 

TALLIN 

16 lipca 2021 r. Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Grzegorz Ganowicz, gościł przedstawicieli 

Tallinna, którzy przebywali w Poznaniu w związku z podpisaniem umowy z firmą Solaris na zakup 

100 autobusów gazowych. To kolejny duży kontrakt w ostatnim czasie z Tallinnem, gdzie Solaris 

dostarcza autobusy już od 2003 roku. Ponadto, po 3 latach nieobecności, Konsulat Honorowy Estonii 

ponownie otworzył  swoje podwoje w Poznaniu. W uroczystości 14 lipca udział wziął Zastępca 

Prezydenta Miasta Poznania, Jędrzej Solarski. 

Pozostałe działania w zakresie współpracy międzynarodowej: 

We wrześniu Miasto Poznań zorganizowało Posiedzenie Komisji Rozwoju Miast i Polityki 

Miejskiej Związku Miast Polskich pt. „Czy dzisiejsze miasta potrzebują Urban Labów?”.  

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji, a także przedstawiciele Urban Labów z Gdyni, 

Rzeszowa, Barcelony, Helsinek, Wiednia, Koszyc, Skanii i Antwerpii. Praktycy z kraju  

i z zagranicy podzielili się doświadczeniem w zakresie powstania i funkcjonowania, finansowania 

Urban Labów, podkreślając zarówno najważniejsze sukcesy, jak i trudności, z którymi się na co dzień 

borykają. 
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Małe granty Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta 

Poznania na współpracę z miastami partnerskimi Poznania: 

W 2021 r. poznańskie organizacje pozarządowe złożyły 16 ofert na realizację zadań publicznych  

w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami”, finansowanych z budżetu Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej, wzmacniających współpracę NGO's z instytucjami miast 

partnerskich. Zrealizowane zostało 8 przedsięwzięć, takich, jak: „Partnerstwo Poznania  

i Hanoweru. Wspomnienie filmowe" czy „Polsko-Gruzińska Akademia Liderów Projektów 

Młodzieżowych”.  

 

II. KONTAKTY INSTYTUCJONALNE, UDZIAŁ MIASTA W KRAJOWYCH I 

ZAGRANICZNYCH ORGANIZACJACH SAMORZĄDOWYCH, FUNDACJACH I 

STOWARZYSZENIACH 

W 2021 r. Miasto współpracowało m.in. z następującymi instytucjami: Związkiem Miast Polskich, 

Unią Metropolii Polskich, Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, Stowarzyszeniem Gmin  

i Powiatów Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszeniem Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i 

Studiów Samorządowych, Poznań Ille-et-Vilaine, EUROCITIES oraz Siecią OASC. W ramach działań 

utrzymywano stały kontakt w wymienionymi organizacjami, uczestniczono  

w posiedzeniach, spotkaniach, naradach i konferencjach, wspólnie pracując  

m.in. nad przygotowaniem dokumentów, stanowisk czy opinii. 

Najbardziej intensywna współpraca prowadzona była w ramach Metropolii Poznań oraz Unii 

Metropolii Polskich. 

Prezydent Jacek Jaśkowiak jest Prezesem Stowarzyszenia Metropolia Poznań, a priorytetowymi 

obszarami współpracy w 2021 r., poza realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, była 

kontynuacja działań na rzecz profilaktyki i ograniczania skutków pandemii COVID-19. 

Przedstawiciele samorządów wspólnie wypracowali formułę, która pozwoliła przekazać ponad 10 mln 

zł na wsparcie sprzętowe dla szpitali oraz w postaci środków ochrony osobistej koniecznych przy 

profilaktyce oraz leczeniu koronawirusa. W 2021 r. rozpoczęto prace nad realizacją Metropolitalnego 

Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP). Podpisane zostały także umowy  

na wykonanie studiów planistyczno-prognostycznych dla skorelowanych z trasami Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej (PKM) linii Śrem-Czempiń i Międzychód-Szamotuły, które – w przypadku realizacji 

– zwiększą obszar, na którym możliwe będzie przemieszczanie się koleją. 

W 2021 r. Rada Metropolii obradowała 2 razy (w formie zdalnej), podejmując 4 uchwały, natomiast 

Zarząd podjął 8 uchwał. 

Prezydent Poznania jest także członkiem Zarządu Unii Metropolii Polskich – fundacji zrzeszającej 

12 największych polskich miast. Przedstawiciele miast obradują w tematycznych komisjach i 

zespołach wypracowując rekomendacje działań dla Zarządu i Rady Unii. Rekomendacje przekładają 

się na stanowiska przedkładane następnie rządowi – bezpośrednio ministerstwom lub za 

pośrednictwem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

W 2021 r. przygotowano 18 stanowisk, apeli, opinii, w tym 3 wspólnie z innymi organizacjami 

samorządowymi. Odbyły się 2 posiedzenia Rady. Obydwa zorganizowano stacjonarnie –  

w Warszawie. Zarząd Unii obradował 4 razy: 2 razy w Warszawie (10 marca i 17 czerwca),  

raz w Gdańsku (26 listopada) i raz w Poznaniu (15 grudnia). 

W ramach sieci międzynarodowych, najważniejsza i najbardziej wielodziedzinowa  współpraca 

odbywa się w ramach stowarzyszenia EUROCITIES. Prezydent Jacek Jaśkowiak reprezentował 

Miasto Poznań na Walnym, Dorocznym Zebraniu EUROCITIES i towarzyszącej mu konferencji pn.: 

„The power of cities – transforming society”, która odbyła się w dniach 3-5 listopada 2021 r. w Lipsku. 

Na zaproszenie władz Lyonu, Villeurbanne oraz Metropolii Lyon, Prezydent Poznania wziął udział w 

http://geodezja-i-system-informacji-przestrzennej-2/
http://geodezja-i-system-informacji-przestrzennej-2/
http://geodezja-i-system-informacji-przestrzennej-2/
https://eurocities.eu/latest/eurocities-2021-leipzig-the-power-of-cities-transforming-society/
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spotkaniu w ramach współorganizowanego przez EUROCITES „Hospitality week”, gdzie podczas 

debaty podzielił się doświadczeniami Poznania w zakresie zwalczania bezdomności. Przedstawiciele 

Miasta angażują się także we współpracę w ramach licznych przedsięwzięć i grup roboczych 

prowadzonych przez EUROCITIES. 

Polsko-niemiecka inicjatywa „Partnerstwo Odra” i Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej 

Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej: 

Miasto Poznań uczestniczy w polsko-niemieckiej inicjatywie Oder Partnerschaft (Partnerstwo Odra), 

realizując wspólne projekty skierowane do społeczności lokalnej. Inicjatywa ta ma na celu pogłębienie 

powiązań politycznych, gospodarczych i infrastrukturalnych między regionami leżącymi po obu 

stronach Odry i Nysy Łużyckiej, poprzez współpracę w zakresie gospodarki, turystyki, transportu, 

infrastruktury oraz nauki i badań naukowych. Jako uczestnik inicjatywy Partnerstwo Odra, Miasto 

Poznań uczestniczy w pracach Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej 

Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej  

i Przygranicznej. W 2021 r. skoncentrowano się na ocenie realizacji polsko-niemieckiego Traktatu o 

dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. Pozostałe zagadnienia obejmowały 

wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu z perspektywy niemiecko-polskiej, Wspólnej Koncepcji 

Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań i Strategii Sąsiedztwa Brandenburgia-

Polska oraz stanu przygotowań mapy połączeń kolejowych i Agendy Terytorialnej 2030. 

  

III. WDROŻENIE STRATEGII ROZWOJU MIASTA POZNANIA 2020+ 

Prace Zespołu Think Tank 

Kontynuowano prace Zespołu Think Tank, który jako element struktury wdrażania Strategii 2020+, 

jest z założenia niezależnym komitetem doradczym o charakterze non profit, funkcjonującym przy 

Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, zajmującym się badaniami i analizami 

dotyczącymi spraw publicznych. Do celów działalności Think Tanku należą: wzmacnianie debaty 

publicznej w mieście i tworzenie dla niej nowych form,  poszukiwanie sposobów rozwiązania 

problemów społecznych, konsulting oraz dostarczanie liderom samorządowym syntetycznej wiedzy, 

przydatnej przy podejmowaniu decyzji. Do prac w ramach Zespołu zaproszeni zostali specjaliści 

reprezentujący różne dziedziny i aspekty życia w mieście - naukowcy, przedsiębiorcy  

i aktywiści - osoby mogące wnieść duży wkład w rozwój miasta. W skład Zespołu wchodzi 18 osób. 

W 2021 r. odbyły się 3 posiedzenia Zespołu Think Tank, na których omawiano takie zagadnienia, jak: 

„Plany inwestycyjne Międzynarodowych Targów Poznańskich” i „Sytuacja Seniorów  

w Mieście”. 

Integrowanie procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania finansowego 

Realizując funkcję Sekretariatu Komitetu Sterującego Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej organizował posiedzenia Komitetu, odpowiedzialnego za integrację procesu 

zarządzania strategicznego z wieloletnim planowaniem budżetowym. W 2021 r. odbyło się 15 

posiedzeń Komitetu Sterującego. Ustalono nowy harmonogram prac opracowania projektu budżetu 

miasta na 2022 rok, w zakresie wydatków majątkowych oraz WPF na kolejne lata. 

W I półroczu 2021 r. prace KS koncentrowały się przede wszystkim na  prezentowaniu  

i opiniowaniu Dokumentów Inicjujących Projekty oraz na przeglądzie zadań budżetowych  

w kontekście budowy scenariuszy oszczędności budżetu. 

W II półroczu 2021 r. posiedzenia KS związane były w głównej mierze z pracami nad projektem 

budżetu miasta na 2022 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata. Wśród 

dyskutowanych zagadnień nadrzędne miejsce zajmowały problemy związane z zakresem planowanych 

przedsięwzięć, możliwościami zbilansowania wkładu do projektów planowanych do dofinansowania 

w okresie programowania UE 2021-2027, a także ryzyka, które wiążą się  
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z uwarunkowaniami zewnętrznymi, mogącymi mieć wpływ na terminowość i sprawność realizacji 

inwestycji wieloletnich.  

Monitoring Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

Radzie Miasta Poznania przekazano Raport o stanie miasta Poznania za 2020 rok, który został poddany 

debacie i głosowaniu nad przyjęciem votum zaufania dla Prezydenta na sesji absolutoryjnej 15 czerwca 

2021 r. Częścią składową raportu były sprawozdania z wdrażania w 2020 r. Strategii Rozwoju Miasta 

Poznania 2020+ (raport z monitoringu) oraz programów i polityk sektorowych realizowanych w 

mieście. 

Raport powstał dzięki współpracy z niemal 90 jednostkami i organizacjami samorządu, biznesu oraz 

pozarządowymi.  

Kampania promocyjna zachęcająca mieszkańców do rozliczania podatków w Poznaniu 

W terminie 1 marca - 30 kwietnia 2021 r. Miasto Poznań prowadziło działania promocyjne 

zachęcające do rozliczania podatków w mieście. Przeprowadzono szeroką kampanię w przestrzeni 

miejskiej, w której na najliczniej odwiedzanych przystankach komunikacji miejskiej pojawiły się 

plakaty promocyjne, a w tramwajach i autobusach wyświetlano krótki film informacyjny zachęcający 

do rozliczenia podatku w Poznaniu. W tegoroczną kampanię włączono również poznańskich 

pracodawców. Zaangażowani w akcję „Świadoma firma, świadomy wybór” przedsiębiorcy 

przekazywali informacje do swoich pracowników. Działania w przestrzeni publicznej uzupełniała 

stała akcja promująca rozliczanie podatków w Poznaniu prowadzona  

w Internecie. Podstawowym jej komponentem była strona internetowa www.glanc.poznan.pl - 

informator, w którym można m.in. zobaczyć jak krok po kroku zmienić miejsce rozliczenia podatku 

PIT oraz na co Miasto przeznacza środki otrzymane z PIT-ów. Uzupełnieniem strony internetowej 

była kampania prowadzona w lokalnych mediach internetowych, w których wyświetlano banery 

promocyjne, również z udziałem pracodawców. 

System OK Poznań - Osobista Karta Poznańska  

W 2021 r. trwały prace wdrożeniowe Systemu OK Poznań - Osobistej Karty Poznaniaka, zgodnie z 

harmonogramem etapów umowy koncesji na usługi, którą Miasto podpisało z wybranym w trybie 

zamówień publicznych koncesjonariuszem Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Sp. z o.o. 

W 2021 r. opracowana została koncepcja Systemu. Przygotowano infrastrukturę teletechniczną 

obejmująca dobór architektury i oprogramowania. Prowadzono prace obejmujące: przygotowanie 

strony www i aplikacji mobilnej oraz elektronicznego systemu zgłoszeń. Przygotowywano również 

program zarządzania benefitami oraz ofertę handlową dla Partnerów Systemu OK Poznań. Równolegle 

opracowywano elementy  kampanii promującej System OK Poznań oraz procedury  

i organizację pracy w POK - stacjonarnych Punktach Obsługi Klienta. 

26 października 2021 r. odbyła się konferencja prasowa dot. System usług OK Poznań. Udział  

w konferencji wzięli Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta 

i Współpracy Międzynarodowej UMP Iwona Matuszczak-Szulc oraz Wiceprezes Zarządu Grupy MTP 

Elżbieta Roeske. 

System usług dla mieszkańców Poznania OK Poznań to nowoczesny, interaktywny  

i zindywidualizowany program benefitowy. Jego 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. 

OK Poznań  obejmuje,  oprócz aplikacji mobilnej i strony internetowej, dla osób wykluczonych 

cyfrowo specjalny  nośnik uprawnień do udziału w programie benefitowym. W Systemie usług 

wykorzystano miejski komponent informatyczny ID Poznań, który pozwala na szybką elektroniczną 

weryfikację faktu rozliczania podatków w Poznaniu. Pozwoli to na łatwe uczestnictwo w programie 

benefitowym oferowanym mieszkańcom korzystającym z usług miejskich i usług partnerów 

http://www.glanc.poznan.pl/
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komercyjnych. System usług zapewnia także ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, które będą 

mogły korzystać z rozwiązań technologicznych na urządzeniach mobilnych i komputerach 

stacjonarnych, a osobom wykluczonym cyfrowo zapewnia możliwość bezpośredniej obsługi  

w punktach obsługi klienta. 

System usług dla mieszkańców jest zorientowany na szeroką współpracę z poznańskimi 

przedsiębiorcami, co pozwoli na wzrost zaangażowania biznesu w sprawy społeczności lokalnej, 

będzie nowym kanałem promowania lokalnej przedsiębiorczości i zwiększy popyt na oferowane przez 

przedsiębiorców usługi. 

OK Poznań umożliwia większe uczestnictwo mieszkańców w życiu miasta, wzmacnia poczucie 

tożsamości lokalnej, integrację społeczną oraz identyfikację z miejscem zamieszkania. Zachęca do 

angażowania się w życie Poznania. Stanowi nowy kanał komunikacji między mieszkańcami  

i Miastem. 

Realizacja Poznańskiego Panelu Obywatelskiego 

W 2021 r. odbył się w Poznaniu pierwszy Poznański Panel Obywatelski, który zorganizowano  

z inicjatywy organizacji pozarządowych, postulujących podjęcie wzmożonych działań 

przeciwdziałających zmianom klimatu. Celem panelu było poszerzenie zakresu inicjatyw 

włączających mieszkańców w projektowanie działań Miasta w dwóch tematach: 

1) Jak zaadaptować lasy i tereny zieleni w Poznaniu do zmieniającego się klimatu? 

2) Czy całkowicie odejść w Poznaniu od spalania węgla w gospodarstwach domowych? 

Panel obywatelski to proces demokratycznego podejmowania decyzji. Do udziału w nim zaprasza się 

losowo wyłonioną, reprezentatywną grupę obywatelek i obywateli danej społeczności. PPO 

przeprowadziło stowarzyszenie Inicjatywa z Natury Rzeczy, wyłonione w wyniku konkursu. 

Losowanie panelistek i panelistów do PPO przebiegało w kilku etapach. Skład panelu, łącznie  

z grupą rezerwową, liczył 70 osób. Harmonogram PPO uwzględniał spotkania wstępne, edukacyjne i 

deliberacyjne. Łącznie paneliści i panelistki wzięli udział w 31,5 godzinach spotkań. Wszystkie 

spotkania edukacyjne miały charakter otwarty, a ich przebieg transmitowany był na żywo na kanale 

YouTube oraz na Facebooku PPO.  

Panel zakładał zaangażowanie mieszkańców, którzy mogli wziąć udział w otwartych konsultacjach 

dot. tematów szczegółowych, mieli możliwość przesyłania swoich uwag oraz obserwowania spotkań 

edukacyjnych online. Organizacje pozarządowe działające w obszarze ekologii miały możliwość 

włączenia się jako Strony Panelu. Ponadto w proces panelu włączono Radnych Miasta Poznania, 

Prezydenta Miasta Poznania oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki przestrzennej i 

gospodarowania nieruchomościami, gospodarki komunalnej i lokalowej oraz środowiska.  

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 cały proces panelu zrealizowano w trybie zdalnym. W 

wyniku panelu paneliści i panelistki wypracowali 77 rekomendacji, które zostały przekazane 

Prezydentowi Miasta Poznania i poddane analizie przez wydziały merytoryczne UMP. Niektóre  

z rekomendacji są już realizowane, dla innych wyznaczono określone terminy wdrożenia.  

Na przeprowadzenie panelu przeznaczono 200 tys. zł  

V Forum Rozwoju Miast 

W dniach 13–14 października 2021 r. odbyła się piąta edycja Forum Rozwoju Miast, międzynarodowej 

konferencji poświęconej tematyce miejskiej i wyzwaniom rozwojowym współczesnych miast. 

Współorganizatorami V Forum Rozwoju Miast, obok Urzędu Miasta Poznania, były Międzynarodowe 

Targi Poznańskie, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich oraz Poznańskie Centrum 

Superkomputerowo Sieciowe, a patronat objęli: Łukasiewicz Instytut Logistyki i Magazynowania, 

GEOPOZ, Krytyka Polityczna, Magazyn Miasta, Kino Muza i Estrada Poznańska. 

Konferencja odbyła się w trybie zdalnym. Podczas Forum zaprezentowano najciekawsze  

i najbardziej wartościowe rozwiązania z kraju i zagranicy. Dyskutowano m.in. o tym jak miasta 

https://www.poznan.pl/panelobywatelski/
https://www.poznan.pl/panelobywatelski/
https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,344/news,9400/poznaj-rekomendacje-panelu,164726.html
https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,344/news,9400/wdrazanie-rekomendacji,170324.html
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poradziły sobie z przetrwaniem pandemii i jakie czynniki czynią miasta odpornymi na nagłe zmiany i 

kryzysy. Tegoroczna edycja skupiła się na czterech obszarach tematycznych: idei 15-minutowego 

miasta, technologicznych rozwiązaniach ułatwiających życie w mieście, ze szczególnym 

uwzględnieniem ekonomii cyrkularnej oraz ekonomii obwarzanka, a także na społeczności lokalnej 

jako źródle odporności. W prelekcjach i debatach udział wzięli przedstawiciele miast partnerskich 

Poznania: Raanana, Rennes, Hanoweru i Jyvaskyla oraz eksperci i praktycy z Wielkiej Brytanii, 

Niemiec, Szwecji, Belgii, Francji, Hiszpanii, Finlandii, Izraela, Australii i Słowenii. 

Forum można było obejrzeć bezpłatnie w języku polskim i angielskim. Wydarzenie tłumaczone było 

także na polski język migowy. Tegoroczne wydarzenie oglądało na żywo ponad 600 osób. Zapis 

konferencji dostępny jest na stronie wydarzenia: www.forumrozwojumiast.poznan.pl   

 

IV. ANALIZOWANIE TRENDÓW ROZWOJOWYCH ORAZ FORMUŁOWANIE CELÓW  

I PRIORYTETÓW ROZWOJU MIASTA I METROPOLII POZNAŃ 

Opiniowanie projektów dokumentów strategicznych 

W 2021 r. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej uczestniczył w konsultacjach 

projektów dokumentów strategicznych i kierunkowych, zarówno krajowych, jak i miejskich, w tym 

m.in.: 

- projektu Krajowej Polityki Miejskiej; 

- zmian w polityce rozwoju dotyczących w szczególności procesu sporządzania strategii rozwoju 

gminy, wynikających ze zmian ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy  

o samorządzie gminnym, a także ustawy o samorządzie województwa. 

 

V. KOORDYNOWANIE UCZESTNICTWA MIASTA W KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 

RANKINGACH I KONKURSACH 

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej koordynował udział Miasta  

w prestiżowych konkursach i rankingach, min. Rankingu Perły Samorządu, Rankingu Forbes, czy 

Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej, w których Poznań zajmował czołowe miejsca.  

W Rankingu Perły Samorządu 2021, w grupie miast powyżej 100 tys. mieszkańców 1. miejsce  

w kategorii Najlepszy Włodarz zajął Prezydenta Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, a w kategorii 

Najlepszy Samorząd, Poznań zajął 3. miejsce. 

Z kolei w Rankingu Forbes Poznań zajął 3. miejsce w kategorii Ranking Miast Zielonych i 5. miejsce 

w kategorii Miasto Przyjazne Ludziom. 

Ponadto Poznań zajął 3. miejsce w rankingu “Gmina dobra do życia" org. przez Serwis 

Samorządowy PAP.  

Wydział koordynował  udział Miasta Poznania w kilkudziesięciu badaniach ankietowych 

realizowanych przez podmioty zewnętrzne, dot. różnych zakresów tematycznych w ramach 

funkcjonowania jst. 

 

VI. KOORDYNOWANIE PROCESU OCENY WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ MIASTA 

W 2021 r. zostały potwierdzone międzynarodowe oceny ratingowe Miasta Poznania nadane przez 

agencje Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service. Poznań posiada rating A- nadany przez agencję 

Fitch Ratings oraz rating na tym samym poziomie A3 z prognozą stabilną nadany przez agencję 

Moody’s Investors Service. Tak wysokie oceny oznaczają, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką 

zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, 

że w najbliższym czasie wiarygodność finansowa Poznania nie powinna ulec zmianie. Ocena 

http://www.forumrozwojumiast.poznan.pl/
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ratingowa na poziomie A- jest najwyższą, jaką może uzyskać samorząd w Polsce  

i jest ona równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju. 

W 2021 r. agencja Fitch umieściła wszystkie oceniane polskie miasta na liście obserwacyjnej ze 

wskazaniem negatywnym, co odzwierciedla niepewność, jak zmiany w systemie dochodowym 

samorządów lokalnych wprowadzone przez reformę podatkową „Polski Ład” wpłyną na system 

finansowania polskich samorządów, a w konsekwencji na profile finansowe miast. 

 

VII.    WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM AKADEMICKIM I NAUKOWYM 

Wykłady otwarte wybitnych naukowców 

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 z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych, chemii, fizyki, 

mangi, nauk ścisłych i przyrodniczych, muzyki, sztuki, literatury, filmoznawstwa i literatury. 

Wykładów wysłuchało ponad 2,2 tys. słuchaczy.  

Konkurs ‘Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską"  

i "Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". 

Rozstrzygnięto XVII edycję Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę 

doktorską" i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". W edycji 2020/2021 

na Konkurs wpłynęły 122 prace dyplomowe, w tym 52 rozprawy doktorskie i 70 prac magisterskich. 

Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano trzy równorzędne nagrody w 

wysokości 14 tys. zł oraz cztery honorowe wyróżnienia, zaś w kategorii prac magisterskich trzy 

równorzędne nagrody w wysokości 7 tys. zł oraz cztery honorowe wyróżnienia. Uroczyste ogłoszenie 

wyników odbyło się 14 kwietnia 2021 r., z uwagi na obostrzenia związane z pandemią Covid-19, 

zorganizowano je w wersji online.   

W listopadzie 2021 r. zakończono przyjmowanie wniosków w XVIII edycji konkursu „Nagroda 

Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i „Nagroda Prezydenta Miasta 

Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". W konkursie spłynęły 102 prace: 56 prac 

magisterskich i 46 prac doktorskich. 

Stypendia dla studentów – laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych podejmujących 

studia w Poznaniu 

W miesiącach styczeń – czerwiec 2021 r. kontynuowano wypłaty stypendiów dla Stypendystów  

z edycji 2020/2021. 

W kwietniu 2021 r. rozpoczęto XIV edycję programu stypendialnego. Na konkurs wpłynęło 29 

aplikacji i wszystkie spełniały wymogi regulaminowe. Na podstawie opinii Rady Akademickiego  

i Naukowego Poznania podjęta została decyzja o przyznaniu stypendiów na rok akademicki 2021/2022 

29 osobom. Od października 2021 r. do czerwca 2022 r.  comiesięczne stypendium  

w wysokości 1.600 zł otrzymało 10 laureatów olimpiad, a stypendium w wysokości 1.400 zł otrzymało 

19 finalistów olimpiad.  

Wręczenie stypendiów odbyło się 22 października 2021 r., z udziałem przedstawicieli władz Miasta 

oraz Rady Akademickiego i Naukowego Poznania. 

Nagroda Naukowa Miasta Poznania, stypendia dla młodych badaczy 

W 2021 r. do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej wpłynęło 13 wniosków  

o przyznanie Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz 63 wnioski o przyznanie stypendium dla 

młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. Decyzją Kapituły przyznano jedną Nagrodę 

Naukową w wysokości 60.000 zł, której Laureatem został Dr hab. Michał Bogdziewicz  

z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za przełomowe badania nad ekologią reprodukcji 
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roślin w świetle zmian klimatycznych XXI wieku. Oficjalne wręczenie nagrody nastąpiło podczas 

uroczystej sesji Rady Miasta Poznania 29 czerwca 2021 r.   

Wyłoniono także 13 laureatów stypendium dla młodych badaczy, którzy nie ukończyli 30 roku życia. 

Wysokość stypendium wyniosła 9.230 zł. Stypendium wypłacane jest jednorazowo. Uroczystość 

wręczenia pamiątkowych dyplomów odbyła się 22 czerwca 2021 r. na dziedzińcu Urzędu Miasta 

Poznania.  

Stypendia dla studentów z Białorusi 

Miasto Poznań, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu i Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego, przekazało 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 stypendia dla 20 osób  

w I półroczu i 21 osób w II półroczu w sumie 183 tys. zł. 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.). 

Stypendia dla studentów z Syrii 

Miasto Poznań przekazało 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.  

Konkurs „Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?” 

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?”. Celem konkursu było zachęcenie osób 

mieszkających lub związanych z Poznaniem do refleksji na tym, w jaki sposób korzystają z miasta, co 

jest w nim dla nich ważne i jakiego miasta chcieliby dla siebie i dla przyszłych pokoleń.  

W czwartej na przestrzeni 100 lat edycji konkursu wzięło udział 127 poznanianek i poznaniaków. 

Uczestnicy konkursu mieli możliwość przedstawienia wypowiedzi pisemnych (wpłynęło ich 117) lub 

mówionych (10 wypowiedzi). Autorami nadesłanych prac były osoby w różnych grupach wiekowych 

- od nastolatków po osiemdziesięciolatków, w większości zamieszkujące różne rejony Poznania (104 

prac), a także obszar metropolii Poznań, inne miasta w Polsce, a nawet za granicą, ale na różne sposoby 

związane z Poznaniem.  

Wyniki konkursu ogłoszono 5 listopada 2021 r. podczas konferencji prasowej, z udziałem Zastępcy 

Prezydenta Mariusza Wiśniewskiego. Nagrodzono 8 osób (przyznano 5 nagród finansowych w 

kategorii wypowiedzi pisemnych i 3 nagrody finansowe w kategorii wypowiedzi w formie nagrań 

dźwiękowych). Wśród wszystkich uczestników rozlosowano również 10 nagród pieniężnych. Pula 

nagród wyniosła 17 tys. zł.  Pełna lista osób nagrodzonych dostępna jest na stronie 

www.czympoznan.pl. 

Działania, w których promowany jest „Akademicki Poznań” 

● Akcja „Poznań przyciąga” 

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

zachęcenie uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju do podjęcia nauki na poznańskich 

uczelniach, a także pomoc młodzieży w wyborze dalszej ścieżki edukacji. Z powodu sytuacji 

pandemicznej akcja realizowana była wyłącznie online. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

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

artystycznym, biologiczno-chemicznym, matematyczno-technicznym oraz społeczno-ekonomicznym, 

które obejrzało łącznie ponad 1,2 tys. osób. Spotkania były okazją  

do zapoznania się z ofertą poznańskich uczelni oraz możliwościami, jakich dostarcza życie  

http://www.czympoznan.pl/
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w Poznaniu. Wszystkie spotkania można śledzić na miejskim kanale Youtube. Zorganizowano także 

szkolenie w formie online dla pedagogów i doradców zawodowych. W ramach akcji uaktualniono 

stronę internetową www.poznanprzyciaga.pl, na której przyszli studenci znajdą wszystkie niezbędne 

informacje dotyczące oferty akademickiej miasta, mogą wypełnić test preferencji zawodowych i 

pobrać poradnik maturzysty, ułatwiający im przygotowania do egzaminu dojrzałości. Kampania 

promocyjna „Poznań Przyciąga" realizowana była również w mediach społecznościowych, głównie na 

Instagramie i Facebooku oraz profilu Miasta na platformie TikTok. Młodzież zainteresowana ofertą 

akademicką Poznania mogła obejrzeć m.in. reportaże z uczelni oraz wywiady z absolwentami. 

● Akademicki Poznań na targach edukacyjnych krajowych 

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.  

Reklama „Poznań Przyciąga” wyświetlana była również na stronach www „Salonu Maturzystów 

2021” organizowanego w formule online przez Fundację „Perspektywy”. 

● Projekt „Ambasador Akademickiego Poznania” 

W ramach projektu „Ambasador Akademickiego Poznania” 20 grudnia 2021 r. .odbyło się spotkanie 

świąteczne Ambasadorów Akademickiego Poznania (Stypendystów Miasta Poznania  

z lat 2008-2021), z udziałem Zastępcy Prezydenta Mariusza Wiśniewskiego. Z uwagi na pandemię 

COVID-19 spotkanie zorganizowano w formie zdalnej. 

● Prowadzenie stron internetowych i profili w mediach społecznościowych 

Na bieżąco redagowano strony internetowe dla obecnych i potencjalnych studentów: 

www.poznan.pl/studia i  profil „Poznań Przyciąga” na Fb (w wersji polskiej) oraz 

www.studyin.poznan.pl i profil „Study in Poznan” na Fb (w wersji angielskiej). 

● „Study in Poznań” 

- 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.   

- 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, 

- 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. 

 

 

 

 

http://www.poznanprzyciaga.pl/
http://www.poznanprzyciaga.pl/
https://www.instagram.com/poznanprzyciaga/
https://www.instagram.com/poznanprzyciaga/
https://www.instagram.com/poznanprzyciaga/
https://www.facebook.com/poznanprzyciaga
https://www.facebook.com/poznanprzyciaga
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VIII. DZIAŁANIA NA RZECZ MŁODZIEŻY 

Fundusz Samorządów Uczniowskich 

W 2021 r., zrealizowano IV edycję konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, który umożliwia 

poznańskiej młodzieży uzyskać środki na realizację własnych pomysłów. Konkurs adresowany jest do 

uczniów poznańskich szkół ponadpostawowych. Jego celem jest wsparcie działań młodych 

poznaniaków zaangażowanych w rozwój swojej szkoły i w życie miasta. 

Przed złożeniem przez szkoły aplikacji, Samorządy Uczniowskie, pod okiem opiekunów i przy 

wsparciu merytorycznym przedstawicieli Miasta, uczyły się podczas warsztatów pozyskiwać 

dofinansowanie na projekty związane np. z zainteresowaniami naukowymi, kształtowaniem postaw 

obywatelskich, wydarzeniami edukacyjno-kulturalnymi lub integracją uczniów. 

W konkursie aplikowało 31 szkół, które zgłosiły 43 projekty.  Uczniowie mogli pozyskać do 2.000 zł 

na projekt. Komisja konkursowa przyznała dofinansowanie na 42 projekty, zgłoszone przez 31 szkół. 

Uczniowie uzyskali dofinansowanie do 2.000 zł na projekt. Dzięki środkom Miasta młodzież 

zrealizowała m.in. różnorodne warsztaty i projekty edukacyjne, wydarzenia kulturalne i sportowe oraz 

spotkania tematyczne. W wielu szkołach powstały atrakcyjne dla uczniów strefy wypoczynku. 

Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji i integracji młodzieży 

W 2021 r. kontynuowano system wspierania organizacji pozarządowych w formie dotacji 

przyznawanych przez Urząd Miasta Poznania (tzw. „małe granty”) w obszarze publicznym: 

„Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”, obejmującym 

projekty mające na celu integrację i aktywizację młodzieży, w tym środowiska studenckiego 

poznańskich uczelni. Dzięki wsparciu Miasta zrealizowano 9 projektów m.in. organizację warsztatów 

z zakresu debat oksfordzkich, IV Kongres Samorządów Uczniowskich, “Działamy  

na rzecz rozwijania samorządów uczniowskich, studencki zjazd Forum Uczelni Technicznych, 

warsztaty techniczne dla Wolontariuszy - Mobilna budka telefoniczna z książkami BucherboXX, 

realizacja wideoklipu “Dziadek do orzechów”, Poznań Silent Night, projekt “Mój Poznań - moje 

miejsce na ziemi”  oraz festiwal świąteczny “Boże Narodzenie w różnych kulturach społecznych”.  

Współpraca z  Młodzieżową Radą Miasta Poznania 

W 2021 r. odbyło się 9 sesji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. W trakcie X sesji Rada 

przeprowadziła wybory uzupełniające do Prezydium. Na sesji 15 października 2021 R. przyjęto 

ślubowania nowych Radnych (zgłoszonych w naborze uzupełniającym w nowym roku szkolnym). Na 

bieżąco odbywały się posiedzenia 7 Komisji tematycznych.  

Poza Komisją Skrutacyjną i Komisją Rewizyjną, Rada działała w ramach  7 Komisji tematycznych: 

ds. Edukacji Obywatelskiej, ds. Klimatu i Ochrony Środowiska, ds. Komunikacji Medialnej,  

ds. Kultury i Sportu, ds. Polityki Społecznej, ds. Relacji Zewnętrznych oraz ds. Samorządów 

Uczniowskich.  

Rada zaangażowała się w działania Miasta w ramach walki z pandemią COVID-19, 

rozpowszechniając komunikaty Miasta wśród uczniów szkół średnich (m.in. promując szczepienia 

przeciwko COVID-19). Rada kontynuowała projekt „POZnaj Miasto” (cykl spotkań  

z przedstawicielami Miasta dla uczniów szkół ponadpodstawowych). Ponadto MRMP 

współpracowała z Zespołem Oświatowym Miasta Poznania 2020+. MRMP uczestniczyła także  

w pracach Zespołu ds. PBO 2023. Rada zaangażowała się także w przygotowanie cyklu podcastów 

“POZnaj Siebie” realizowanych we współpracy z Centrum Inicjatyw Rodzinnych i Estradą 

Poznańską oraz w miejski projekt „Hej Dziewczyny! Akcja Menstruacja w twojej szkole” 

realizowany w poznańskich szkołach. Rada współorganizowała Warsztaty Medialne dla szkół 

średnich  we współpracy z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podpisano list 

intencyjny z UAM dot. nawiązania współpracy edukacyjnej. Podjęto także uchwałę w sprawie 

podpisania Deklaracji Współpracy Młodzieżowych Rad Aglomeracji Poznańskiej. Rada wzięła 

udział w biegu niepodległości w ramach obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę 
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niepodległości oraz uczestniczyła w jarmarku na Świętym  Marcinie w ramach świętowania Imieniny 

ulicy Św. Marcin. Radni MRMP zaangażowali się w pomoc pogorzelcom  

na Os. Kopernika w Poznaniu oraz w akcję “Szlachetna paczka”.  

Opracowano zmiany w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, które Rada Miasta Poznania 

przyjęła uchwałą na sesji 9 listopada 2021 r. Zmiany wynikały przede wszystkim z konieczności 

dostosowania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poznania do nowych zapisów w ustawie  

o samorządzie gminnym.  

Reprezentanci MRMP brali udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji Rady Miasta Poznania. 

Ponadto Rada współpracowała na bieżąco z Pełnomocniczką Prezydenta ds. młodzieży  

i współpracy akademickiej. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej sprawował na 

bieżąco obsługę techniczną i administracyjną Młodzieżowej Rady. 

 

IX. OPRACOWANIA I PUBLIKACJE 

Portal BaDaM www.badam.poznan.pl  

Prowadzono serwis z Bazą Danych Miasta Poznania. W 2021 r. na stronie www.badam.poznan.pl 

odnotowano 420,4 tys. unikalnych wizyt i 4,3 mln wyświetleń. Informacje na portalu zamieszczone są 

w podziale na 5 zakładek: 

● 01_Raport roczny: Raport o stanie miasta Poznania za 2020 rok – zgodnie z zapisami ustawy jego 

wydanie jest dla każdej gminy obligatoryjne. W Raporcie uwzględniono rozszerzony zakres 

Raportu zgodnie z Ustawą. Dokument opisuje stan rozwoju Poznania w różnych obszarach 

funkcjonowania m.in. gospodarki, innowacji i inteligentnego miasta, rynku pracy, demografii, 

transportu, edukacji, środowiska, warunków życia, partycypacji publicznej, zarządzania miastem i 

finansów; wdrażania strategii rozwoju miasta, programów i polityk branżowych. 

● 02_Tematy: prezentowano dane w nowoczesnej i atrakcyjnej wizualnie formie infografik  

i wykresów dotyczące wybranego wąskiego zagadnienia – tematu przewodniego za rok, za który 

opracowywany jest Raport o stanie miasta, czyli za 2020 r.  Przedstawione tematy dotyczyły: 

mieszkań, bezpieczeństwa, oświaty, kultury, sportu, seniorów i ruchu naturalnego. Konkretne 

wskaźniki przedstawiane są na przestrzeni lat lub w porównaniu do innych miast, dzięki czemu są 

one nie tylko czystymi danymi, ale informacjami, które dają pole do interpretacji. Przystępny 

sposób ukazywania danych o mieście ma zachęcić jak najszersze grono odbiorców do zapoznania 

się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi sytuacji społeczno-gospodarczej Poznania. 

● 03_Biuletyn: prezentowano dane statystyczne dotyczące Poznania w ujęciu miesięcznym  

za 2021 r. Dane te dotyczą m.in.: demografii, zawieranych małżeństw, bezrobocia, wynagrodzeń, 

ruchu budowlanego, ruchu lotniczego, bezpieczeństwa, ruchu rowerowego, działalności jednostek 

kultury, opieki nad zwierzętami w schronisku, czy różnych kanałów komunikacji  

w UMP. 

● 04_Publikacje: zamieszczano raporty przedstawiające różne dziedziny życia Poznania  

i aglomeracji poznańskiej. Publikacje zamieszczone w 2021 roku to m.in.: Studenci i absolwenci 

kierunków technicznych i informatycznych w Poznaniu, Bezrobocie wśród absolwentów szkół 

ponadpodstawowych z Poznania i powiatu poznańskiego z roku szkolnego 2019/2020, Poznańskie 

uczelnie w czołówce rankingu szkół wyższych Perspektywy 2021, Przeciętne trwanie życia 

mieszkańców Poznania w 2020 r. 

● 05_Mapy: zakładka, w której można przeglądać plany Poznania, plany zagospodarowania 

przestrzennego oraz mapy prezentujące dane tematyczne związane z różnymi aspektami 

http://www.badam.poznan.pl/
http://www.badam.poznan.pl/
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funkcjonowania i rozwoju miasta (m.in. mieszkańcy wg wieku, hałas, przyroda, rewitalizacja  

i ochrona zabytków, mieszkalnictwo, transport, bezpieczeństwo). Mapy te udostępniane są  

w miejskim Systemie Informacji Przestrzennej SIP. Poprzez zakładkę można także obejrzeć model 

3D Poznania (Trójwymiarowy Model Miasta z wizualizacją obiektów miejskich, ukształtowania 

terenu, roślinności i innych zjawisk przestrzennych) oraz panoramę Centrum Kultury Zamek, z lotu 

ptaka oraz od wewnątrz.   

„Informacje sygnalne” 

Opracowano i dystrybuowano drogą elektroniczną 13 „Informacji sygnalnych”, które obejmowały 

tematy z zakresu demografii, gospodarki, rynku pracy, szkolnictwa wyższego, a także cudzoziemców 

i pozycji Poznania w rankingach.  

 

 

XXV. Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych: 

 

Mimo trwające pandemii i wprowadzonych ograniczeń, obsługa klientów w Wydziale Spraw 

Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych odbywała się na bieżąco. W roku 2021 obsłużyliśmy 

porównywalną liczbę klientów do czasu sprzed pandemii, w zakresie rejestracji pojazdów 

zaobserwowaliśmy wzrost liczby rejestracji pojazdów.   

Poniżej przedstawione podstawowe dane w zakresie realizowanych przez wydział spraw.  

 

W 

związku z wprowadzeniem strefy parkowania na Wildzie i Łazarzu zauważalnie wzrosła liczba osób 

meldujących się na tym obszarze. Poniżej przedstawiono jak zmieniła się liczba zameldowanych osób przed 

wprowadzeniem strefy i po jej wprowadzeniu.  

 

1. Wilda: 

a. na dzień 30.10.2020 

 cały obszar: 20 328 

 obszar z opłatami pobieranymi od 01.02.2021: 3 120 

b. na dzień: 15.02.2021 

l.p. Rodzaj sprawy Liczba spraw 

1. Dowody osobiste 42.080                  

2. Zaświadczenia i informacje do innych urzędów dotyczące 

dowodów osobistych 
9.935 

3. Meldunki (stałe i czasowe) 41.343 

4. Wymeldowania 7.593                  

5. Decyzje dotyczące meldunku/wymeldowania 

administracyjnego 
804 

6. Informacje/zaświadczenia o danych osobowych 20.656 

7.  Prawa jazdy 11.136 

8. Profile kandydatów na kierowców 8.086 

9. Decyzje o zatrzymaniu lub cofnięciu praw jazdy 1.863 

10. Dowody rejestracyjne 101.456 

11. Pozwolenie czasowe 101.407 

12. Tablice rejestracyjne 84.824 

13. Znaki legalizacyjne 95.744 

14. Zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu 78.777 

15. Kontrole ośrodków szkolenia kierowców 77 

16. Kontrole stacji kontroli pojazdów  59 
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 cały obszar: 21 200 

 obszar z opłatami pobieranymi od 01.02.2021: 3 301 

2. Łazarz: 

a. na dzień 30.10.2020 

 cały obszar: 25 203 

 obszar z opłatami pobieranymi od 01.02.2021: 8 060 

b. na dzień: 15.02.2021 

 cały obszar: 26 133 

 obszar z opłatami pobieranymi od 01.02.2021: 8 462 

 

Od 8 listopada 2021r. Urząd Miasta Poznania został ustawowo zobowiązany do obsługi mieszkańców gmin 

powiatu poznańskiego w zakresie przyjmowania wniosków o dowód osobisty w miejscu przebywania od 

osób, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą przybyć do urzędu. Do tej pory każda  

z gmin realizowała to zadanie we własnym zakresie. Od 8 listopada wszystkie takie osoby będzie 

obsługiwał Urząd Miasta Poznania. 

 

W dniu 4 czerwca 2021 r. weszła w życie zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym, która dała możliwość 

rejestracji nowego pojazdu poprzez wysłanie wniosku elektronicznego. Na prośbę Polskiej Wytwórni 

Papierów Wartościowych S.A. oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uczestniczyliśmy we wdrożeniu 

nowej usługi w tym również w rozbudowanym pilotażu usługi. Nasze spostrzeżenia i uwagi przyczyniły 

się do udoskonalenia procesu i wprowadzenia go do wszystkich urzędów rejestrujących pojazdy w całym 

kraju.  

 

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku nowych przepisów dotyczących pobieranie odcisków palców 

przy wnioskowaniu o dowód osobisty. Zostaliśmy również zaproszeni przez Kancelarię Prezesa Rady 

Ministrów do testowania nowych rozwiązań informatycznych. Prace testowe trwały ok. 5 miesięcy  

i przyczyniły się do sprawnego wprowadzenia we wszystkich gminach nowych rozwiązań informatycznych 

do pobierania odcisków palców przy wydawaniu dowodów osobistych. 

 

Poniżej przedstawiono liczbę zarejestrowanych pojazdów w roku 2020 i 2021 

 

Wyszczególnienie 
Stan na 31.12.2020  

r. 

Stan na 31.12.2021 

r. 

Liczba zarejestrowanych pojazdów łącznie  527.463 538.908 

Liczba aut osobowych 415.382 424.183 

Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców 852* 869** 

Liczba samochodów ciężarowych 64.701 65.550 

Liczba motocykli 18.582 19.607 

Liczba skuterów (motorowerów) 7.540 7.642 

Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych 90.654 101.456 

Liczba wydanych praw jazdy 8.434 11.136 

Łączna liczba ośrodków szkolenia kierowców (w nawiasie 

liczba nowych ośrodków – jeśli dotyczy) 
58 58 

Liczba stacji kontroli pojazdów funkcjonujących na terenie 

Poznania 
53 53 
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  * przyjęto, że w 2020 r. w Poznaniu mieszkało 488.085 osób (liczba osób zameldowanych na stałe  

i czasowo) 

** przyjęto, że w 2021 r. w Poznaniu mieszkało 487.962 osób (liczba osób zameldowanych na stałe  

i czasowo) 

 

 

XXVI. Wydział Sportu: 

 

Najważniejsze osiągnięcia, efekty, nagrody, wyróżnienia uzyskane przez Wydział w 2021 r. 

 

- Poznań został uznany przez kapitułę Forum Sportu i Biznesu - Miastem Sportu 2021. Wydarzenie odbyło 

się w Warszawie 20 października 2021 

- Organizacja mityngu Poznań Athletics Grand Prix spotkała się z uznaniem organizacji lekkoatletycznych, 

co przełożyło się na przyznanie rangi Bronze Label w ramach World Athletics Continental Tour zawodom 

w r. 2022.  

- Po organizacji 97. PZLA Mistrzostw Polski Miasto Poznań Zostało wyróżnione tytułem Przyjaciela 

PZLA.  

- W przeprowadzonym przez światową organizację lekkoatletyczną World Athletics rankingu imprez 

biegowych 13.PKO Poznań Półmaraton uplasował się na wysokim 18 miejscu, zdobywając 9425 punktów 

rankingowych. Jest to bezapelacyjnie najlepszy wynik wśród tegorocznych polskich imprez biegowych. 

Polskie Stowarzyszenie Biegów Ulicznych uhonorowało poznański półmaraton nagrodą „Złote Skrzydła” 

za rekordowe wyniki i najwyższą frekwencję. 

- organizacja Mistrzostw Europy w sprincie kajakowym oraz Mistrzostw Europy Juniorów  

w Kajakarstwie – sukces organizacyjny w warunkach przeniesienia zawodów z Niemiec. 

2. Baza obiektów sportowo-rekreacyjnych wg stanu na 31.12.2021 r., w tym zmiany w ciągu roku 

(wykaz nowo otwartych i zamkniętych obiektów).  

 

Obiekty sportowo-rekreacyjne: 

 stadiony – 10  

 boiska i place treningowe – 495 

 hale i sale – 190 

 pływalnie kryte -  14  

 kąpieliska i pływalnie odkryte - 6 

 lodowiska - 3 

 kręgielnie – 8 

 tory łucznicze / strzelnice - 7 

 przystanie wodne - 12 

 hipodrom - 1 

 tor samochodowy - 1 

 tor regatowy - 1 

 letni tor saneczkowy - 1 

 stok narciarski – 1 
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 korty tenisowe – 140 

 pole golfowe - 1 

 korty do squasha – 29 

 ściany wspinaczkowe – 3 

 kolejka górska „Adrenaline” – 1  

 siłownie zewnętrzne – 67 

 parki linowe – 4 

 skateparki – 4 (Nowy skatepark Rampa Malty, nowy skatepark na os. Tysiąclecia) 

 

W 2021 zostało zaplanowanych i zrealizowanych wiele inwestycji dotyczących rozbudowy bazy sportowej 

Miasta Poznań. Najważniejsze z nich to:  

 

- budowa pływalni na os. Zwycięstwa (koszt 26 mln zł – w 2021 roku wydatkowano  

ok. 4 mln zł). Obiekt otwarty od marca 2022 roku. 

 

- wymianę sztucznej nawierzchni boiska piłkarskiego (MOS) – koszt 2,2 mln zł, 

 

- przystosowanie stadionu piłkarskiego przy ul. Droga Dębińska do wymogów licencyjnych PZPN – 

budowa węzła cieplnego (0,5 mln zł). W planach inwestycyjnych zaplanowano środku na dalsze prace 

związane z rozbudową stadionu. 

 

3. Działania w ramach upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2021 r. (ze szczególnym 

uwzględnieniem Młodzieżowych Centrów Sportu) oraz liczba osób, do których te działania zostały 

skierowane (w podziale na dzieci i młodzież oraz dorosłych). 

 

a) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem 

Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu 

 

Priorytetowym zadaniem miasta realizowanym przez Wydział Sportu jest wspieranie organizacji 

stałych zajęć sportowych ukierunkowanych na określoną dyscyplinę sportową „Szkolenie młodzieży 

uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 

okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach 

objętych Systemem Sportu Młodzieżowego”, tzw. Młodzieżowych Centrów Sportu.  

Do Młodzieżowego Centrum Sportu uczęszcza młodzież posiadająca licencje sportowe, która zdobywa 

punkty w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego.  

W 2021 roku w Poznaniu funkcjonowało 104 Młodzieżowych Centrów Sportu, 

a szkolenie odbywało się w 36 dyscyplinach sportowych, w 60 klubach.  

 

b) Realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie 

zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Poznania” w ramach profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym m.in.: Nauka pływania dla dzieci szkół 

podstawowych miasta Poznania, Bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci  
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i młodzieży miasta Poznania, Poznańskie igrzyska młodzieży szkolnej czy Organizacja sportowej 

rywalizacji dla studentów poznańskich uczelni wyższych  

Zadanie o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży miasta Poznania realizowane przez 

Wydział Sportu adresowane jest do szerokiej populacji dzieci  

i młodzieży zagrożonych zjawiskami patologii społecznej. Celem dofinansowywanych zajęć była 

przede wszystkim profilaktyka uniwersalna tworząca warunki, które mają na celu sprzyjać 

prawidłowemu wychowaniu i rozwojowi. W jego ramach realizowane były następujące projekty: nauka 

pływania dla dzieci szkół podstawowych miasta Poznania, zajęcia sportowo-rekreacyjne, Poznańskie 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej, organizacja obozów sportowych dla osób  

z niepełnosprawnościami będących elementem całorocznego szkolenia,  uczestnictwo  

w wyjazdowych obozach sportowych w okresie wakacji letnich, organizacja zajęć sportowych dla 

dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień od alkoholu, zapobiegających przemocy  

i wzmacniających kondycję psychofizyczną uczestników zajęć czy organizacja sportowej rywalizacji 

dla studentów poznańskich uczelni wyższych. Zadanie jest zgodne z uchwałą w sprawie Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

w Poznaniu na 2021 rok. Liczba beneficjentów przekroczyła 17.000 dzieci i młodzieży. Zajęcia miały 

charakter otwarty, a dzieci i młodzież miała możliwość uczęszczania regularnie, o stałych godzinach, 

na ukierunkowane ćwiczenia z kilkudziesięciu dyscyplin sportu. Dzieci i młodzież brały udział w wielu 

turniejach oraz zawodach wewnętrznych i zewnętrznych prezentując swoje umiejętności sportowe. 

Mimo trwającej pandemii zajęcia z małymi przerwami systematycznie i planowo były realizowane. W 

ramach zadania podpisano łącznie 130 umów.  

Największe projekty: 

Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych miasta Poznania - Projekt ma na celu nauczenie 

podstawowych umiejętności pływania, doskonalenie umiejętności u osób mających wcześniejsze 

doświadczenia w zakresie pływania, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa na akwenach wodnych 

oraz zapobieganie uzależnieniom poprzez kształtowanie charakterów młodych ludzi i wyrabianie 

odpowiednich nawyków życiowych oraz zainteresowanie aktywnością sportową. W okresie styczeń – 

grudzień odbywały się zajęcia z nauki pływania dla ok. 4.500 uczniów klas II i III z kilkudziesięciu 

poznańskich szkół podstawowych, Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku jeden raz  

w tygodniu dla każdej grupy na 10 poznańskich basenach i prowadzone były przez wykwalifikowanych 

instruktorów. W wyniku pandemii choroby COVID-19 zajęcia w szkołach oraz na basenie zostały na 

pewien czas zawieszone jednak zadanie udało się zrealizować. Nie było możliwości przeprowadzenia 

zawodów pływackich.  

 Bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży miasta Poznania (Poznański 

Animator Sportu Szkolnego) - to zintegrowany ciąg działań mających na celu rozwiązywanie 

problemów dzieci i młodzieży miasta Poznania poprzez zapobieganie wykluczeniu, przemocy czy 

patologiom społecznym. Udział w zajęciach jest bezpłatny 

i dostępny dla każdego chętnego. Program bezpłatnych zajęć swym zasięgiem objął grupę ok. 700 dzieci 

z poznańskich szkół. Systematyczne zajęcia prowadzone były od stycznia  

w około 26 punktach ( głównie szkołach podstawowych). Z powodu pandemii koronawirusa zajęcia 

zostały w pierwszej połowie roku zawieszone. 

Poznańskie igrzyska młodzieży szkolnej - Zadanie realizowane przez „Poznański” Szkolny Związek 

Sportowy od 2001 roku. W ciągu całego roku udział  w zawodach brało 30 poznańskich szkół 

podstawowych i 25 ponadpodstawowych. W pierwszej połowie roku zadanie było realizowane z 
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przerwami, w związku z zamknięciem szkół i przejściem na naukę zdalną. We wszystkich zawodach 

sportowych organizowanych w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej uczestniczyło ponad 

3000 dziewcząt i chłopców. Popularyzacja dyscyplin sportowych ujętych w kalendarzu Poznańskich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej - prowadzone od lat rozgrywki na trwałe wpisały się już w program działań 

na rzecz sportu szkolnego. Dzieci i młodzież rywalizowała w dyscyplinach takich jak: lekkoatletyka, 

indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe, pływanie, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, piłka 

nożna, halowa piłka nożna, tenis stołowy, unihokej, siatkówka plażowa, badminton, szachy, warcaby, 

aerobik na każdym poziomie z podziałem na dziewczęta i chłopców. Najlepsi szkolni sportowcy 

reprezentowali stolicę Wielkopolski podczas finałów wojewódzkich oraz ogólnopolskich. 

 

c) „Realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez 

prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Poznania” w ramach 

przeciwdziałania narkomanii. 

 

Zadanie jest zgodne z uchwałą w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 rok. Realizacja programu miała na 

celu zmniejszenie ryzyka rozpoczęcia oraz zainteresowania używaniem substancji psychoaktywnych. 

Dotyczyło organizacji bezpłatnych zajęć powszechnej nauki jazdy na łyżwach, nartach i snowboardzie, 

obejmujących jak największą liczbę dzieci i młodzieży z terenu miasta Poznania. Podpisano 3 umowy, a w 

zadaniach uczestniczyło ponad 1.000 beneficjentów. W czasie zamknięcia szkół oraz obiektów sportowych 

związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19 zajęcia zostały zawieszone. 

 

d) Trener Osiedlowy, Trener Senioralny i Trener Przedszkolaka - darmowe zajęcia ruchowe  

dla mieszkańców Poznania (w ramach PBO) 

Ideą przedsięwzięcia była organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i animacji czasu wolnego  

dla Poznaniaków. Zajęcia w sposób bezpieczny, atrakcyjny ale przede wszystkim sportowy organizowały 

czas kilku tysiącom mieszkańców Poznania w rożnym wieku.  Trwające od marca do grudnia, darmowe, 

zajęcia sportowo - rekreacyjne prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów, instruktorów, 

studentów AWF. Dla najmłodszych mieszkańców miasta przygotowało zajęcia w przedszkolach pod nazwą 

"Trener Przedszkolaka". Na nieco starszych komponent Trener Osiedlowy czyli 20 boisk oraz sal 

gimnastycznych, na terenie całego miasta. Latem obozy, wyjścia miedzy innymi do ZOO, na miejskie 

kąpielisko, do parku linowego, świata trampolin ale przede wszystkim zajęcia na boiskach z dużą dawką 

ruchu. Dla osób starszych przygotowano np. zajęcia z instruktorem na otwartych siłowniach, obóz 

sportowo- rekreacyjny, zajęcia z nordic walking, aerobiku, gimnastyki kompensacyjno-relaksacyjnej, tańca 

czy zumbę pod nazwą Trener Senioralny. Dla osób z nadwagą odbywały się zajęcia i prelekcje w zakresie 

ruchu i odżywiania mające na celu redukcję ich wagi. Wszystko bez kosztów dla beneficjentów w oparciu 

między innymi o miejską bazę sportową. W czasie zamknięcia szkół oraz obiektów sportowych związanych  

z rozprzestrzenianiem się COVID-19 zajęcia były zawieszane, część prowadzona była  

w formie on-line. Nie zostały zorganizowane dwie imprezy sportowe: spartakiada dla dzieci  

i młodzieży oraz spartakiada dla seniorów. 

Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniem – ok. 5.000. 

Liczba dorosłych objętych działaniem – ok. 4.560. 
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e) Pięć projektów rejonowych w ramach PBO 2021: 

- Nasz sportowy fyrtel – darmowe zajęcia dla wszystkich (rejon 1: Nowe Winogrady Północ, Nowe 

Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady) 

- Nasz sportowy fyrtel – darmowe zajęcia dla mieszkańców (rejon 4: Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-

Garaszewo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki)  

- Nasz sportowy fyrtel – bezpłatne zajęcia dla mieszkańców (rejon 6: Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola) 

- Nasz sportowy fyrtel – darmowe zajęcia dla mieszkańców (rejon 8: Chartowo, Rataje, Żegrze)  

- Nasz sportowy fyrtel – darmowe zajęcia dla mieszkańców (rejon 11: Fabianowo-Kotowo, Górczyn, 

Junikowo, Kwiatowe, Ławica) 

Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, dorosłych, seniorów  

i całych rodzin z wymienionych rejonów. Projekty "Nasz Sportowy Fyrtel" to bezpłatne zajęcia 

rekreacyjno- sportowe dla mieszkańców poszczególnych dzielnic. Polegały na organizacji np. zajęć  

na siłowniach zewnętrznych dla seniorów, aquafitness, amatorskich treningów biegowych, kształtowanie 

sylwetki, zdrowy kręgosłup, pilates, zumba, streching, nordic walking czy nauka jazdy na rolkach. 

Wszystko odbywało się w oparciu o możliwe i dostępne lokalizacje na wspomnianym rejonie mając na 

uwadze zasadę włączania się w działania mieszkańców. Liga osiedlowa w różnych dyscyplinach, 

wieczorne otwarte strefy rekreacji dla mieszkańców, zajęcia z animatorami dla dzieciaków w okolicznej 

szkole, rodzinne rajdy rowerowe, spływ kajakowy czy imprezy sportowo rekreacyjne to tylko niektóre z 

proponowanych aktywności. Poprzez wspólne zajęcia nastąpiła integracja lokalnych społeczności, 

podniesiono ich poziom sprawności, a co za tym idzie szanse  

na zachowanie zdrowia i utrzymanie jakości życia w perspektywie czasu. Łącznie przeprowadzono kilka 

tysięcy godzin bezpłatnych zajęć z instruktorami, z wykorzystaniem infrastruktury i obiektów sportowych 

na wspomnianym terenie. W czasie zamknięcia szkół oraz obiektów sportowych związanych z 

rozprzestrzenianiem się COVID-19 zajęcia były zawieszane, część prowadzona była  

w formie on-line. 

Liczba dzieci, młodzieży i dorosłych objętych działaniem: 7.700 

 

f) Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie! (w ramach PBO 2021) 

Projekt Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie! to w pełni darmowe całoroczne i kompleksowe zajęcia 

sportowe dla mieszkańców osiedli: Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Piątkowa. Zajęcia odbywały się 

głównie na ogólnodostępnych siłowniach zewnętrznych. Odbiorcami projektu są dzieci oraz młodzież, 

osoby dorosłe oraz  seniorzy w wieku powyżej 55 roku życia. Głównym założeniem, a zarazem celem 

projektu "Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!" jest pokazanie mieszkańcom naszego miasta jak łatwo, a 

zarazem skutecznie można dbać o swój organizm i zdrowie. Odbywały się także turnieje i festyny.  

W czasie zamknięcia szkół oraz obiektów sportowych związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19 

zajęcia były zawieszane, część prowadzona była w formie on-line. 

Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniem – ok. 300. 

Liczba dorosłych objętych działaniem – ok. 200. 

 

g) Aktywne Naramowice - sport to zdrowie! (w ramach PBO 2021) 

Projekt Aktywne Naramowice - sport to zdrowie! to w pełni darmowe całoroczne  

i kompleksowe zajęcia sportowe dla mieszkańców Moraska-Radojewa, Naramowic  
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i Umultowa. Zajęcia odbywały się głównie na ogólnodostępnych siłowniach zewnętrznych. Odbiorcami 

projektu są dzieci oraz młodzież, osoby dorosłe oraz  seniorzy w wieku powyżej 55 roku życia. Głównym 

założeniem, a zarazem celem projektu "Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!" jest pokazanie 

mieszkańcom naszego miasta jak łatwo, a zarazem skutecznie można dbać o swój organizm i zdrowie. 

Odbywały się także turnieje i festyny. W czasie zamknięcia szkół oraz obiektów sportowych związanych z 

rozprzestrzenianiem się COVID-19 zajęcia były zawieszane, część prowadzona była w formie on-line. 

Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniem – ok. 250 

Liczba dorosłych objętych działaniem – ok. 200. 

h) Bezpieczny student – bezpieczny poznaniak (w ramach PBO 2021) 

Projekt „Bezpieczny student – bezpieczny poznaniak”  to w pełni darmowa, całoroczna organizacja 

bezpłatnej nauki podstawowych elementów judo i samoobrony dla studentów, dzieci, młodzieży, osób 

starszych i niepełnosprawnych z dzielnic: Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald. 

Utworzono 10 grup liczących łącznie 250 osób, dla których zajęcia odbyły się 2 razy w tygodniu i trwały 

1 godzinę.   W dniu 25 listopada udało się zorganizować spotkanie z medalistą Igrzysk Olimpijskich 

Liczba dzieci, młodzieży i dorosłych objętych działaniem – 250. 

 

i) My też chcemy być fit! (w ramach PBO 2021) 

Projekt "My też chcemy być fit!" zakładał organizację powszechnych, darmowych treningów oraz zajęć 

sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców rejonów Antoninek - Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów 

Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria, Warszawskie - Pomet - Maltańskie, które prowadzone były na 

terenie ogólnodostępnych boisk, sal gimnastycznych, siłowni zewnętrznych, terenów zielonych czy 

okolicznych domów kultury oraz domów seniora. Bezpieczna i ogólnodostępna oferta zajęć prowadzona 

była przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych  

i seniorów. W czasie zamknięcia szkół oraz obiektów sportowych związanych  

z rozprzestrzenianiem się COVID-19 zajęcia były zawieszane, część prowadzona była  

w formie on-line. 

Liczba dzieci, młodzieży i dorosłych objętych działaniem – 900. 

 

 

j) Rataje - mój sportowy azyl (w ramach PBO 2021) 

Projekt "Rataje - mój sportowy azyl" miał za zadanie organizacje powszechnych, bezpłatnych zajęć 

sportowych dla mieszkańców rejonu Rataj, Chartowa i Żegrza. Zajęcia prowadzone były na obiektach 

ogólnodostępnych boisk, siłowniach zewnętrznych, terenach zielonych i pływaln oraz salach 

gimnastycznych i domach kultury. Projekt promowany był w mediach społecznościowych za pomocą 

dostępnych nam narzędzi oraz przy wsparciu specjalistów. W czasie zamknięcia szkół oraz obiektów 

sportowych związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19 zajęcia były zawieszane, część prowadzona 

była w formie on-line. 

Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniem – ok. 600 

Liczba dorosłych objętych działaniem – ok. 800. 

 

k) Grunwald - mój sportowy azyl (w ramach PBO 2021) 

Projekt miał za zadanie organizacje powszechnych, bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców rejonu 

Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald. Zajęcia prowadzone były na obiektach 

ogólnodostępnych boisk, siłowniach zewnętrznych, terenach zielonych, a od września na pływalni w SP 
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72. Przeprowadzone były również zajęcia w domach kultury i salach gimnastycznych w okresie jesienno- 

zimowym. Cały czas projekt promowany był w mediach społecznościowych za pomocą dostępnych nam 

narzędzi oraz przy wsparciu specjalisty Na szczególną uwagę zasługują wydarzenia specjalne takie jak 

specjalistyczne warsztaty festyn SP 72 oraz turnieje sportowe. W czasie zamknięcia szkół oraz obiektów 

sportowych związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19 zajęcia były zawieszane, część prowadzona 

była w formie on-line. 

Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniem – ok. 7600 

Liczba dorosłych objętych działaniem – ok. 800. 

 

l) stałe zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych 

 

Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania wspiera rozwój sportu osób  

z niepełnosprawnością poprzez dofinansowanie stałych – całorocznych zajęć szkoleniowych w różnych 

dyscyplinach sportowych. Warunkiem otrzymania dotacji ze środków publicznych jest udział we 

współzawodnictwie sportowym a ostatecznym celem prowadzenia szkolenia powinno być uczestnictwo w 

paraolimpiadach, olimpiadach głuchych i olimpiadach specjalnych. Działania te przynoszą wymierne 

sukcesy o czym świadczą osiągnięcia zawodników na arenach międzynarodowych. 

W roku 2021 dofinansowanie w łącznej wysokości 350 000,-zł na organizację zajęć sportowych otrzymało 

12 podmiotów.  

Łączna ilość zawodników trenujących w poznańskich klubach w 2021 – 562 osoby. 

Dofinansowywanie stałych zajęć sportowych jest równocześnie wsparciem przygotowań  

do uczestnictwa w paraolimpiadach, olimpiadach głuchych i olimpiadach specjalnych.  

Igrzyska paraolimpijskie w Tokio miały odbyć się w 2020 roku, jednak ze względu na szerzącą się 

pandemię koronawirusa zostały przełożone na kolejny rok i odbyły się w terminie 24 sierpnia –  

5 września 2021 roku. W Paraolimpiadzie uczestniczył Michał Kotkowski – zawodnik trenujący 

paralekkoatletykę w Stowarzyszeniu Sportowo-Rehabilitacyjnym „Start”. Uczestniczył w biegu  

na 200m zajmując miejsce 5 oraz 400m. miejsce 4 - tuż za podium a do medalu zabrakło zaledwie 0,16  

s. W Mistrzostwach Europy w Bocci, Sewilla 20.11-01.12.2021r. Kinga Koza (Stowarzyszenie Sportowo-

Rehabilitacyjne „Start”) BC1 ind. II m- ce, zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy. 

W 2021r. dodatkową formą szkolenia sportowego była możliwość zorganizowania obozów szkoleniowych 

poza miejscem zamieszkania zawodników. Z takiej formy szkolenia skorzystało 61 zawodników z 3 

organizacji: Klubu Sportowego Akademia Judo, Olimpiad Specjalnych Polska Oddziału Regionalnego 

OSP Wielkopolskie - Poznań oraz Stowarzyszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego "Start". Zawarto umowy 

na łączną kwotę dotacji wynoszącą 40 000,-zł. 

 

m) imprezy sportowe o zasięgu lokalnym i krajowym 

 

W 2021 r. Miasto Poznań podpisało umowy z 37 podmiotami na organizację imprez sportowych  

o zasięgu lokalnym i krajowym. Do największych imprez zorganizowanych  

w 2021 roku należy zaliczyć: 

 

 Imprezy sportowe KU AZS UAM Poznań (19.02 – 31.12.2021), organizator – Klub Uczelniany 

AZS Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kwota dofinansowania: 35 000,00 zł. 
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 Akademickie Mistrzostwa Polski, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Tenisie (14.05 – 

15.07.2021), organizator – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w 

Poznaniu. Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł. 

 Imprezy sportowe o zasięgu krajowym i lokalnym na terenie miasta Poznania (01.02 – 

31.12.2021), organizator – Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Kwota 

dofinansowania: 35 000,00 zł. 

 Poznańskie Czwartki Kolarskie (8.03 – 30.06.2021), organizator – Wielkopolskie Towarzystwo 

Cyklistów. Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł. 

 Turniej Mikołajkowy Reiss Cup (29.10 – 6.12.2021), organizator – Fundacja Piotra Reissa. 

Kwota dofinansowania: 1 500,00 zł. 

 Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki – imprezy pływackie (7.05 – 20.11.2021), 

organizator – Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki. Kwota dofinansowania: 22 000,00 

zł. 

 Turnieje patriotyczne, młodzieżowe i rozgrywki futsalu dla kibiców (21.02 – 31.12.2021), 

organizator – Stowarzyszenie Wiara Lecha). Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł. 

 Imprezy sportowe 100-lecia Wielkopolskiej Koszykówki (24.03 – 18.10.2021), organizator – 

Wielkopolski Związek Koszykówki. Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł. 

 100-lecie Towarzystwa Wioślarzy Polonia – cykl imprez (1.10 – 31.10.2021), organizator – 

Towarzystwo Wioślarzy „Polonia” w Poznaniu. Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł. 

 

n) imprezy sportowe o zasięgu międzynarodowym 

W 2021 roku Miasto Poznań podpisało 22 umowy z 16 stowarzyszeniami  

na dofinansowanie szeregu imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym organizowanych  

w Poznaniu. Do największych imprez zorganizowanych w 2021 roku należy zaliczyć: 

 „Międzynarodowe Zawody w skokach przez przeszkody CAVALIADA Poznań 2021” – 

zawody zorganizowane przez Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko przy współpracy  

z MTP.  W 2021 roku odbyły się wyjątkowo dwie edycję CAVALIADY (14-16 luty i 16-19 

grudnia). (wysokość przyznanej dotacji: 2 x 100.000 zł) 

 „Plaża Wolności 2021” – 26-27 czerwca / 1-4 lipca sierpnia, organizowany przez Klub 

Sportowy „MOCni Razem” turniej piłki siatkowej plażowej odbywający się po raz kolejny na 

terenach Jeziora Rusałka (wysokość przyznanej dotacji: 65.000 zł) 

 „2021 ECA Junior & U23 Canoe Sprint European Championships”  

– Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w kajakarstwie – 24-27 czerwca  

– organizowane przez Wielkopolski Związek Kajakowy. W zawodach wzięło udział ponad 700 

zawodników z 35 z 37 państw. (wysokość przyznanej dotacji: 195.00 zł) 

 „Poznań Open - Międzynarodowy Turniej Tenisa Zawodowego Mężczyzn rangi ATP 

Challenger” – 31 maja – 6 czerwca – zorganizowany przez  

Stowarzyszenie Park Tenisowy Olimpia w parku tenisowym na Golęcinie. przy  

ul. Warmińskiej; w turnieju rangi ATP Challenger wystąpiło 32 zawodników,  

a teren parku tenisowego odwiedziło przez tydzień ok. 8 000 ludzi. (wysokość przyznanej 

dotacji: 195.000 zł) 

 „4 FOULEE - Międzynarodowe Zawody Jeździeckie CSI4* Poznań” – zorganizowane przez 

Klub Sportowy Jumping Events 3-6 czerwca – w zawodach wystartowało ponad 120 

https://witkac.pl/#/offer/view?id=236479
https://witkac.pl/#/offer/view?id=234174
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profesjonalnych jeźdźców; przez teren hipodromu Wola przewinęło się przeszło 1500 kibiców. 

(wysokość dotacji: 195.000 zł) 

 „Organizacja zawodów JBL Super League Triathlon Poznań 2021” – międzynarodowe zawody 

triathlonowe zorganizowane przez KS Tri Tour Poznań 17-19 września –  

w zawodach wzięło udział przeszło 3 000 uczestników. (wysokość dotacji: 195.000 zł) 

 „Mistrzostwa Europy w Kajakarstwie” – zorganizowane przez Wielkopolski Związek 

Kajakowy 3-6 w czerwca po odwołaniu ich przez niemieckie miasto Duisburg; zawody 

przeprowadzono z sukcesem w ścisłym reżimie sanitarnym,  

a rywalizowało w nich ponad 500 zawodników (wysokość dotacji: 400.000 zł) 

 

o) udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych  

w sezonie 2021/2022 

 

Zadanie to skierowane jest do sportowców w kategorii seniora, którzy uczestniczą w rozgrywkach 

sportowych o Mistrzostwo Polski na poziomie trzech najwyższych klas rozgrywkowych (pierwszy raz 

wzięte pod uwagę zostały zespoły z trzech poziomów; do tej pory w tym zadaniu finansowano 

zespołowy z dwóch najwyższych lig). W trakcie organizowanych meczów w Poznaniu oraz podczas 

wyjazdów do innych miast, kluby miały obowiązek podawania do wiadomości publicznej informacji, 

że udział w rozgrywkach jest wspierany finansowo przez Miasto Poznań.  

W sezonie 2021/2022 realizowanych jest 23 umów z kilkunastoma klubami sportowymi. W zadaniu 

tym brali udział sportowcy w następujących dyscyplinach: koszykówka kobiet i mężczyzn, piłka ręczna 

kobiet i mężczyzn, siatkówka kobiet i mężczyzn, piłka wodna mężczyzn, rugby kobiet  

i mężczyzn, hokej na trawie kobiet i mężczyzn, hokej na lodzie kobiet, futsal kobiet, futbol 

amerykański. 

Dodatkowo finansowany jest udział zespołu żużlowego PSŻ Poznań w 2 lidze żużlowej.  

Największe dofinansowanie: 

- Enea AZS Poznań (Ekstraklasa koszykówki kobiet) – 1 000.000 zł 

- Enea Energetyk Poznań (I liga siatkówki kobiet) – 500.000 zł 

- WKS Grunwald (I liga p. ręcznej mężczyzn) – 270.000 zł  

- PSŻ Poznań (2. Liga żużlowa) – 250.000 zł 

- KS Posnania (Ekstraliga rugby XV) – 200.000 

 

p) Zadanie "Uczestnictwo w wyjazdowych obozach sportowych w okresie wakacji letnich" 

 

Uczestnictwo w minimum 7-dniowym wyjazdowym obozie zawodników biorących udział  

we współzawodnictwie organizowanym przez polskie lub okręgowe związki sportowe  

w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec. Celem zadania było upowszechnianie 

sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację bezpłatnych animacji 

czasu wolnego. Zadanie to było realizowane w 2021 roku po raz pierwszy – łącznie podpisano  

26 umów z klubami sportowymi.  

 

r) Działania w obszarze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży zrealizowane w 2021 r. 

(realizowane zadania i liczba osób, do których skierowano działania). 

 

 

https://witkac.pl/#/offer/view?id=235480
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- imprezy krajoznawcze po Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania  

 

W ramach realizacji zadania „Imprezy krajoznawcze w Poznaniu i Wielkopolsce dla mieszkańców 

miasta Poznania” w 2021 roku wyłoniono w konkursie ofert 11 projektów. Jeden oferent po podpisaniu 

umowy w związku z ograniczeniami epidemiologicznymi wycofał się z realizacji zadania (umowa 

została rozwiązana). Z uwagi na pandemię 9 działań odwołano.  

Łącznie we wszystkich działaniach w ramach zadania uczestniczyło 3871 osób (dzieci, młodzieży, osób 

z niepełnosprawnościami, osób dorosłych i starszych). 

W 2021 realizowano 10 projektów krajoznawczych, które objęły łącznie 84 działania: 

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.  

Z powodu braku realizacji części przedsięwzięć organizacje zwróciły na konto urzędu łącznie 7 624,15 

jako dotacja niewykorzystana. 

 

4. Działania w ramach ubiegania się Poznania o prawo organizacji dużych, międzynarodowych 

imprez sportowych. 

 

Wydział Sportu wraz z OŚ AZS Poznań wystąpił w 2021 roku do Europejskiej Federacji Sportu 

Studenckiego o prawo do organizacji Akademickich Mistrzostw Europy w sportach walki (judo, karate, 

kickboxing i taekwondo) oraz w futsalu (lipiec i sierpień 2025 roku) 

 

5. Działania w zakresie promocji Poznania jako ośrodka turystyki i kultury fizycznej w 2021 roku 

 W związku z panująca sytuacją i stosowaniem się do obostrzeń, Wydział Sportu zrezygnował  

z organizacji odbywającej się co roku Poznańskiej Gali Sportu, podczas której honorowano m.in. 

stypendystów Miasta Poznania. Zamiast tego wydarzenia podjęto decyzję o zorganizowaniu 

spotkania Prezydenta Miasta Poznania ze stypendystami w kategorii seniora, które odbyło się w 

formie on-line 14 stycznia 2021. Na spotkaniu obecni byli również: Jędrzej Solarski – zastępca 

prezydenta Poznania, Grzegorz Ganowicz – przewodniczący Rady Miasta, członkowie Kapituły 

Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania na czele z 

przewodniczącym prof. Ryszardem Wrykiem, Ewą Bąk – dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta 

Poznania, Bartłomiejem Ignaszewskim – przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej  

i Turystyki. W spotkaniu uczestniczyli też radni tej komisji, Tomasz 

Wiktor – dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego oraz prezesi i przedstawiciele poznańskich klubów sportowych. 

 14 stycznia w formie on-line odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert 

złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

miasta Poznania w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” oraz „turystyka i 

krajoznawstwo”. Komisja zaopiniowała oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty uprawnione do realizacji zadań w otwartym konkursie nr 17/2021, na następujące 

zadania: 

- Organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym, 

- Organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, 

- Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży 

uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie 
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związku sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego – Młodzieżowe 

Centra Sportu, 

- Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami, 

- Imprezy krajoznawcze w Poznaniu i Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania, 

- Projekty realizowane w ramach środków budżetowych jednostek pomocniczych – osiedli. 

W styczniu odbyły się również posiedzenia Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych 

przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie/powierzanie 

realizacji zadań miasta Poznania w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym w 2021 roku”. Komisja zaopiniowała oferty złożone przez organizacje pozarządowe 

oraz inne podmioty uprawnione do realizacji zadań w otwartym konkursie nr 20/2021. 

 Zgodnie z przepisami Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji wprowadziły ograniczenia  

w działalności obiektów sportowych, które obowiązywały do 14 lutego 2021. 

- Baseny: obiekty basenowe do 14 lutego 2021 były nieczynne. Kursy nauki, doskonalenia pływania 

oraz inne zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone na pływalniach Atlantis, Chwiałka i Rataje 

zostały przesunięte na okres, w którym przepisy umożliwią ich kontynuację. Jedyny wyjątek 

stanowiła działalność z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez 

odpowiedni polski związek sportowy. Usługi dla uprawnionych osób  

i podmiotów świadczyła Pływalnia Miejska Rataje oraz Pływalnia Miejska Atlantis. 

- Lodowiska – Lodowisko Malta zakończyło sezon. Z Lodowiska Chwiałka mogły korzystać 

wyłącznie podmioty uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez 

odpowiedni polski związek sportowy lub uprawiające sport w ramach ligi zawodowej.  

W terminie do 14 lutego 2021 nie było ślizgawek dla publiczności, kursów nauki jazdy  

i pozostałych zajęć. 

- Korty tenisowe: W podanym okresie (28 grudnia 2020 r. – 14 lutego 2021 r.) korty tenisowe 

POSiR były nieczynne. 

- Boiska i hale sportowe: Obiekty na Golęcinie, Młodzieżowym Ośrodku Sportowym (Śródka), 

Chwiałce (hale sportowe) zostały udostępniane wyłącznie podmiotom uczestniczącym we 

współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub 

uprawiającym sport w ramach ligi zawodowej. 

- Pozostałe obiekty: bowling – Oddział Rataje i Skatepark Wyspa na os. Piastowskim były 

zamknięte. 

 W ostatni weekend stycznia zawodnicy Box Logistics Waterpolo Poznań brali udział  

w Pucharze Polski seniorów w piłce wodnej. W turnieju, który odbył się w Gliwicach uczestniczyło 

osiem najlepszych zespołów z kraju. Poznańska drużyna wywalczyła brązowy medal, po wygranej 

8:7 w meczu o trzecie miejsce z ŁSTW OCMER Łódź.  

 W sobotę 30 stycznia w poznańskiej Hali Sportowej CityZen odbyły się ENEA Mistrzostwa Polski 

na ergometrze wioślarskim. Organizacja tych zawodów była nie lada wyzwaniem,  

ale udało się je przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi obecnie obostrzeniami.  

 W ostatni weekend stycznia sukces odnieśli także zawodnicy Dworu Grunwaldzkiego, 

którzy zostali Mistrzem Klubowej Ligi Strzeleckiej. W finałowych zawodach, które obyły się  

w ostatni weekend stycznia we Wrocławiu, drużyna w składzie Julita Borek, Dominika Borsuk oraz 

Stanisław Kozłowski pokonała w meczu o pierwsze miejsce zespół Śląska Wrocław 16:14. 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie strzelectwa sportowego w klubie Dwór 

Grunwaldzki wspiera Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania. 
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 W dniach 11-14 lutego oraz 18-21 lutego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 

odbywały się zawody CAVALIADA Winter Tour (zawody w skokach przez przeszkody  

w randze CSI2*, CSI2*W, CSI1* i CSIYH, a także CAVALIADA Future). Były to pierwsze 

halowe, międzynarodowe zawody jeździeckie w tym roku  

w Polsce. Ze względu na obecną sytuację, zawody odbywały się bez udziału publiczności. 

Organizację CAVALIADA Tour dofinansowano ze środków Wydziału 

Sportu Urzędu Miasta Poznania. Po raz pierwszy w historii Cavaliady, w Poznaniu zorganizowany 

został dwutygodniowy tour. 

 KS AZS AWF Poznań w sezonie 2020/2021 po raz pierwszy w historii został Halowym Mistrzem 

Polski w hokeju. Po rozegraniu 7 kolejek zespół KS AZS AWF Poznań zgromadził 19 punktów. 

Na drugim miejscu uplasowała się kolejna drużyna ze stolicy Wielkopolski – WKS Grunwald 

Poznań, która na swoim koncie zgromadziła 18 punktów. 

 Na początku marca, po czterech miesiącach i pracach związanych  

z oczyszczaniem zbiornika, woda wróciła do Jeziora Maltańskiego. Wykonane prace: odmulanie 

dna, konserwacja wieżyczek oraz nabrzeży, ponowne zarybienie jeziora – pomogą utrzymać obiekt 

w standardzie wymaganym przez organizatorów najważniejszych zawodów kajakarskich i 

wioślarskich, będą miały też wpływ na jakość wody w Malcie.  

 Międzynarodowa Federacja Kajakowa (ICF) wybrała miasta – organizatorów międzynarodowych 

imprez kajakowych na lata 2023 – 2025. Wśród nich znalazł się Poznań, który w 2023 roku będzie 

gospodarzem Pucharu Świata. W tym roku natomiast w stolicy Wielkopolski odbędą się również 

dwie duże międzynarodowe imprezy – Mistrzostwa Europy Juniorów i U23 oraz Klubowe 

Mistrzostwa Świata Smoczych Łodzi. 

 Zgodnie z najnowszymi przepisami Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji wprowadziły 

ograniczenia w działalności obiektów sportowych. Zmiany weszły 

w życie od soboty 20 marca i planowane są do 9 kwietnia 2021 r.  

Pływalnie 

Kursy nauki, doskonalenia pływania i inne zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone na 

pływalniach Atlantis, Chwiałka, Rataje i Winogrady zostały przesunięte na okres, w którym 

przepisy będą umożliwiały ich kontynuację. Obiekty basenowe POSiR od dnia 20 marca 2021 do 9 

kwietnia 2021 były czynne wyłącznie dla osób i podmiotów uprawnionych – tj. w ramach zajęć i 

indywidualnych treningów osób powołanych do kadry narodowej przez odpowiedni polski związek 

sportowy.  

Lodowiska 

Z Lodowiska Chwiałka mogły korzystać wyłącznie podmioty uczestniczące  

we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub 

uprawiające sport w ramach ligi zawodowej. Nie było ślizgawek dla 

publiczności, kursów nauki jazdy i pozostałych zajęć. 

Korty tenisowe 

W podanym okresie korty tenisowe POSiR nie były czynne. 

Boiska i hale sportowe 

Obiekty na Golęcinie, Młodzieżowym Ośrodku Sportowym (Śródka), Chwiałce (hale sportowe) 

były udostępniane wyłącznie podmiotom uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym 

prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub uprawiającym sport 

w ramach ligi zawodowej. 
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Pozostałe obiekty 

Bowling – Oddział Rataje i Skatepark Wyspa na os. Piastowskim pozostawały zamknięte. 

 26 marca rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadania „Udział czołowych 

zespołów poznańskich w grach zespołowych i sporcie żużlowym  

w rozgrywkach ligowych”. Przyznano klubowi PSŻ Poznań dofinansowanie  

w wysokości 250 000,00 zł.  

 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji przedłużyły zasady ograniczenia funkcjonowania obiektów 

zgodnie z wytycznymi do 18 kwietnia.  

 W związku z wprowadzonymi obostrzeniami organizatorzy wielu imprez sportowych podejmowali 

decyzję o przełożeniu planowanych wydarzeń. Przeniesione na późniejszy termin zostały m.in.: 

Olympic Camp Gwiazdy Igrzysk czy start II ligi żużlowej, w której występuje PSŻ Poznań. 

 Organizację Mistrzostw Europy w kajakarstwie i parakajakarstwie 2021 r. przeniesiono do 

Poznania. Pierwotnie gospodarzem zawodów miał być niemiecki Duisburg, ale wydarzenie zostało 

odwołane. Organizacji podjął się więc Polski Związek Kajakowy. Wydział Sportu UMP ogłosił 

konkurs „II edycja – organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym – Mistrzostwa 

Europy w kajakarstwie”.  

 Starty w kwietniowych zawodach były bardzo udane dla zawodników reprezentujących poznańskie 

kluby. Radosław Baran z WKS Grunwald Poznań zdobył brązowy medal w kategorii 97 kg podczas 

rozgrywanych w Warszawie Mistrzostw Europy Seniorów w zapasach.  

 

 W kategorii 65 kg brązowy medal zdobyła Aleksandra Wólczyńska (WKS Grunwald Poznań).  Dwa 

medale z Mistrzostw Europy w taekwondo olimpijskim przywieźli natomiast reprezentanci OŚ AZS 

Poznań, sportowi Stypendyści Miasta Poznania. Karol Robak wywalczył złoty medal  

w kategorii wagowej 74 kg, a Aleksandra Kowalczuk zdobyła srebro w kategorii  

73 kg. Z dobrej strony zaprezentowali się również młodzieżowcy, którzy podczas Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w zapasach w stylu wolnym zdobyli 4 medale: Ilnytskyi Vasyl (WKS Grunwald 

Poznań) – złoto w kat. 57 kg, Michał Bielawski (WKS Grunwald Poznań) – złoto w kat. 97 kg, 

stypendysta Miasta Poznania Gerard Kurniczak (KS Sobieski Poznań) – srebro w kat. 125 kg oraz 

Dawid Zakrzewski (KS Sobieski Poznań) – brąz w kat. 97 kg.   

 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu podjęły wspólną 

inicjatywę. Studenci uczelni przygotowali murale, które pojawiły się w przejeździe pod ul. 

Niestachowską. Po jednej stronie tunelu ukazały się motywy kojarzone z Sołaczem – m.in. park, 

mostki na Bogdance, łabędzie. Mural zdobiący przeciwną ścianę przypomnia poznaniakom, że 

Golęcin to miejsce, w którym harmonijnie koegzystują sport i natura. 

 Akademia Judo Poznań rozpoczęła realizację projektu „Bezpieczny student, bezpieczny 

poznaniak”. Bezpłatne zajęcia nauki judo z elementami samoobrony skierowane są do studentów, 

dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących rejony 

Grunwaldu Północ, Grunwaldu Południe oraz Starego Grunwaldu w Poznaniu. Zajęcia realizowane 

są w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 finansowano ze środków budżetowych Miasta 

Poznania. 

 Siatkarki KS Energetyk Poznań wywalczyły tytuł Mistrza Polski Juniorek 2021.  

W meczu o złoty medal KS Energetyk Poznań zmierzył się z Energą MKS SMS Kalisz. 

Reprezentantki poznańskiego zespołu triumfowały pewnie 3:0, pokonując tym samym 
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ubiegłoroczne zdobywczynie tytułu. Szkolenie w klubie Energetyk Poznań dofinansowane jest w 

ramach programu MCS ze środków Wydziału Sportu UMP.  

 Zespół Enea Energetyk Poznań zakończył sezon. Zawodniczki wywalczyły brązowy medal 1 ligi 

siatkówki kobiet. W decydujących meczach (rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw), 

poznańska drużyna pokonała MKS SAN – Pajda Jarosław 3:0 na wyjeździe oraz 3:2 na własnym 

boisku. Z opóźnieniem związanym z sytuacją pandemiczną w Polsce, rozpoczęły się natomiast 

rozgrywki 2. ligi żużlowej, w której startuje SpecHouse PSŻ Poznań. Ekipa ze stolicy Wielkopolski 

rozgrywa swoje mecze na stadionie POSiR Golęcin. 

 W dniach 15 – 16 maja odbyły się zawody w siatkówce plażowej Chwiałka Volley 2021.  

Ze względu na duże zainteresowanie wśród uczestników turniej odbył się w dwóch lokalizacjach – 

na boiskach pływalni letniej Chwiałka oraz Piach i Podróże (Oddział Rataje POSiR). Rozgrywki 

odbyły się w trzech kategoriach – męskiej, żeńskiej i mieszanej. Zawody Chwiałka Volley były 

jednymi z pierwszych wydarzeń sportowych, w których zgodnie z przepisami mogli uczestniczyć 

kibice. 

 W dniach 29 – 30 maja w hali sportowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył 

się Europejski Festiwal Szermierki – XIV Memoriał Fechmistrza Jana Nowaka.  Impreza ta 

adresowana jest do dzieci i młodzieży uprawiających szermierkę (floret) w wieku od 6 do 14 lat. 

Jak co roku najważniejszym wydarzeniem był międzynarodowy turniej szermierczy – XIV 

Memoriał Fechmistrza Jana Nowaka rozgrywany w czterech kategoriach wiekowych: młodzików 

(12-14 lat), dzieci (10-11 lat), zuchów (8-9 lat) oraz skrzatów (6-7 lat).  

W dwudniowych zawodach wystartowało ok. 500 zawodniczek i zawodników z ok. 10 państw. 

Zawody dofinansowane ze środków Wydziału Sportu UMP. 

 Od 3 do 6 czerwca odbywały się Międzynarodowe Zawody Konne w Skokach przez przeszkody 

4Foulee. Impreza cyklicznie odbywa się na poznańskim hipodromie Wola, a jedną  

z najważniejszych konkurencji jest niedzielne Grand Prix o Puchar Prezydenta Miasta Poznania. 

Impreza została dofinansowana ze środków Wydziału Sportu. 

 Od 3 do 6 czerwca na Torze Regatowym Malta trwała rywalizacja w ramach Mistrzostw Europy w 

kajakarstwie. Z sześcioma medalami zakończyła udział polska reprezentacja.  

Ten najcenniejszy, ze złotego kruszcu i tytuł mistrzyni Starego Kontynentu zdobyła  

w niedzielnym w wyścigu jedynek kanadyjek Dorota Borowska. Kajakarki dołożyły do tego dwa 

srebrne i dwa brązowe, a kanadyjkarze - jeden srebrny medal. Mistrzostwa Europy seniorów  

w kajakarstwie i parakajakarstwie pierwotnie miały odbyć się w Duisburgu, jednak impreza została 

odwołana.  Dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Miasta Poznania w kwocie 400 000,00 zł 

impreza odbyła się w planowanej dacie w Poznaniu.  

 W czwartek 10 czerwca na boisku piłkarskim UAM Poznań (Kampus Morasko) odbył się ostatni 

turniej Poznańskiej Ligi Orliczek sezonu 2020/2021. Poznańska Liga Orliczek to cykl turniejów 

piłkarskich dla dziewczynek. Rozgrywki zostały zapoczątkowane w 2014 roku. Zakończona, 

siódma już edycja wystartowała we wrześniu 2020 roku. W sezonie 2020/2021 w rozgrywkach 

uczestniczyły dziewczynki urodzone w roku 2009 i młodsze. Organizatorem Ligi jest sekcja piłki 

nożnej i futsalu kobiet KU AZS UAM Poznań oraz Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania. 

Kolejna edycja Poznańskiej Ligi Orliczek rozpocznie się we wrześniu 2021 roku. 

 Od soboty 12 czerwca można było korzystać z pięciu miejskich kąpielisk. Na plażowanie i kąpiel 

pod czujnym okiem ratowników Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji można było wybrać się do 

Kiekrza, Krzyżownik, Strzeszynka, nad Rusałkę 9i nad Maltę. 
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 13 czerwca na Stadionie POSiR Golęcin odbyła się kolejna edycja lekkoatletycznego Grand Prix. 

Zgromadzeni na Golęcinie kibice mogli w akcji obejrzeć wielu znakomitych lekkoatletów: Pawła 

Fajdka, Wojciecha Nowickiego, Małgorzatę Hołub-Kowalik, Igę Baumgart-Witan czy Piotra Liska. 

W zawodach wystartowały również Sportowe Stypendystki Miasta Poznania: Patrycja 

Wyciszkiewicz-Zawadzka czy Joanna Fiodorow. Po raz pierwszy podczas lekkoatletycznego 

mityngu kibicie mogli głośno dopingować rywalizację w konkurencjach paralekoatletycznych. 

 19 czerwca pływalnia letnia Chwiałka już po raz piąty była areną niezwykłych zawodów 

triathlonowych dla najmłodszych. Enea Junior Poznań Triathlon to gwarnacja nie tylko sportowej 

rywalizacji, ale przede wszystkim świetnej atmosfery  

i uśmiechu na twarzach dzieci. Enea Junior Poznań Triathlon to największe tego typu zawody  

w kraju i w całej Europie. Zawody dzielą się na 7 kategorii wiekowych,  

a najmłodsi sportowcy, którzy w tym roku stanęli na starcie byli urodzeni w 2019  

i 2020 roku. Nowością tegorocznych zawodów był Family Poznań Acquathlon - czyli rywalizacja 

sztafetowa młodych ze starszymi. Do zmagań mogły przystąpić dzieci wraz  

z rodzicami bądź dziadkami. Sztafeta odbywała się na dystansie 50 m pływania  

i 400 m biegu. Wybór podziału konkurencji należał do uczestników. Współorganizatorem imprezy 

jest Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania.  

20 czerwca, dzień po zawodach została otwarta dla mieszkańców pływalnia letnia Chwiałka. 

 W czwartek, 24 czerwca, nad Maltą, przy okazji Mistrzostw Europy juniorów  

i U23 w kajakarstwie, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów sportowych. Wsparcie 

finansowe przez rok otrzymywać będzie pięćdziesięciu młodych sportowców z Poznania. Łączna 

kwota to 270 tysięcy złotych. Stypendia Sportowe Miasta Poznania otrzymują zawodnicy 

prezentujący wysoki poziom sportowy. Przyznawane są przez Kapitułę Nagrody Sportowej Miasta 

Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania, powołaną przez Radę Miasta Poznania. 

Wypłacane są przez 12 miesięcy - od lipca do czerwca następnego roku. W spotkaniu udział wzięli 

m.in. Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, Agnieszka Lewandowska, 

wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, Ryszard Wryk, przewodniczący Kapituły Nagrody 

Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania oraz Ewa Bąk, dyrektor 

Wydziału Sportu UMP. 

 W dniach 24-26 czerwca na Golęcinie odbywały się 97. PZLA Mistrzostwa Polski  

w lekkiej atletyce. Obfitowały w dobre wyniki, zawodnicy poprawiali rekordy poznańskiego 

stadionu na Golęcinie, a na bieżni rozstrzygała się walka o kwalifikacje olimpijskie. Przed 

oficjalnym zamknięciem imprezy przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz oraz 

dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania Ewa Bąk wręczyli nagrody Prezydenta Miasta 

Poznania reprezentantom miasta, którzy uzyskali kwalifikacje olimpijskie. Okolicznościowe czeki 

i listy gratulacyjne odebrało pięciu z dwunastu poznańskich sportowców, którzy do tej pory 

wywalczyli kwalifikacje: Joanna Fiodorow, Martyna Jelińska, Wiktor Chabel, Michał Kotkowski 

oraz Tadeusz Michalik. 

 Trzy złote medale, jeden srebrny i jeden brązowy zdobyli polscy młodzieżowcy (do lat 23)  

w mistrzostwach Europy w kajakarstwie, które od 24 do 27 czerwca odbywały się na Torze 

Regatowym Malta. W zawodach na Jeziorze Maltańskim wystartowało niemal 800 zawodników z 

37 krajów. Impreza została dofinansowana ze środków Wydziału Sportu UMP.  

 5 lipca w Sali Białej UMP sportowcy, którzy otrzymali nominację olimpijską do Tokio odebrali 

nagrody Prezydenta Miasta Poznania w wysokości 10.000 zł. Osobiście wyróżnienie otrzymali 

Aleksandra Kowalczuk (OŚ AZS Poznań), Tomasz Barniak (AZS AWF Poznań) i Kacper 
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Majchrzak (KS Warta Poznań), natomiast w imieniu pozostałych sportowców nagrody odebrali 

przedstawiciele klubów. Łącznie na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio 

wystartowało 16 zawodników reprezentujących stolicę Wielkopolski. 

 29 lipca w Sali Białej UMP odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Poznania  

z klubami sportowymi przygotowującymi się do startu w rozgrywkach ligowych  

w sezonie 2021/2022. Miasto Poznań wesprze 23 zespoły sportowe i przekaże im łącznie 3,6 mln 

zł. To niemal milion zł więcej, niż w sezonie ubiegłym - wówczas wsparcie 

otrzymali sportowcy, występujący w dwóch najwyższych poziomach rozgrywkowych. Obecnie - 

również zespoły rywalizujące na trzecim poziomie. Podczas spotkania przyznano również nagrody 

dla 7 klubów i ich trenerów za zdobycie mistrzostwa Polski w sezonie 2020/2021. 

 1 sierpnia zakończył się międzynarodowy turniej tenisowy Poznań Open. Główny faworyt  

do triumfu w turnieju Poznań Open 2021 potwierdził swoje najlepsze rozstawienie i pewnie 

zwyciężył w finale gry pojedynczej. Hiszpan Bernabe Zapata Miralles okazał się lepszy  

od Czecha Jiriego Lehecki w decydującym spotkaniu, pokonując 19-latka 6:3, 6:2. Impreza 

powróciła do Poznania po roku absencji. Wydarzenie było finansowane ze środków Wydziału 

Sportu UMP.  

 3 i 7 sierpnia były wyjątkowymi dniami dla poznańskich olimpijczyków. Medale  

w Tokio wywalczyli: Karolina Naja oraz Tadeusz Michalik. Kajakarka KS Posnanii zdobyła 

pierwszy medal 3 sierpnia w osadzie z Anną Puławską w rywalizacji K-2 500 m. Tego samego dnia 

brązowy medal wywalczył zapaśnik KS Sobieski Tadeusz Michalik, który powtórzył sukces swojej 

siostry z mat zapaśniczych w Rio de Janeiro. Karolina Naja drugi krążek podczas Igrzysk  

w Tokio zdobyła 7 sierpnia w rywalizacji K-4 500 m. 

 Pod koniec sierpnia zakończyła się wymiana sztucznej murawy boiska piłkarskiego na terenie 

Młodzieżowego Ośrodka Sportowego. Obiekt przy ulicy Gdańskiej oprócz zmodernizowanej 

nawierzchni zyskał nowe bramki. Prace trwały niecałe dwa miesiące. Modernizacja miała  

na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu gry. Poprzednia murawa służyła piłkarzom ponad 6 lat.  

 30 sierpnia w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Poznania odbyło się spotkanie  

z poznańskimi sędziami, którzy pełnili rolę arbitrów podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich 

w Tokio. W spotkaniu wzięli udział Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski, 

Dyrektor Wydziału Sportu Ewa Bąk oraz sędziowie: Agnieszka Scheffler (taekwondo), Andrzej 

Witkowski (Szermierka) i Marcin Grochal (hokej na trawie). Sędziowie otrzymali upominki w 

podziękowaniu za reprezentowanie miasta podczas największej imprezy sportowej.  

 W czwartek 9 września w Sali Białej UMP odbyło się spotkanie prezydenta  Poznania  

z poznańskimi medalistami XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Kajakarka Karolina Naja 

z KS Posnanii Poznań w Tokio zdobyła dwa medale – srebrny  

w konkurencji K-2 500 m i brązowy w K-4 500 m. Za swoje osiągnięcia została nagrodzona 

Olimpijską Nagrodą Sportową w wysokości 70 tys. zł. Zapaśnik Tadeusz Michalik z KS Sobieski 

Poznań na igrzyskach wywalczył brąz w kategorii 97 kg. Reprezentant poznańskiego klubu 

otrzymał nagrodę w wysokości 40 tys. zł. Podczas spotkania uhonorowani przez Prezydenta Miasta 

Poznania nagrodzą rzeczową w kwocie 10 tys. zł zostali również trenerzy: Jacek Heneczkowski 

(trener klubowy Karoliny Nai), Marcin Olejniczak (trener klubowy Tadeusza Michalika), Tomasz 

Kryk (pochodzący z Poznania trener kadry narodowej kajakareK0 oraz Szymon Ziółkowski (trener 

Pawła Fajdka). Dodatkowo kluby, w których na co dzień trenują medaliści olimpijscy, otrzymali 

nagrody rzeczowe w wysokości 25 tys. zł na sprzęt sportowy. 
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 Wydział Sportu UMP zorganizował projekt „Trenuj z medalistami olimpijskimi”. Uczniowie 

poznańskich szkół mieli okazję, by spotkać się z kajakarką Karoliną Nają oraz zapaśnikiem 

Tadeuszem Michalikiem. Udział w projekcie był również szansą dla najmłodszych, by zgłębić 

tajniki zapasów i kajakarstwa, a także zmierzyć się ze sportowcami, którzy jeszcze miesiąc temu 

walczyli w stolicy Japonii o medale. Celem projektu było zachęcenie dzieci i młodzieży  

do aktywności fizycznej i pokazanie, że sport może być sposobem na życie. We wtorek  

14 września brązowy medalista igrzysk Tadeusz Michalik spotkał się z uczniami Szkoły 

Podstawowej nr 7 przy ul. Galileusza oraz Szkoły Podstawowej nr 67 na os. Stefana Batorego 101. 

W poniedziałek 20 września odbyły się zajęcia z Karoliną Nają (srebrny i brązowy medali IO w 

Tokio) w Szkole Podstawowej nr 20 na os. Rzeczypospolitej 44, Szkole Podstawowej  

nr 51 na os. Lecha 37 oraz Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Grabowej 33. 

 W niedzielę 12 września ponad 800 uczestników zdecydowało się na start  

w pierwszych w historii zawodach Gran Fondo Poznań. W rywalizacji kolarzy udział wziął również 

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Punktualnie o godzinie 8:00 spod Stadionu Miejskiego przy 

ul. Bułgarskiej ruszył biało – błękitny peleton kolarzy rywalizujących w Gran Fondo Poznań. 

Zawodnicy mieli do wyboru aż trzy, w pełni wyłączone z ruchu drogowego, trasy: Gran Fondo – 

113 km, Medio Fondo – 67 km, Family Fondo – 30 km. W przededniu zawodów rywalizowali 

również najmłodsi w ramach Gran Fondo Kids. Dzieci i młodzież miały do dyspozycji trasy o 

długości od 900 do 3600 metrów poprowadzone wokół Stadionu Miejskiego. Impreza była 

współfinansowana ze środków Wydziału Sportu UMP. 

 Joanna Fiodorow, zawodniczka OŚ AZS Poznań i sportowa stypendystka Miasta Poznania (2015, 

2017 – 2021) oficjalnie zakończyła karierę. W piątek 17 września uroczyście podziękowali jej 

Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta oraz Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta 

Poznania. Podczas spotkania, które odbyło się w sali błękitnej UMP Jędrzej Solarski przekazał 

zawodniczce list gratulacyjny oraz nagrodę rzeczową w wysokości 10 tys. zł.  

 Podczas rozgrywanych w portugalskim Montemor-o-Velho Mistrzostw Świata juniorów i U23 w 

kajakarstwie z dobrej strony zaprezentowali się sportowi stypendyści Miasta Poznania. Jakub 

Michalski i Wojciech Tracz z KS Posnanii Poznań wywalczyli srebrny medal w konkurencji K-

4 500 m. Po złoto sięgnął Jakub Stepun (k1 200 m), a dwa razy na podium stanęła Katarzyna 

Szperkiewicz (srebro w c1 500 m i brąz w C1 200 m) – oboje są zawodnikami AZS-AWF Poznań. 

 W dniach 17 – 19 września Malta stała się centrum triathlonu i sportu dla całych rodzin.  

Po rocznej przerwie wrócił JBL Super League Triathlon. W trakcie dwóch dni zmagań odbyły się 

starty dla zawodników na pięciu różnych dystansach: 1/2 (112,99 km), 1/4 (56,5 km), 1/8 (28,25 

km) oraz dwóch zaczerpniętych z formatów wyścigów zawodników PRO – enduro supersprint 

(400/10/2,05) oraz enduro – podwójny start na dystansie supersprint jeden po drugim. Wyjątkową 

rangę miały starty na 1/2 dystansu Iron Mana, który miał status Mistrzostw Polski  

i zgromadził najlepszych zawodników z całego kraju. W zawodach wzięli udział również najmłodsi, 

na których czekały trasy i specjalna strefa Pho3nix Zone. Impreza była współfinansowana ze 

środków Wydziału Sport UMP. 

 W niedzielę 26 września na poznańskim Golęcinie odbył się mityng lekkoatletyczny 1MILA. Każdy 

amator biegania będzie mógł sprawdzić swoje siły na stadionowej bieżni. Do wyboru były cztery 

konkurencje: Lekka Piątka (5 km), 1 Mila (1609 m – w randze Amatorskich Mistrzostw Poznania 

w biegu na milę), sztafety 4x400 m oraz bezpłatne Kinder Joy of moving biegi dzieci (100 m, 400 

m i 800 m). 
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 28 września po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Polanę Harcerza na Malcie znów 

wypełnili uczniowie poznańskich szkół, którzy rywalizowali  

w Sztafetowych biegach przełajowych rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Na 

starcie stanęło blisko 500 uczniów z 30 szkół od podstawówek  

aż po licea. Organizacja Igrzysk jest finansowana ze środków Wydziału Sportu UMP. 

 29 września w hali sportowej UAM przy ul. Zagajnikowej rozegrano mecz  

o Superpuchar Polski w koszykówce kobiet. Zespół z Polkowic okazał się lepszy od Arki Gdynia 

wygrywając w stosunku 77:72. Wydarzenie zostało zorganizowane  

w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia koszykówki. Organizację imprezy wsparto ze środków 

Wydziału Sportu UMP. 

 W sobotę 2 października w hali sportowej KB Bagdasarian Boxing Club Poznań przy  

ul. Reymonta 35 odbył się IV Turniej Nadziei w Boksie o Puchar  Prezydenta Poznania. Celem 

imprezy, której organizatorem był KB Bagdasarian Boxing Club Poznań był rozwój  

i popularyzacja pięściarstwa. W sumie odbyło się 17 trzy rundowych walk w kategoriach:  Kadet, 

Junior i Młodzieżowiec. Organizacje dofinansowano ze środków Wydziału Sportu. 

 9 października na Torze Regatowym Malta odbyły się Regaty Kajakowe Mistrzostwa 

Województwa Wielkopolskiego. W zawodach wzięło udział ponad 400 zawodników. Imprezę 

dofinansowano ze środków Wydziału Sportu UMP. 

 W weekend 9-10 października w klubie KS Sobieski Poznań odbył się XV Memoriał Józefa 

Moczyńskiego w zapasach w stylu klasycznym, który upamiętnia założyciela  

i pierwszego prezesa klubu. W zawodach uczestniczyło 120 zapaśników stylu klasycznego  

z 6 krajów. Oprócz zawodników z Polski w Poznaniu rywalizowali również reprezentanci Danii, 

Holandii, Belgii, Ukrainy i Rosji. Walki toczyły się na czterech matach, z pełną obsadą sędziowską. 

Zawody odbyły się przy wsparciu Wydziału Sportu UMP. 

 17 października odbył się 13. PKO Poznań Półmaraton. Po raz pierwszy odbył się  

w nietypowej jesiennej dacie – w poprzednich latach flagowe imprezy biegowe odwoływano  

z powodu pandemii. Ponadto 16 października na Placu Marka w ramach 

imprez towarzyszących Półmaratonowi odbył się bieg "W drodze do Maratonu" dla najmłodszych 

adeptów biegania. Dzieci w wieku 5-8 lat zmierzył się z dystansem 100 metrów. Start i Meta 

poznańskiego biegu znajdujowały się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.  

 19 i 20 października w Warszawie odbyło się jedno z ważniejszych wydarzeń branży sportowej  

w Polsce – Forum Sportu i Biznesu Sportbiz 2021. Forum zwieńczyła uroczysta XVII Gala Sportu 

i Biznesu, podczas której wyłoniono laureatów w 13 kategoriach (nagrody przyznawano za okres 

dwuletni 2020 – 2021). Miasto Poznań zajęło I miejsce w kategorii „Miasto Sportu”. Statuetkę w 

imieniu władz miasta odebrała Dyrektor Wydziału Sportu dr Ewa Bąk. Wyboru zwycięzców 

dokonuje Kapituła Statuetek, która składa się z branżowych ekspertów, którzy posiadają 

doświadczenie oraz wiedzę w tematyce sportu i biznesu sportowego.  

 W weekend 22 – 23 października odbyły się wydarzenia w ramach 100 – lecia Towarzystw 

Wioślarzy Polonia. W piątek 22 października w Szkole Podstawowej nr 35 zorganizowano zawody 

na ergometrach wioślarskich, natomiast w sobotę i niedzielę na Torze Regatowym Malta odbyły się 

regaty na szczeblu centralnym, które zakończyły wioślarski sezon 2021. W sobotę 23 października 

w auli Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się Uroczysta Akademia Okolicznościowa. 

Podczas Akademii wyróżniono zasłużonych zawodników i członków klubu. W spotkaniu wzięli 

udział m.in. medaliści olimpijscy Grzegorz Nowak i Adam Tomasiak. Podczas uroczystej gali 
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władze Towarzystwa Wioślarzy Polonia odebrali z rąk Dyrektora Wydziału Sportu UMP dr Ewy 

Bąk specjalnie przygotowany grawerton upamiętniający jubileusz 100 – lecia. 

 Od soboty 30 października Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji uruchomiły Lodowisko Malta. 

Sezonowy obiekt stanął jak co roku przy starcie Toru Regatowego Malta w pobliżu zbiegu ulic Jana 

Pawła II i Baraniaka.  

 23 października nad Jeziorem Rusałka odbył się pierwszy bieg w ramach przełajowego cyklu CITY 

TRAIL. To ogólnopolska impreza, na którą w sezonie 2021/2022 składa 50 biegów na dystansie  

5 km w całej Polsce. Cykl ten to również zawody dla dzieci i młodzieży, które są organizowane na 

dystansach od 300 m do 2 km. Aby ukończyć cykl każdy z biegaczy musi pobiec minimum trzy 

razy. Organizację poznańskiej części cyklu wsparł Wydział Sportu UMP. 

 Mityng Poznań Athletics Grand Prix uzyskał poziom bronze przyznawany imprezom 

lekkoatletycznym w ramach World Athletics Continental Tour. Czwarta edycja zawodów odbędzie 

się 28 maja 2022 roku na stadionie POSiR Golęcin. 

 Na początku listopada Eliza Wróblewska, zawodniczka Akademii Judo Poznań wywalczyła srebrny 

medal – indywidualnie i drużynowo podczas Mistrzostw Świata Wojskowych, które odbyły się  

w Paryżu. 

 W dniach 11 – 14 listopada w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyła się kolejna edycja 

Brother Olympic Camp Gwiazdy Igrzysk. W Campie, który odbył się dzięki dofinansowaniu  

ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania wzięło udział ponad 600 zawodników  

i trenerów z 55 klubów Polski oraz zagranicy, m.in. ze Słowacji, Szwajcarii i Ukrainy. Gościem 

specjalnym wydarzenia był Ole Bischop – niemiecki judoka. 

 Zawodnik KS Sobieski Poznań Tadeusz Michalik zdobył brązowy medal w kategorii 97 kg podczas 

Mistrzostw Świata Wojskowych w zapasach, które odbyły się w Iranie. 

 W dniach 15 – 20 listopada w Gliwicach odbyły się Mistrzostwa Świata Niesłyszących  

w pływaniu na basenie 25 metrów. W Reprezentacji Polski znaleźli się dwaj poznańscy zawodnicy, 

Weronika Nowicka i Kacper Nowicki. Rodzeństwo, które na co dzień reprezentuje klub Posnania 

Poznań wywalczyło dwa brązowe medale – Weronika w konkurencji 4x200 m stylem dowolnym, 

Kacper w konkurencji 4x100 m style zmiennym. 

 W dniach 23 – 28 listopada juniorzy Poznańskiego Sportowego Klubu Taekwon-do zadebiutowali 

w Mistrzostwach Europy w Taekwon-do ITF, przyczyniając się do zdobycia dla Polski trzech 

medali w rywalizacji drużynowej. Po raz pierwszy w historii reprezentację zasiliło dwóch 

reprezentantów poznańskiego klubu – Kamil Sierszchulski i Liwiusz Politański. 

 W weekend 4-5 grudnia w hali sportowej UAM przy ul. Zagajnikowej odbył się międzynarodowy 

turniej piłkarski U-12 Lech Cup. W dwudniowej rywalizacji uczestniczyło 8 zespołów. 

Niespodziewanie zwyciężyli młodzi piłkarze Szachtara Donieck, a zespół Lecha Poznań zajął 

ostatecznie 3. miejsce. Organizację wydarzenia dofinansowano ze środków Wydziału Sportu UMP. 

 W czwartek 16 grudnia odbyła się Kapituła Nagrody Sportowej Miasta Poznania  

i Stypendium Sportowego Miasta Poznania powołana przez Radę Miasta Poznania. Stypendia  

w kategorii seniora przyznano 24 poznańskim zawodnikom z 11 dyscyplin.  

Łącznie do sportowców trafi kwota 324 000 zł.  

 W dniach 16 – 19 grudnia na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła się CAVALIADA 

Poznań 2021. W ciągu czterech dni rywalizacji odbyło się łącznie  

27 konkursów, z czego 16 wygranych przez Polaków. Wydarzenie odbywało się na dwóch arenach, 

na których rywalizowało ponad 500 par, pojawiło się również ponad 100 wystawców  

i niemal 16 tys. osób zasiadło na trybunach. Najważniejszym konkursem zawodów było Grand Prix 
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pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania, zaliczane do światowego rankingu, Pucharu Świata 

Ligi Europy Centralnej oraz CAVALIADA Tour. W zawodach międzynarodowych  

w skokach przez przeszkody wystartowali zawodnicy z 21 państw. Zawody współfinansowane ze 

środków Wydziału Sportu UMP. 

 Koniec roku był udany dla sportowców reprezentujących poznańskie kluby. Zespół Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został Akademickim Mistrzem Wielkopolski w futsalu kobiet. 

Drużyna UAM wywalczyła złoty medal bez straty punktu i imponującym stosunkiem bramek 44:2. 

Zawodniczki KS Sobieski Poznań wywalczyły pięć medali (1 złoty i 4 brązowe) w 

międzynarodowym turnieju zapaśniczym Heros Lady Open 2021, który odbył się w Boguszowie-

Gorcach. Reprezentanci Strzeleckiego Klubu Sportowego „Dwór Grunwaldzki” zajęli drugie 

miejsce w finale Ligi Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 2021,  

a zawodniczka poznańskiego klubu Julita Borek została wybrana najlepszą zawodniczką 2021 roku 

w konkurencji pistolet sportowy 30+30.  

 W grudniu odbyły się komisje (online) opiniujące oferty złożone w ramach otwartego konkursu 

ofert na wspierania realizacji zadań Miasta Poznania w obszarach „wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej” oraz „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2022 roku. 

Celem konkursu było wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym 

podmiotom działającym w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych 

Miasta Poznania w dziedzinie kultury fizycznej, zmierzających do pełniejszego zaspokajania 

potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców Poznania,  

a w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci 

i młodzieży, osób z niepełnosprawnością oraz osób dorosłych.  

6. Działania promocyjne Wydziału, w tym: działania mające na celu współorganizację  dużych 

wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań 

W 2021  zostały zawarte 4 umowy promocyjne. Wśród nich znalazły się umowy dotyczące promocji 

Poznania jako ośrodka turystyki i kultury fizycznej na największych wydarzeniach sportowych  

w Poznaniu. Przykładowe umowy promocyjne zawierają takie zadania jak:  

- Świadczenie usług promocyjnych podczas 63-ej edycji plebiscytu na Najlepszych 

Sportowców i Trenera Wielkopolski 2020 oraz Wielkiej Gali Sportu 

 

- Organizacja imprezy Junior Poznań Triathlon 2021 na terenie POSiR w sposób 

maksymalizujący efekty promocji na rzecz Miasta Poznania; 

 

- Promocja Poznania podczas Meczu Reprezentacji w piłce nożnej Polska – Islandia 

 

- Promocja Poznania podczas imprezy „Gran Fondo Poznań 2021” 

 

 

7. Liczba klubów i stowarzyszeń sportowych, z wyodrębnieniem uczniowskich klubów sportowych 

(wg stanu na 31.12.2021 r.; liczba nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych klubów w 2021 r.). 

 

40 związków sportowych 
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204 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS 

211 klubów nieprowadzących działalności gospodarczej 

113 uczniowskich klubów sportowych 

Nowo zarejestrowanych klubów w ubiegłym roku: 

Uczniowski Klub Sportowy – 1 

Klub sportowy – 9 

Likwidacja: 

Uczniowski Klub Sportowy - 0 

Klub Sportowy – 0 

 

8. Nagroda Sportowa i Stypendium Sportowe Miasta Poznania 

 

W 2021 roku, zgodnie z decyzją Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium Miasta Poznania 

przyznano Stypendia Sportowe dla seniorów. Wyróżnienia otrzymało 22 sportowców,  

a ich stypendium w wysokości 700-4000 zł miesięcznie wypłacano od stycznia do grudnia 2021 r. 

Ponadto przyznano 50 wyróżnień w kategorii młodzieżowca, zgodnie z ustalonymi kryteriami  

i regulaminem przyznawania stypendium zawartymi w Uchwale Rady Miasta Poznania. Stypendia 

otrzymało 40 zawodników w sportach indywidualnych i 10 w grach drużynowych. Stypendium 

wypłacane w cyklu rocznym. Miesięczna kwota dla laureatów wynosi 450 zł płatne od lipca 2021 r. 

do czerwca 2022 r. w sumie 270.000 zł (135.000 w 2021 roku 

i 135.000 w 2022 roku) 

Dodatkowo Nagrodę Sportową otrzymali (29 czerwca w Święto Patronów Miasta): 

- trener Aleksander Wojciechowski (AZS AWF Poznań/ wioślarstwo) – kwota 10.000 zł 

- zawodniczka Magda Linette (OŚ AZS Poznań/ tenis) – kwota 15.000 zł 

Nagroda Olimpijska - 15 poznańskich sportowców wystartowało w IO w Tokio 2021 + 1. 

Paraolimpijczyk – wszyscy otrzymali od Prezydenta Miasta Poznania Olimpijską Nagrodę 

Sportową w wysokości 10 000 zł. 

Olimpijską Nagrodą Sportową dla medalistów olimpijskich: 

- Karolina Naja (KS Posnania Poznań – kajaki): srebro K-2 500m, brąz K-4 500m - 70.000 zł 

- Tadeusz Michalik (KS Sobieski Poznań – zapasy - kat. 97 kg) – brązowy medal - 40.000 zł. 

- Uhonorowani zostali również trenerzy stojący za sukcesami poznańskich zawodników. Nagrody rzeczowe w 

kwocie 10.000 zł otrzymali: 

a. kajakarki: Jacek Heneczkowski (trener klubowy) oraz pochodzący z Poznania trener kadry narodowej 

Tomasz Kryk,  

b. trener klubowy Tadeusza Michalika - Marcin Olejniczak.  

c. Szymon Ziółkowski (trener z Poznania) - trener Pawła Fajdka (AZS AWF Katowice), brązowego medalisty 

IO w rzucie młotem. 

- dodatkowo kluby, w których na co dzień trenują medaliści olimpijscy otrzymali nagrody rzeczowe na sprzęt 

sportowy w kwocie 25.000 zł 

 

9. Największe osiągnięcia poznańskich sportowców w 2021 r. 
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LP. Nazwisko Imię Klub kandydata Dyscyplina 

Osiągniecia 

światowe 

1. 

Naja Karolina 
KS POSNANIA 

POZNAŃ 
kajakarstwo 

I.OLIMPIJSKIE: K2 

500M- II MSC.; K4 

500M- III MSC. 

2. 
Michalik Tadeusz 

KS SOBIESKI 

POZNAŃ 
zapasy 

I.OLIMPIJSKIE: 

+97KG- III MSC. 

3. 

Chabel Wiktor 
KS POSNANIA 

POZNAŃ 
wioślarstwo 

I.OLIMPIJSKIE: 

M4X – czwórka 

podwójna- IV MSC. 

4. 

Barniak Tomasz KS AZS AWF kajakarstwo 

I.OLIMPIJSKIE: C2 

1000M- VII MSC.; 

M.ŚWIATA: C2 

1000M- II MSC.; C2 

500M- IV MSC. 

5. 
Krzewina Jakub OŚ AZS Poznań lekkoatletyka 

I.OLIMPIJSKIE: 

4X400M- V MSC. 

6. 

Kotkowski Michał 
SSR START 

POZNAŃ 

lekkoatletyka 

(grupa t37) 

I.OLIMPIJSKIE: 

200M- V MSC.; 

400M- IV MSC. 

7. 

Robak Karol OŚ AZS Poznań 
taekwondo 

olimpijskie 

  

8. 
Baran Radosław 

WKS 

"GRUNWALD" 
zapasy 

  

9. 

Wólczyńska Aleksandra 
WKS 

GRUNWALD 
zapasy 

  

10. 

Majchrzak Kacper 
KS WARTA 

POZNAŃ 
pływanie 

I.OLIMPIJSKIE: 

4X100M ST. 

DOWOLNY- XI 

MSC., International 
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Swimming League - 

4x400m dowlonym - 

I msc. 

11. 
Wierzbicki Szymon OŚ AZS Poznań żeglarstwo 

M.ŚWIATA: 49ER- 

V MSC. 

12. 
Kubiszyn Mateusz 

KKS SPORTY 

WALKI POZNAŃ 
kick boxing 

M.ŚWIATA: FULL 

CONTACT- I MSC. 

13. 
Pokusa Jakub 

KKS SPORTY 

WALKI POZNAŃ 
kick boxing 

M.ŚWIATA: FULL 

CONTACT- II MSC. 

14. 

Nadolska Karolina 
KU AZS UAM 

POZNAŃ 
lekkoatletyka 

I.OLIMPIJSKIE: 

MARATON- XIV 

MSC. 

15. 
Stepun Jakub KS AZS AWF kajakarstwo 

M.ŚWIATA: K1 

200M- IV MSC. 

16. 
Stanny Magda 

KS WARTA 

POZNAŃ 
kajakarstwo 

M.ŚWIATA: C4 

500M- IV MSC. 

17. 

Borek Julita 

STRZELECKI 

KLUB 

SPORTOWY 

"DWÓR 

GRUNWALDZKI" 

strzelectwo 

P.ŚWIATA: 

PISTOLET 

PNEUMATYCZNY- 

II MSC. 

DRUŻYNOWO; 

PISTOLET 

SPORTOWY- II 

MSC. 

DRUŻYNOWO 

18. 

Nowicka Weronika 
KS POSNANIA 

POZNAŃ 

pływanie osób 

niesłyszącyh 

M.ŚWIATA: 

4X200M ST. 

DOWOLNYM- III 

MSC.; 50M ST. 

DOWOLNYM- VII 

MSC. 

19. 

Nowicki Kacper 
KS POSNANIA 

POZNAŃ 

pływanie osób 

niesłyszącyh 

M.ŚWIATA: 4X100 

M ZMIENNYM- III 

MSC. 

20. 

Jelińska Martyna KS AZS AWF szermierka 

I.OLIMPIJSKIE: 

FLORET- XXXI 

MSC. 

21. 
Kowalczuk Aleksandra OŚ AZS Poznań 

taekwondo 

olimpijskie 

I.OLIMPIJSKIE: 

67KG- V MSC. 
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Sukcesy drużynowe 

 AZS-AWF Poznań - Halowy Mistrz Polski w hokeju na trawie 

 WKS Grunwald Poznań - Mistrz Polski w hokeju na trawie mężczyzn 

 AZS Politechnika Poznańska - Mistrz Polski w hokeju na trawie kobiet 

 KS Posnania Poznań - Mistrz Polski w rugby 7 

 KU AZS UAM - Mistrz Polski w futsalu 

 

 

XXVII. Wydział Urbanistyki i Architektury: 

   

Podstawowe zadania Wydziału Urbanistyki i Architektury, wynikające z ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy Prawo budowlane, w 2021 roku realizowane były przy 

wpływających pismach ( w tym wnioski oraz pisma składane do spraw w toku) w liczbie 36242  (spadek o 

2% w stosunku do 2020 r.). 

Szczegółowy wpływ pism do wydziału w roku 2021 przedstawia się następująco: 

 Liczba wszystkich pism (w tym wnioski oraz pisma składane do spraw w toku) złożonych do Wydziału 

Urbanistyki i Architektury -  36242. 

Wpłynęło łącznie wniosków: 

 o ustalenie warunków zabudowy: 988 

       (spadek o 8% w stosunku do 2020 r.) 

 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: 235 

       (spadek o 18% w stosunku do 2020 r.) 

 o wydanie opinii urbanistycznej: 2772 

       (wzrost o 13% w stosunku do 2020 r.) 

 o pozwolenie na budowę: 2243 

       (spadek o 31% w stosunku do 2020 r.) 

 zgłoszenia robót budowlanych: 2618 

       (wzrost o 54% w stosunku do 2020 r.) 

 o zaświadczenia o samodzielności lokalu: 1005   

         (wzrost o 10% w stosunku do 2020 r.) 

 o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej: 231  

         (spadek o 2% w stosunku do 2020 r.) 

W 2021 r. wydano następujące decyzje: 

 o warunkach zabudowy: 796 

        (spadek o 16 % w stosunku do 2020 r.) 

 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 186 

       (spadek o 18% w stosunku do 2020 r.) 

 o pozwoleniu na budowę: 2074  

      (spadek o 22% w stosunku do 2020 r.) 

 przyjęte zgłoszenia robót: 1837 

      (wzrost o 151% przyjętych zgłoszeń w stosunku do 2020 r.) 

A ponadto: 
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    pozwolenia na budowę wydane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 498 

   pozwolenia na budowę wydane na podstawie miejscowych planów zagospodarowana przestrzennego: 

558 

Średni czas oczekiwania na wydanie decyzji w 2021 r. wynosił: 

 warunki zabudowy: 147 dni 

 lokalizacja inwestycji celu publicznego: 68 dni 

 pozwolenia na budowę: 62 dni. 

  

Najważniejsze aspekty funkcjonowania Wydziału w 2021 r.: 

 

 Utrzymanie jakości pod względem terminowości prowadzonych postępowań oraz ilości wydawanych 

pozytywnych rozstrzygnięć kończących postępowania. 

 Kontynuacja prac związanych z uzupełnianiem bazy dokumentów skanowanych rozstrzygnięć 

postępowań administracyjnych (decyzje: o warunkach zabudowy,  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o pozwoleniu na budowę). 

 Opracowanie szczegółowego zapotrzebowania na nowy sprzęt komputerowy w związku z 

uruchomieniem cyfrowej platformy E-Budownictwo administrowanej przez Główny Urząd Nadzoru 

Budowlanego, oraz zmianą prawa budowanego, które skutkują możliwością składania wniosków o 

pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wraz z cyfrowym projektem budowlanym drogą elektroniczną. 

Zapotrzebowanie zostało pozytywnie rozpatrzone co zaowocowało dostarczeniem nowoczesnego 

sprzętu dla Wydziału na potrzeby prowadzenia postępowań z elektronicznymi projektami budowlanymi. 

 Sukcesywny wzrost wymiany korespondencji pomiędzy klientami a Wydziałem drogą elektroniczną za 

pomocą platformy EPUAP. 

 Okresowe wprowadzanie systemu pracy zdalnej celem zmniejszenia liczby pracowników 

przebywających w tym samym czasie w pokojach i na terenie Wydziału dla minimalizacji ryzyka 

transmisji koronawirusa w przypadku ewentualnego zakażenia któregoś z pracowników.  

Informacje dotyczące konkursów urbanistycznych zorganizowanych przez Wydział  

w 2020 r.   

Wydział Urbanistyki i Architektury w 2021 r.: 

 zakończył rozpoczętą w 2020 r. procedurę konkursową na projekt pomnika króla Przemysła II; 

 rozstrzygnął konkurs na pomnik upamiętniający wypędzenia Wielkopolan w czasie II wojny światowej;  

 ogłosił Konkurs na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu 

– dla urbanistów i architektów;  

 ogłosił Studencki konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów 

przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu.  

 Dwa ostatnie konkursy będą rozstrzygnięte w 2022 r.  

 

Działania WUiA w roku 2021 w zakresie przyjęcia uchwały krajobrazowej. 



234 

 

 

 21.01.2021 r. uzyskano akceptację treści uchwały pod względem prawnym 

 12.02-6.03.2021 r. odbyło się wyłożenie projektu uchwały do publicznego wglądu (21 dni). Po tym 

okresie w ciągu 14 dni, czyli do 21.03.2021 r. wyznaczono czas na wnoszenie uwag. 

 19.08.2021 r. odbyła się Narada 101/VIII/25/2021 (punkt 3) Prezydenta z zastępcami, sekretarzem i 

skarbnikiem. Prezentacja stanu zaawansowania prac oraz propozycji sposobu rozpatrzenia uwag 

złożonych podczas wyłożenia projektu uchwały do publicznego wglądu oraz w wyznaczonym po nim 

14 dniowym terminie. 

 Prezydent Miasta przyjął rekomendowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury sposób 

rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych do projektu tzw. Uchwały Krajobrazowej i postanowił o 

skierowaniu projektu planu do ponownego uzgadniania i wyłożenia do publicznego wglądu. 

 Jednocześnie Prezydent wskazał na szczególną rolę przestrzeni reklamowych na obszarze 

Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

 23.08.2021 r. wysłano projekt uchwały wraz z załącznikami do opiniowania i uzgodnienia w trybie 

określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska, Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej i Marszałka Województwa) 

 7.10.2021 r. odbyła się Narada nr 106/VIII/30/2021 (punkt 4) Prezydenta Miasta Poznania z 

zastępcami, sekretarzem i skarbnikiem 

 Prezydent wyraża zgodę na dalsze procedowanie projektu tzw. Uchwały krajobrazowej, zgodnie z 

trybem ujętym w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli wyłożenie projektu 

uchwały do publicznego wglądu 

 11.10.2021 r. obwieszczenie w prasie i na stronie BIP UMP o wyłożeniu projektu uchwały w sprawie 

zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Poznania 

 20.10-12.11.2021 r. odbyło się wyłożenie projektu uchwały do publicznego wglądu (21 dni). Po tym 

okresie w ciągu 14 dni, czyli do 28.11.2021 r. wyznaczono czas na wnoszenie uwag. 

 23.12.2021 r. Narada 112/VIII/36/2021 (punkt 2) Prezydenta Miasta Poznania z zastępcami, 

sekretarzem i skarbnikiem 

 Podsumowanie po drugim wyłożeniu projektu uchwały do publicznego wglądu. Prezydent Miasta 

Poznania przyjął rekomendowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury sposób rozstrzygnięcia 

uwag do projektu uchwały krajobrazowej i wyraził zgodę na skierowanie projektu planu do Rady 

Miasta celem uchwalenia 

 

 

Zmiany organizacyjne jakie dokonane zostały w 2021 r. 

Zarządzeniem nr 1 /2021  Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury z dnia 08.04.2021 r., w 

sprawie Regulaminu Organizacyjnego WUiA  wprowadzono następujące zmiany: 

-  Utworzenie Biura Obsługi Klienta, w skład którego weszło: 8 etatów z dotychczasowego Oddziału 

Organizacyjno-Administracyjnego oraz 7 etatów z Centrum Informacji o Przestrzeni Miejskiej; Nowe 

Biuro Obsługi Klienta otrzymał symbol UA-X; 
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- Oddział Organizacyjno-Administracyjny zmienił nazwę na Oddział Organizacyjno-Sprawozdawczy, 

jedno stanowisko w Oddziale zmieniło nazwę ze stanowiska ds. obsługi administracyjnej na stanowisko 

ds. analiz i sprawozdawczości; 

- Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu weszło w skład Oddziału Organizacyjno-

Sprawozdawczego; Nowy Oddział Organizacyjno-Sprawozdawczy otrzymał symbol UA-XI; 

- Część zadań z Oddziału Organizacyjno-Sprawozdawczego oraz z Centrum Informacji o Przestrzeni 

Miejskiej przeszło do nowo utworzonego Biura Obsługi Klienta; 

- Zlikwidowano stanowisko ds. wsparcia inwestora instytucjonalnego, etat został zmieniony na stanowisko 

kierownicze w nowopowstałym Biurze Obsługi Klienta;  

- Nadzór nad Biurem Obsługi Klienta sprawuje zastępca dyrektora ds. Informacji Przestrzennej i Doradztwa; 

- Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale otrzymał następujący symbol: 

   1) UA-XI.6730  - Rejestr decyzji o warunkach zabudowy; 

   2) UA-XI.6733  - Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

Zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury z dnia 23.08.2021 r.,  

      w   sprawie Regulaminu Organizacyjnego WUiA  wprowadzono następujące zmiany: 

- Utworzono nowy Oddział Architektury IV.  

- Do nowopowstałego Oddziału Architektury IV, przeszły następujące etaty: 3 etaty z Oddziału 

Architektury I, 1 etat z Oddziału Architektury II, 2 etaty z  Oddziału Architektury III, 2 etaty z Oddziału 

Urbanistyki I (stanowisko ds. analiz urbanistycznych nr 4, stanowisko ds. urbanistyki nr 6), 1 etat z Biura 

Obsługi Klienta (stanowisko ds. obsługi mieszkańców nr 3) 

- Każdy Oddział Architektury składa się z  8 etatów plus etat kierownika. 

- Łączna liczba etatów pozostała bez zmian. 

- Nowy Oddział Architektury IV otrzymał symbol VIII (w celu uporządkowania numeracji), natomiast 

samodzielne stanowisko ds. uchwały krajobrazowej i analiz otrzymało symbol XIII.  

 

  Zarówno na dzień 31 grudnia 2021 r., jak i 1go stycznia 2022 r. - zachowano dotychczasowy ogólny limit 

etatów, który nadal wynosi 118 etatów. 

 

Wydarzenia, spotkania oraz wideokonferencje, w których uczestniczyła dyrekcja wydziału: 

Dyr. P. Sobczak 

 Forum Rynku Nieruchomości – Sopot  (jako panelista) 03.08.2021 r. 

 Orientarium – wizyta robocza w Łodzi 16.09.2021 r. 

 Dni Dewelopera  - Wrocław 23.09.2021 r. 

 Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe  - Poznań MTP 11-12.10.2021 r. 

 PRES Polish Real Estate  - Bukowina Tatrzańska  (jako panelista) 15.11.2021 r. 

 XIII Konferencja Konserwatorsko-Architektoniczna „Między ortodoksją a kreacją” Online 17-

18.11.2021 r. 

 Konferencja TUP – online 16.12.2021 r. 

K. Podlewska 

Dyr. Katarzyna Podlewska 

 Szkoła Liderów – online 05.02.2021 r. 
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 Warsztaty Health & Greenspace -  online 28.05.2021 r. 

 Webinarium Wielkopolskie, Architektura i Budownictwo – online 23.06.2021 r. 

 Wielkopolski Dzień Budowlanych – Ślesin 24.09.2021 r. 

 Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej 2021 - Kraków, Zakopane 20-24.10.2021 r. 

 Warsztaty orzecznicze dla organów administracji architektoniczno-budowlanej Wydział 

Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu – online 02.12.2021 r. 

 09.12.21. – Standardy ochrony ptaków i nietoperzy w miastach na przykładzie Poznania 

 WOiKŚ UMP – online 09.12.2021 r. 

 Szkolenie – zmiany dwz - kancelaria Ziemski & partners – online 15.12.2021 r. 

 Konferencja TUP 16.12.2021 r. 

Dyr. Tobiasz Wichnowski 

 spotkania w sprawie  cyfryzacji pnb w GUNB, w tym m.in. spotkanie z Ambasadorami 

Cyfryzacji"- szkoleniowe poświęcone cyfryzacji z udziałem pracowników organów AAB, którzy 

wzięli udział w programie pilotażowym serwisu e-budownictwo w dniu 03.02 

 szkolenie z zakresu Ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych w dniu 

26.02, 

 spotkanie grupy Cyfrowe Miasto w dniu 23.04 

 udział w spotkaniu Transformacja cyfrowa  29.04 

 koordynowanie działań  w sprawie  inwentaryzacji pasa drogowego w zakresie urządzeń 

reklamowych w kontekście uchwały krajobrazowej  (zdjęcia sferyczne, chmura punktów) 

pierwsze spotkanie  29.09, 

 udział w grupie roboczej ds. usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego pierwsze spotkanie 

w dniu 15.10, 

 współpraca z SAPR z ramach Nowy Plan Festiwal Architektury, 15-24.10. 

Dodatkowe wydarzenia, w których uczestniczył dyrektor T. Wichnowski w ciągu 2021 r.  

 podpisanie umowy z MKZ w sprawie przejęcia zasobu archiwalnego 

 działania w ramach zespołu ds. e-doręczeń 

 działania w ramach grupy Smart City 

 Uczestnictwo w pracach zespołu wprowadzającego narzędzie MOPIN 2 w ramach projektu 

inicjatyw pracowniczych 

 współpraca z Zakładem Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury 

Politechniki Poznańskiej 
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XXVIII. Wydział Obsługi Urzędu: 

 

Działanie Opis Uzyskane efekty/korzyści Koszt całkowity/ 

koszt w 2021 r. 

Zdalna obsługa 

posiedzeń sesji i 

komisji Rady Miasta 

Poznania. 

Przeniesienie we 

wrześniu 2021 r. 

posiedzeń do Sali 

Białej, jej 

przystosowanie, ze 

względu na prace 

konserwatorskie w sali 

sesyjnej. 

Zdalna obsługa obrad 

przy pomocy platformy 

ZOOM oraz licencji 

oprogramowania, a także 

wypożyczonego sprzętu 

konferencyjnego. 

Bezpieczne prowadzenie 

obrad sesji i komisji Rady 

Miasta Poznania w czasie 

trwania pandemii COVID-

19; zapewnienie ciągłości 

obsługi podczas prac 

konserwatorskich. 

21.549,47 zł  

Przekaz do internetu 

„na żywo” obrazu i 

dźwięku z uroczystości 

ślubnych w Wadze 

Miejskiej. 

Umożliwienie młodej 

parze przekazania 

wybranym przez siebie 

osobom linku 

transmitującego online 

uroczystości. 

Możliwość uczestnictwa 

online w uroczystości 

ślubnej w dobie pandemii, 

która ogranicza ilość osób 

mogących brać udział w 

Sali Ślubów. 

12.484,50 zł  

(czerwiec- grudzień) 

Wyposażenie w sprzęt 

multimedialnych sal 

konferencyjnych w 

budynku Urzędu przy 

ul. 28 Czerwca 1956 r. 

Montaż zakupionego 

sprzętu w dwóch salach 

na III piętrze budynku. 

Jednostki Urzędu, 

zlokalizowane w tym 

budynku mogą korzystać z 

pełni wyposażonych sal 

konferencyjnych. 

5.166,00 zł  

Deratyzacja i 

dezynfekcja w 

budynkach UMP 

usługi zlecane oraz 

wykonywane 

samodzielnie. 

Zapewnienie serwisu 

deratyzacyjnego 

i dezynsekcji 

interwencyjnych; 

samodzielna obsługa 

maszyn oczyszczających 

powietrze. 

Zwalczanie gryzoni i 

owadów w budynkach 

oraz w ich obrębie,  

Szybka dezynsekcja 

pomieszczeń UMP 

w przypadku 

potwierdzenia zakażenia 

COVID-19 u 

pracowników. 

13.490,64 zł 

Konserwacja i bieżące 

naprawy wyposażenia 

oraz instalacji w 

budynkach UMP, 

usługi zlecane oraz 

wykonywane 

samodzielnie. 

Instalacje: elektryczna, 

wodno-kanalizacyjna; 

wyposażenie w tym min. 

windy, drzwi 

automatyczne, stolarka 

okienna i drzwiowa, 

meble, sprzęt biurowy, 

AGD. 

Utrzymanie instalacji i 

wyposażenia w dobrym 

stanie, stopniowa wymiana 

oświetlenia na 

energooszczędne (LED), 

wymiana sanitariatów na 

oszczędzające wodę. 

380.000,00 zł 
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Montaż znaczników 

Totupoint w budynkach 

Urzędu Miasta 

Poznania – ul. Matejki 

50 oraz ul. 3 Maja 46. 

Kolejny etap montażu 

elektronicznych 

znaczników Totupoint, 

które ułatwiają 

dostępność budynku dla 

osób 

z niepełnosprawnością 

wzrokową.  

W 2021 roku 

zamontowano łącznie 

siedem znaczników w 

kluczowych miejscach 

budynku (m.in. wejście 

do budynku, windy, sala 

obsługi klienta). 

Szczegółową informację 

na temat zainstalowanych 

znaczników, ich lokalizacji 

oraz kierunkach dojścia do 

wskazanych miejsc w 

budynku można znaleźć na 

stronie 

internetowej  totupoint.pl. 

9.999,90 zł  

Modernizacja systemu 

wentylacji i 

klimatyzacji 

w Archiwum 

Zakładowym UMP 

przy ul. Świerkowej 

10. 

Kontynuacja zadania z 

2020 r.  

Zadanie ma na celu 

poprawę 

funkcjonowania systemu 

klimatyzacji precyzyjnej 

w przestrzeni hal 

archiwalnych oraz 

zapewnić komfort pracy 

w pomieszczeniach 

biurowych. 

W tym celu niezbędne 

jest rozdzielenie układu 

wentylacyjnego 

obsługującego 

pomieszczenia 

archiwum od części 

biurowej oraz dostawę 

centrali wentylacyjnej 

obsługującej 

pomieszczenia biurowe. 

Dostawę i montaż 

modułu osuszającego dla 

centrali głównej, która 

nawiewa powietrze do 

hal archiwum, 

co ma zapewnić 

utrzymanie parametrów 

temperatury 

Oddzielenie wentylacji 

części biurowej od 

magazynu archiwum. 

Ustabilizowanie 

warunków klimatycznych 

w hali archiwum oraz 

zapewnienie właściwych 

warunków dla 

przechowywanych 

dokumentów 

244.376,40 zł 
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i wilgotności w halach 

archiwum. 

Rozbudowa systemów 

bezpieczeństwa 

w Archiwum 

Zakładowym UMP 

przy ul. Świerkowej 10 

 

Zadanie ma na celu 

zapewnienie 

bezpieczeństwa w strefie 

obsługi klienta oraz 

bezpieczeństwa 

pożarowego. W tym celu 

konieczne jest 

rozbudowa systemu 

monitoringu wizyjnego o 

dodatkowe kamery w 

sali obsługi klienta oraz 

dodatkowa linia 

napadowa dla 

obsługujących 

pracowników. 

Budynek jest 

użytkowany przez szkołę 

oraz archiwum. Centrala 

sygnalizacji pożarowej 

znajduje się w 

sekretariacie części 

szkolnej i jest 

obsługiwana przez 

wyznaczonych 

pracowników. Zmiany 

organizacyjne i 

utworzenie portierni 

w budynku szkolnym 

umożliwia prostszy 

dostęp i obsługę centrali 

pożarowej. W tym celu 

niezbędne jest 

zastosowanie 

dodatkowych paneli 

obsługowych dla 

portierni oraz panelu dla 

archiwum. 

Zwiększenie 

bezpieczeństwa 

pożarowego osób i mienia 

47.785,50 zł 

Wykonanie podjazdu 

dla osób 

z niepełnosprawnością 

oraz przebudowa 

wjazdu na dziedziniec 

przy budynku przy pl. 

Zadanie ma na celu 

niwelację barier 

architektonicznych i 

ułatwić wejście do 

budynku dla osób ze 

Zapewnienie dostępu do 

budynku dla osób ze 

szczególnymi potrzebami 

35.700,00 zł 
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Kolegiackim 17  w 

Poznaniu. 

szczególnymi 

potrzebami. 

Remont elewacji wraz 

z niezbędnymi pracami 

w budynku Wagi  

Miejskiej 

Zadanie ma na celu 

remont elewacji wraz z 

renowacją lub wymianą 

stolarki drzwiowej i 

okiennej oraz 

pozostałymi 

niezbędnymi robotami w 

budynku Wagi 

Miejskiej.  

Poprawa wizerunku 

budynku urzędu (budynek 

w którym udzielane są 

śluby) i Starego Rynku. 

Inwestycja 

rozpoczęta w 2021 r, 

w trakcie realizacji. 

Planowane 

zakończenie 

na koniec 2022 

roku.  

Całkowity koszt 

1 370 000,00 zł 

Wykonanie drenażu i 

zbiornika retencyjnego 

na wodę opadową przy 

budynku przy 

ul. Świerkowej 10 

Wykonanie drenażu 

części podpiwniczonej 

budynku ma na celu 

odprowadzenia 

nadmiaru wody z pasa 

gruntu na poziomie 

fundamentów 

i zniwelowania 

zawilgocenia ścian 

piwnic. Natomiast 

budowa zbiornika 

retencyjnego ma 

umożliwić gromadzenie 

wody opadowej 

i sukcesywne 

odprowadzenie do sieci 

kanalizacyjnej. 

Zastosowanie takich 

rozwiązań pozwala na 

ograniczenie skutków 

podtopień i zalań piwnic 

po nawałnicach, które w 

ostatnich latach 

nawiedzają nasz region.  

Gromadzenie wody 

opadowej i wykorzystanie 

jej do podlewania zieleni 

na terenie szkoły. 

Zabezpieczenie ścian 

fundamentowych 

budynku. 

Inwestycja w trakcie 

realizacji, 

rozpoczęta w 2021. 

Termin zakończenia 

marzec 2022. 

Modernizacja toalet z 

przystosowaniem dla 

osób z 

niepełnosprawnością w 

budynku przy 

pl. Kolegiackim 17 – 4 

piętro 

Zadanie ma na celu 

modernizację 

istniejących toalet na 4 

piętrze i przystosowanie 

ich dla osób z 

niepełnosprawnością.  

Przystosowanie toalety dla 

osób ze szczególnymi 

potrzebami.  

Inwestycja 

rozpoczęta w 2021 

r., termin 

zakończenia marzec 

2022 r. 

Odsyłanie odpowiedzi 

o terminie publikacji 

ogłoszeń w Biuletynie 

Przekazywanie 

dokumentów podmiotom 

publicznym w formie 

Uzyskanie oszczędności w 

zakresie wysyłanej 

korespondencji, szybkie, 
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Informacji Publicznej 

i Elektronicznej 

Tablicy Ogłoszeń 

za pośrednictwem 

platformy ePUAP – 

dobra praktyka. 

elektronicznej zastąpiło 

tradycyjne pisma w 

formie papierowej. 

bezpieczne i skuteczne 

udzielenie odpowiedzi. 

Odsyłanie pism błędnie 

skierowanych 

do urzędu według 

właściwości- nowe 

zadanie i rozwiązanie. 

Kancelaria tworzy 

odpowiedź na pismo 

wpływające tradycyjne i 

ePUAP, na które Urząd 

Miasta nie jest 

właściwym adresatem a 

właściwy adresat 

wskazany jest w piśmie. 

Wskazany sposób 

usprawnia obieg 

dokumentu i przyśpiesza 

ostateczną obsługę 

obywatela. 

 

Rozszerzenie katalogu 

zdefiniowanych 

wyjątków EZD – 

uczestniczenie w 

zadaniu 

nadzorowanym przez 

Wydział 

Organizacyjny. 

Rozszerzenie w 

Urzędzie Miasta 

Poznania katalogu 

wyjątków 

elektronicznego obiegu 

korespondencji EZD. 

Ograniczenie kosztów 

wydruków dokumentów w 

tym tonerów. 

 

Wdrożenie EPO w 

UMP w zakresie 

korespondencji 

wychodzącej 

tworzonej w MDOK 

oraz w zakresie 

wysyłki 

korespondencji GOP z 

numerami kont 

bankowych. 

Rezygnacja z 

papierowych 

potwierdzeń odbioru  z 

jednoczesnym 

powiadomieniem 

nadawcy o 

dostarczeniu/zwrocie 

korespondencji w 

systemie Mdok. 

Uzyskanie oszczędności w 

zakresie wysyłanej 

korespondencji ZPO, 

uzyskanie informacji o 

doręczeniu w czasie 

rzeczywistym. 

 

Wprowadzenie polityki 

upustowej dla wysyłki 

korespondencji 

poleconej miejscowej. 

Dzięki spełnieniu 

warunków 

technologicznych 

przygotowania przesyłek 

operator pocztowy 

udziela nadawcy 

korespondencji upustu. 

Uzyskanie oszczędności w 

zakresie wysyłanej 

korespondencji 

miejscowej poleconej. 

 

Podpisanie Umowy na 

wynajem czterech aut 

o napędzie 

elektrycznym na 

potrzeby realizacji 

zadań odpadowych 

Korzystanie przez 

jednostki UM (Wydział 

Gospodarki Komunalnej, 

Biura Koordynacji 

Projektów i 

Rewitalizacji Miasta) 

Spełnienie wymogów  

Ustawy 

o elektromobilności: 30% 

udziału floty aut UMP o 

napędzie niskoemisyjnym 
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oraz dla Miejskiego 

Inżyniera Ruchu 

(dostawa styczeń 2022 

r) oraz jednego auta 

elektrycznego dla 

Prezydenta Miasta 

Poznania. 

oraz Prezydenta Miasta 

Poznania z aut 

o alternatywnym 

napędzie 

(elektrycznym). 

(elektryczny, gazowy) do 

2025 r.   

    

Zapewnienie 

optymalnej 

powierzchni biurowej 

dla wydziału 

Translokacja Urzędu 

Stanu Cywilnego 

do budynku przy ul. 23 

Lutego 4/6. 

Zapewnienie nowoczesnej 

przestrzeni biurowej dla 

realizacji zadania 

związanego z obsługą 

zgonów. 

 

Translokacja Biura 

Cyfryzacji 

i Cyberbezpieczeństwa 

do budynku przy 

ul. Za Bramką 1. 

Zapewnienie nowoczesnej 

przestrzeni biurowej dla 

nowo powstałej struktury. 

 

Translokacja Wydziału 

Gospodarki Komunalnej 

do budynku przy ul. 28 

Czerwca 1956 nr 404. 

Zapewnienie  przestrzeni 

biurowej w ramach 

przejęcia przez miasto 

zadań związanych z 

gospodarki odpadami. 

 

Utworzenie stanowisk 

obsługi klienta 

Wyodrębnienie obsługi 

klienta Urzędu Stanu 

Cywilnego w budynku 

przy ul. 23 Lutego 4/6. 

Usprawnienie działania 

wydziału w zakresie 

bezpośredniej obsługi 

klienta. 

 

Utworzenie punktów 

obsługi klienta WGK 

Utworzenie punktów 

obsługi klienta w ramach 

przejęcia zadań 

dotyczących 

gospodarowania 

odpadami. 

Zapewnienie dla 

mieszkańców punktów 

obsługi klienta. 

 

Obsługa wydziałów 

UMP w zakresie 

transportu 

dostawczego 

Transport sprzętu 

nagłośnieniowego, 

materiałów 

reklamowych, 

materiałów ochrony 

osobistej, sprzętów 

biurowych, dokumentów 

archiwizowanych. 

Kompleksowa obsługa 

klientów wewnętrznych w 

trakcie wydarzeń, akcji 

promocyjnych i 

edukacyjnych, 

translokacji, archiwizacji 

dokumentacji i innych 

działań. 

 

Powołanie zespołu 

zadaniowego do 

opracowania zasad 

wdrożenia zapisów 

Do zadań Zespołu 

należy: 

1) analiza aspektów 

organizacyjnoprawnych 

Usługa e-doręczenia 

zminimalizuje korzystanie 

z tradycyjnej formy 

papierowej korespondencji 
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ustawy o doręczeniach 

elektronicznych z dnia 

18 listopada 2020 r. 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 

2320 z późn. zm.), 

wprowadzenia w 

Urzędzie Miasta 

Poznania doręczeń 

elektronicznych; 

2) analiza narzędzi 

informatycznych 

funkcjonujących w 

Urzędzie Miasta 

Poznania oraz 

niezbędnych do 

wdrożenia doręczeń 

elektronicznych; 

3) analiza kosztów 

związanych z 

wdrożeniem 

elektronicznych 

doręczeń oraz 

długofalowych skutków 

dla budżetu Miasta 

Poznania; 

4) analiza uwarunkowań 

zewnętrznych wdrożenia 

elektronicznych 

doręczeń; 

5) określenie zasad 

współpracy z miejskimi 

jednostkami 

organizacyjnymi i 

przekazywania im 

ustaleń z pracy Zespołu. 

pomiędzy obywatelem, a 

administracją publiczną, 

zastępując ją formą 

elektroniczną. Każdy 

podmiot, osoba fizyczna i 

przedsiębiorca będzie miał 

adres do kontaktu, a wraz 

z nim skrzynkę e-

doręczeniową. Wszystkie 

adresy podmiotów 

publicznych będą w BAE. 

Komunikację 

elektroniczną w ramach 

wprowadzonego systemu 

będzie mógł zainicjować 

nie tylko urząd/organ, ale 

też sam obywatel, jednak 

moim zdaniem w 

początkowym okresie 

obowiązywania ustawy 

należy się spodziewać 

niewielkiej popularności 

doręczeń elektronicznych. 

Wdrożenie mobilnej 

obsługi transakcji 

mFLOTA ORLEN. 

Aplikacja realizuje 

alternatywny, 

samoobsługowy model 

potwierdzenia transakcji 

mFLOTA ORLEN za 

zatankowane paliwo 

oraz przypisania jej do 

Karty Flota/OpenDrive, 

która została 

zarejestrowana w 

aplikacji mobilnej 

danego urządzenia 

mobilnego Użytkownika 

Karty Flota/Open Drive, 

bez konieczności 

Zmniejszenie ryzyka 

zakażenia się 

koronawirusem. 
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wykonywania operacji w 

kasie stacji paliw. 

Wdrożenie systemu e-

TOLL. 

System elektronicznego 

poboru opłat e-TOLL za 

przejazdami 

autostradami 

zarządzanymi przez 

GDDKiA. 

Skrócenie czasu 

przejazdów podczas 

delegacji krajowych i 

zagranicznych. 

 

Kamery do 

wykrywania braku 

maseczek 

Kamery monitorują 

obszar i wykrywają 

osoby bez maseczek. 

Takie zdarzenie jest 

rejestrowane przez 

system jako ALERT. 

Dwie kamery są 

ustawione ze zbliżeniem 

na wejście do sali 

obsługi na parterze oraz 

na hol na piętrze. Z tych 

dwóch kamer będą 

wykonywane zdjęcia 

osób bez maseczki. 

Zdjęcia będą przesyłane 

na adres mailowy 

wskazany przez Wydział 

Spraw Obywatelskich i 

Uprawnień 

Komunikacyjnych. 

Dalsza procedura 

identyfikacji klienta 

odbywa się przez 

pracowników SOUK. 

Pozostałe kamery są 

kamerami cyfrowymi 

wysokiej rozdzielczości i 

posiadają również 

funkcję detekcji twarzy. 

W sytuacjach 

„konfliktowych” zapis 

nagrań z tych kamery 

będzie stanowić 

uzupełnienie materiałów 

dowodowych. 

Monitorowanie osób 

nie przestrzegających 

obowiązku zakrywania ust 

i nosa. Material ma 

również charakter 

dowodowy, na potrzeby 

potwierdzenia naruszenia 

obowiązujących nakazów 

w przestrzeni publicznej. 

 

Koszt: 32.416,65 zł 
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Najważniejsze remonty i inwestycje zrealizowane przez Wydział Obsługi Urzędu w 2021 r. 

INWESTYCJE: 

 Wykonanie drenażu i zbiornika retencyjnego na wodę opadową na Świerkowej 10: 

Zadanie ma na celu wykonanie drenażu części podpiwniczonej budynku w celu odprowadzenia 

nadmiaru wody z pasa gruntu na poziomie fundamentów i zniwelowania zawilgocenia ścian 

piwnic. Natomiast budowa zbiornika retencyjnego ma na celu gromadzenie wody opadowej i 

sukcesywne odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej. Zastosowanie takich rozwiązań ograniczy 

zalewanie piwnic w budynku i skutki podtopień i zalań piwnic po nawałnicach, które w ostatnich 

latach nawiedzają nasz region. 

 Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w Archiwum Zakładowym UMP przy 

ul. Świerkowej 10: 

Kontynuacja zadania z 2020 r. Zadanie ma na celu poprawę funkcjonowania systemu 

klimatyzacji precyzyjnej w przestrzeni hal archiwalnych oraz zapewnić komfort pracy w 

pomieszczeniach biurowych. 

W tym celu niezbędne jest rozdzielenie układu wentylacyjnego obsługującego pomieszczenia 

archiwum od części biurowej oraz dostawę centrali wentylacyjnej obsługującej pomieszczenia 

biurowe. Dostawę i montaż modułu osuszającego dla centrali głównej, która nawiewa powietrze 

do hal archiwum, co ma zapewnić utrzymanie parametrów temperatury i wilgotności w halach 

archiwum. 

 Rozbudowa systemów bezpieczeństwa w Archiwum Zakładowym UMP przy 

ul. Świerkowej 10: 

Zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w strefie obsługi klienta oraz bezpieczeństwa 

pożarowego. W tym celu rozbudowano system monitoringu wizyjnego o dodatkowe kamery w 

Sali obsługi klienta, oraz dodatkową linia napadowa dla pracowników obsługujących klienta. 

Budynek jest użytkowany przez Szkołę i Archiwum. Centrala sygnalizacji pożarowej znajduje 

się w sekretariacie części szkolnej i jest obsługiwana przez wyznaczonych pracowników. 

Zmiany organizacyjne i utworzenie portierni w szkole umożliwia łatwiejszy dostęp i obsługę 

centrali pożarowej. Zainstalowano dodatkowe panele obsługi dla portierni w części szkolnej oraz 

panel dla Archiwum. 

 Modernizacja toalet z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością w budynku 

przy pl. Kolegiackim 17 – 4 piętro: 

Zadanie ma na celu modernizację istniejących toalet na 4 piętrze i przystosowanie ich dla osób 

z niepełnosprawnością. Na tej kondygnacji znajdują się sale konferencyjne, do których jest 

zapewniony  dostęp. Istniejące toalety na 4 piętrze nie zapewniały komfortu użytkowania oraz 

nie były przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. W ramach planowanej modernizacji 

zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie budowlane i opinię 

MKZ. Na tej postawie ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono 

Wykonawcę, który w grudniu 2021 roku przystąpił do realizacji zadania. Zakończenie prac 

planowane jest na marzec 2022 r. 
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 Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością oraz przebudową  wjazdu 

na dziedziniec przy budynku przy pl. Kolegiackim 17  w Poznaniu 

Zadanie ma na celu niwelację barier architektonicznych i ułatwić wejście do budynku dla osób 

ze szczególnymi potrzebami. W związku z ograniczeniem dostępu do budynku, należało 

przystosować możliwość wejścia przez hol główny osobom ze szczególnymi potrzebami. W tym 

celu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której otrzymano pozwolenie 

konserwatorskie i pozwolenie na budowę. Wybrano Wykonawcę i podpisano umowę na 

realizację zadania. 

 Remont elewacji wraz z niezbędnymi pracami w budynku Wagi  Miejskiej: 

Remont elewacji wraz z renowacją i wymianą stolarki (drzwiowej, okiennej) oraz pozostałymi 

niezbędnymi robotami w budynku Wagi Miejskiej. Przywrócono budynkowi Wagi Miejskiej 

historyczną kolorystykę. Dodatkowo renowacja drzwi wejściowych poprawa wizerunek na tle 

zabytkowego rynku. 

 Zastosowanie fotowoltaiki na budynku mieszczącym się przy pl. Kolegiackim 17: 

W trakcie opracowania jest pełno branżowa dokumentacja projektowa dotycząca zamontowania 

na wskazanej części dachu ogniw fotowoltaicznych wraz ze wzmocnieniem/wymianą części 

konstrukcji dachowej. Zakres projektu obejmuje opracowanie:  

o trzech koncepcji rozmieszczenia paneli (z uwzględnieniem jednego wariantu w 

kolorystyce innej niż czarna), 

o trzech wizualizacji 3D,  

o konsultacji z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków już na etapie wykonania 

wszystkich koncepcji, po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego,  

o odkrywki części zakrytych dachu wraz z doprowadzeniem pomieszczenia do stanu 

przed jej wykonaniem (min. 3 odkrywki) – dotyczy części dachu, na których 

planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych, 

o ekspertyzy entomologiczną i mykologiczną więźby dachowej, 

o projektu wzmocnienia/wymiany więźby dachowej, 

o wstępnej ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla całego dachu budynku 

(część A i B),    

o projektu budowlano - wykonawczego na podstawie wybranej przez Zamawiającego 

koncepcji,  

o uzyskania pozytywnej opinii lub pozwolenia od Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Przed złożeniem projektu do Miejskiego Konserwatora Zabytków należy uzyskać 

akceptację Zamawiającego, 

o wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami  

w dwóch egzemplarzach. 

Trwają prace nad projektem wzmocnień konstrukcji dachu na potrzeby paneli fotowoltaicznych oraz 

projekt rozmieszczenia paneli zgodnie z ostatecznymi wytycznymi MKZ. Planowany termin 

zakończenia prac projektowych – koniec I kwartału 2022. Poniesione koszty w 2021r. – 42 804,00 zł. 

brutto.



XXIX. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa: 

1. Sfinansowano patrole ukierunkowane na podejmowanie interwencji w związku  

z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Pracownicy Wydziału na bieżąco przyjmowali zgłoszenia od mieszkańców o łamaniu ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Monitorowano działanie 

patroli płatnych, analizowano plany dyslokacji służb oraz sprawozdania z działalności patroli.  

Policjanci z KMP Poznań wykonali 1428 patroli (2856 policjantów – 22 848 godziny służby). 

W ciągu całego roku wydatkowano na ten cel 999 600,00 zł.  

2. Zrealizowano porozumienia z KMP w Poznaniu, którego przedmiotem jest 

uczestniczenie przez Miasto Poznań w pokrywaniu części wydatków majątkowych i bieżących 

funkcjonowania KMP w Poznaniu. 

Środki finansowe wykorzystano na: 

- dofinansowanie zakupu radiowozów nieoznakowanych i oznakowanych dla KMP    

w Poznaniu, 

- zakup urządzeń termowizyjnych, 

- zakup Bezzałogowego Statku Powietrznego, 

- modernizację  budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul. Szylinga 2 wraz 

z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby przetwarzania informacji niejawnych,  

- doposażenie poszczególnych komisariatów Policji. 

Wydatkowano na ten cel kwotę –527 938,00 zł 

3. Zrealizowano porozumienie, którego przedmiotem był zakup umundurowania  

i wyposażenia dla funkcjonariuszy Komisariatu Wodnego Przeznaczono na ten cel kwotę  

35 000,00 zł. 

4. Zrealizowano porozumienie, którego przedmiotem było sfinansowanie nagród  

dla policjantów dokonujących ujęć przestępców na gorącym uczynku ich popełnienia, 

przestępstw okołosamochodowych oraz wandalizmu. Przeznaczono na ten cel kwotę  

28 000,00 zł 

5. W ramach działań związanych z Planem Zarządzania Kryzysowego dla Miasta 

Poznania: 

- zaktualizowano dokument zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego, 
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- plan został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół Zarządzania Kryzysowego dla Miasta 

Poznania i podpisany przez Prezydenta Miasta Poznania, 

- dokument został zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego, 

- zarządzeniem nr 824/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2021 r. Plan 

Zarządzania Kryzysowego został wprowadzony do stosowania. 

6. W ramach działań związanych z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta 

Poznania: 

- opracowano i opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

sprawozdanie podsumowujące działalność Komisji w roku 2020, 

- zorganizowano trzy posiedzenia Komisji, na których poruszano tematy dotyczące działań 

ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta 

Poznania oraz przeprowadzono analizę aktualnych zagrożeń w tym zakresie. 

7. Odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania 

dotyczące: 

- nawałnicy z dnia 22.06.2021 r., 

- opiniowania Planu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania. 

8. W ramach działań związanych z Miejskim Magazynem Przeciwpowodziowym: 

- przyjęto i zorganizowano proces wydania Środków Ochrony Indywidualnej dla mieszkańców 

Miasta Poznania placówek oświatowych, żłobków i jednostek pomocy społecznej, 

- zakupiono podnośnikowy wózek elektryczny, 

- pracownik odpowiedzialny za Magazyn odbył kurs operatorów wózków widłowych  

i związane z tym badania lekarskie. 

9. W związku z dużą migracją dzikich zwierząt na tereny zurbanizowane Miasta Poznania 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w 2021 r. podpisał umowę z dwoma 

podmiotami na pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego wykonującego czynności 

w zakresie usuwania zagrożeń dla życia i zdrowia ludności oraz mienia ze strony dzikich 

zwierząt na terenie Miasta Poznania. W ramach ww. umowy pogotowie podjęło na polecenie 

Centrum Zarządzania Kryzysowego 687 interwencje w tym (284 odstrzałów redukcyjnych, 33 

odłowy  dzików z uśmierceniem, 73 skrócenia cierpienia i 93 wypłoszeń). 
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10. Działające w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Centrum 

Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania w 2021 roku podjęło 3494 interwencji i działań.  

11. W związku z zabezpieczeniem działań ratowniczo-gaśniczych Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w roku 2021 zabezpieczało 11 ewakuacji dla 159 osób. Zadysponowano przyjazd 

sześciu autobusów MPK, w których osoby ewakuowane oczekiwały na zakończenie działań 

Państwowej Straży Pożarnej. 12 osobom, które zostały pozbawione dachu nad głowa 

zapewniono miejsce czasowego pobytu oraz wyżywienie w hotelu CEZAMET.  

12. Na podstawie ustawy Prawo o zgromadzeniach w roku 2021 Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa przyjął łącznie 253 zawiadomień o zamiarze zorganizowania 

zgromadzenia, w tym 35 zgromadzeń zgłaszanych w trybie zwykłym i 218 w trybie 

uproszczonym. 

13. Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa przyjął 82 wnioski dot. wydania 

zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej w tym 53 wnioski na wydarzenia  

o charakterze artystyczno – rozrywkowym, oraz  29 wniosków na imprezy sportowe. 38 imprez 

masowych zostało zorganizowanych w obiekcie zamkniętym, a 44 na terenie otwartym.  

W powyższych imprezach na podstawie wniosków złożonych przez organizatorów 

uczestniczyło 579 865 osób, w tym w imprezach o charakterze artystyczno – rozrywkowym 

121 855 osób, natomiast w imprezach sportowych 458 010. W imprezach masowych, na które 

wstęp był  wolny organizator udostępnił 3 000 miejsc, natomiast w wydarzeniach na które 

wstęp był płatny udostępnionych było 576 865 miejsc. 

14. Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa prowadził  

134 sprawy związane z zawiadomieniem Organu o organizacji imprez artystycznych lub 

rozrywkowych organizowanych w ramach działalności kulturalnej 

15. W 2021 r. przyznano dotacje Ochotniczym Strażom Pożarnym na kwotę 221 697,00 zł. 

W rozbiciu na poszczególne jednostki dotacje przedstawiają się następująco: 

OSP Poznań – Głuszyna – 74 000,00 zł, 

OSP Poznań – Krzesiny –  77 679,00 zł  w tym z rad osiedla 30 697,00 zł 

OSP Poznań os. Kwiatowe – 5 000 zł z rad osiedla 

OSP RW Mistral – 28 000,00 zł, 
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OSP GRS – 37 000,00 zł.  

16. W 2021 r. został zakupiony z „Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego” samochód 

specjalistyczny do celów  ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań 

Osiedle Kwiatowe marki Scania. Miasto Poznań przekazało dotację na ten cel w wysokości  

400 000,00 zł w celu realizacji zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

17. W 2021 r. została zakupiona przyczepa przeciwpowodziowa wraz z wyposażeniem  

dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań Krzesiny. Miasto Poznań przekazało dotację na ten cel 

w wysokości 90 000,00 zł w celu realizacji zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

18. W 2021 r. zostały zakupione komplety umundurowania ochrony indywidualnej  

dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań Krzesiny. Miasto Poznań przekazało dotację na ten cel 

w wysokości 190 000,00 zł w celu realizacji zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

19. W 2021 r. zostały zakupione z „Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego” środki ochrony 

indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Osiedle Kwiatowe. Miasto Poznań przekazało 

dotację na ten cel w wysokości 34 200,00 zł w celu realizacji zadania w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej.   

20. W 2021 r. Miasta Poznań dofinansowało Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej w wysokości 752 000,00 zł. Z czego 234 847,61 zł zostało przeznaczone na zakup 

sprzętu, 475 540,00 zł zostało przeznaczone na wydatki bieżące, a 41 143,50 zł zostało 

przeznaczone na modernizację jednostek PSP. 

21. Rozliczono wybudowaną w 2020 roku  infrastrukturę teletechniczną na potrzeby 

rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze os. Lotników 

Wielkopolskich. W ramach zrealizowanych prac wybudowano infrastrukturę niezbędną  

do instalacji 5 nowych kamer. Koszt wykonanych prac wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 

114 488,40 zł. 

22. Zakończono rozpoczętą w 2020 roku rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego 

Miasta Poznania w obszarze osiedli: Rataje i Warszawskie-Pomet-Maltańskie. W ramach 

przedmiotowych prac zainstalowano i uruchomiono 2 kamery na skrzyżowaniu Warszawska / 

Mogileńska (obrotową i panoramiczną) oraz 6 kamer, w tym 5 stałopozycyjnych i 1 obrotową, 

w obszarze osiedla Rataje, w lokalizacjach: ul. Wioślarska wjazd od ul. Zamenhofa, ul. Obrzyca 

na wysokości budynku os. Jagiellońskie 106-122, ul. Łabędzia przy budynku  

os. Rzeczypospolitej nr 64-70, skrzyżowanie ul. Kruczej i Orle. Całkowity koszt realizacji 

zadania wraz z nadzorem inwestorskim, opłatami wymaganymi przez Spółdzielnie 

Mieszkaniową „Osiedle Młodych” za udostępnienie terenu oraz ustanowienie służebności 

przesyłu dla wybudowanej infrastruktury wyniósł 270 860,91 zł. 
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23. Wykonano modernizację punktów kamerowych 2101o-PętlaGórczyn oraz 5031 

o-KsMieszkaI/Kurpinskiego. W ramach przedmiotowych prac zainstalowano w miejsce 

uszkodzonych kamer 6 kamer Uniview. Każdy punkt został wyposażony w 2 kamery 1800 oraz 

kamerę PTZ, które wcześniej zostały poddane testom. Wszystkie kamery mają rozdzielczość 

4K oraz zapewniają możliwość doświetlania w podczerwieni. Łączny koszt wykonanych prac 

wyniósł 74 046,00 zł. 

24. Wykonano rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze 

skrzyżowania ulic Lotniczej i Dąbrowskiego w oparciu o gotową infrastrukturę teletechniczną. 

W ramach przedmiotowych prac zainstalowano 4 kamery, w tym 3 stałopozycyjne  

i 1 obrotową. Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 29 844,72 zł. 

25. Wykonano rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze 

wieży  widokowej  na Szachtach.  Wartość   wykonanych prac polegających na instalacji 

dodatkowej kamery stałopozycyjnej wyniosła  11 325,84 zł. 

26. Zakończono rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze 

osiedli Świerczewo i Zielony Dębiec (etap I). W ramach przedmiotowych prac wybudowano 

niezbędną doziemną infrastrukturę teletechniczną i zainstalowano 5 kamer obrotowych,  

w lokalizacjach: skrzyżowanie ulic Dolna Wilda i 28 Czerwca 1956, skrzyżowanie ulic  

28 Czerwca 1956 i Kasztanowej, skrzyżowanie ulic Łozowej i Kasztanowej, skrzyżowanie ulic 

Opolskiej i Jesionowej, ul. Jarzębowa przy Szkole Podstawowej nr 79. Koszt zrealizowanej 

umowy wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 517 127,18 zł. 

27. Dokonano wymiany 14 stacji operatorskich systemu monitoringu miejskiego 

zlokalizowanych w 5 centrach oglądu. Koszt zrealizowanej dostawy z montażem wyniósł  

413 895,00 zł. 

28. Wykonano aktualizację oprogramowania zarządzającego monitoringiem miejskim  

w Poznaniu – Bosch Video Management System z wersji 6.5 do wersji 11. W ramach 

zrealizowanej umowy dokonano między innymi przeniesienia do nowego systemu wszystkich 

działających kamer włączonych do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania, 

zaktualizowano oprogramowanie klienta na wszystkich stanowiskach operatorskich, 

przeszkolono użytkowników systemu. Koszt wykonanej aktualizacji wyniósł 349 455,30 zł. 

29. Wybudowano infrastrukturę teletechniczną w ul. Prądzyńskiego, na odcinku od zjazdu 

do Szkoły Podstawowej nr 25 do ul. Sikorskiego, w celu przyszłej rozbudowy Systemu 

Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania na skrzyżowaniu ulic Prądzyńskiego i Wybickiego. 

Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 12 275,40 zł. 
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30. Wykonano rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze 

skrzyżowania ulic Meissnera i Arcta.  Wartość   wykonanych prac, polegających  

na doposażeniu istniejącego punktu kamerowego 1878o-Meissnera/Artca o kamerę 

wieloprzetwornikową (kamera 180o – generująca 4 strumienie wizyjne), wyniosła  10 060,17 

zł. 

31. Wykonano infrastrukturę teletechniczną w obszarze rewitalizowanego Placu 

Kolegiackiego w celu przyszłej rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. 

W szczególności wybudowano przyłącze transmisyjne do pomieszczenia technicznego pod 

Placem Kolegiackim oraz wyposażono nowy węzeł transmisyjny w niezbędne szafy  

i urządzenie UPS, koszt wykonania tych prac wyniósł 54 449,80 zł. Ponadto przygotowano 

infrastrukturę dla przyszłej instalacji kamer na 5 budynkach objętych nadzorem 

konserwatorskim, której koszt wynoszący 113 775,00 zł zostanie rozliczony z budżetu 2022 

roku. 

32. Wykonano gruntowną modernizację miejskiej sieci transmisyjnej IP/MPLS 

administrowanej przez WZKiB.  W ramach przedmiotowej modernizacji między innymi 

dostarczono i zainstalowano 16 przełączników szkieletowych oraz 88 nowych przełączników 

dostępowych i agregujących, stworzono nową topologię połączeń – mającą na celu poprawę 

niezawodności obsługi kluczowych węzłów dostępowych poprzez jednoczesne połączenie  

do dwóch węzłów szkieletowych, zastosowano łącza szkieletowe 100 Gb oraz łącza dostępowe 

w technologii CWDM - 1 Gb i 10 Gb, zastąpiono technologię MPLS technologią Fabric 

Connect, uruchomiono serwery analizy ruchu sieciowego umożliwiające weryfikację jakości 

usług transmisyjnych. Koszt wykonania przedmiotowej modernizacji wyniósł 4 444 076,10 zł. 

33. Wybudowano infrastrukturę teletechniczną WZKiB (kanalizację kablową i kabel 

światłowodowy 48J) pomiędzy istniejącą mufą kablową w obszarze pl. Kolegiackiego a szafą 

teletechniczną zlokalizowaną w Parku Stare Koryto Warty wraz z przyłączem do Galerii 

Miejskiej Arsenał. Koszt budowy przyłącza wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 55 596,00 

zł. 

34. Przebudowano infrastrukturę teletechniczną WZKiB (kanalizację kablową oraz kable 

światłowodowe OKT-002ACA i OKT-002A) zlokalizowaną w ul. Zielonej ze względu  

na kolizję z planowaną budową. Koszt przedmiotowej przebudowy wraz z nadzorem 

inwestorskim wyniósł 28 770,20 zł. 

35. Zmodernizowano infrastrukturę teletechniczną WZKiB (kabel światłowodowy OKT-

OO8E 24J) w ul. Głogowskiej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Ściegiennego wraz z jego 

przemieszczeniem z kanalizacji kablowej Orange Polska do kanalizacji Zarządu Dróg 

Miejskich w Poznaniu. Koszt przedmiotowej modernizacji wyniósł 27 060,00 zł brutto. 



253 

 
 
 
 
 
 

36. Wykonano rozbudowę macierzy dyskowych platformy wirtualizacyjnej systemów 

serwerowych administrowanych przez WZKiB w celu zapewnienia niezbędnych zasobów 

(przestrzeni dyskowej) do obsługi przetwarzanych danych. Łączny koszt wykonanej 

rozbudowy macierzy dyskowej wyniósł 319 921,77 zł brutto. 

37.  Zgodnie z  Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej dla Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2021 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

zorganizował i przeprowadził w okresie od 16.08 do 04.11.2021r. kwalifikację wojskową.  

W Poznaniu działały dwie Powiatowe Komisje Lekarskie. Dla obszaru Nowego Miasta  

i  Starego Miasta   wezwaniu podlegało 1636 mężczyzn  i   41 kobiet. Dla obszaru Grunwaldu, 

Jeżyc i Wildy  wezwaniu podlegało 1575 mężczyzn i  35 kobiet. Po zakończeniu 

przeprowadzanej kwalifikacji wojskowej sporządzono i przekazano do Wojewody 

Wielkopolskiego  sprawozdanie merytoryczne i finansowe z przeprowadzanej kwalifikacji 

wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej zgłosiło się 2430 osób. Koszt przeprowadzenia 

kwalifikacji to 274 890,15 zł. 

38. Przeprowadzono szkolenie obronne dla kadry kierowniczej oraz pracowników Urzędu 

Miasta Poznania.   

 

 

XXX. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych: 

 

 DZIAŁANIA WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

1. Rozstrzygnięto 4 otwarte konkursy ofert na realizację zadań z obszaru pomocy społecznej  

i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r. (razem 60 umów/ 57 495 089,00 

zł) 

>W obszarze pomoc społeczna: 

•Zapewnienie świadczenia dot. 3 rodzajów usług opiekuńczych uprawnionym osobom w 

miejscu zamieszkania 

- z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

- z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, 

- dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

•Zapewnienie schronienia w noclegowni i/lub schronisku, posiłku, niezbędnego ubrania 

osobom bezdomnym  

•Zapewnienie interwencyjnego bezpiecznego pobytu osobom bezdomnym w ogrzewalni, 

zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej „Łaźnia miejska i strefa pomocy doraźnej” 

tj.: zapewnienie osobom bezdomnym możliwości korzystania na terenie Poznania z zabiegów 

higienicznych, niezbędnych środków higienicznych, odzieży na wymianę oraz dodatkowo  

z innych form wsparcia doraźnego 

•Streetworking - usługa wsparcia interwencyjnego z wykorzystaniem metody streetworkingu 
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dla osób bezdomnych, w miejscu ich przebywania w przestrzeni publicznej 

•Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym w ramach mobilnego punktu pomocy, w tym 

poprzez dostarczenie co najmniej ciepłych napoi oraz kanapek. 

•Zapewnienie wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom i rodzinom przebywającym  

w schronisku lub noclegowni i nieposiadającym prawa do lokalu socjalnego 

•Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach 

samopomocy. 

•Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu 

wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym 

życiu 

•Zapewnienie usług w dziennym domu pomocy na obszarze Wildy lub Dębca  (70 miejsc 

dziennie) 

•Zapewnienie pomocy w mieszkaniach chronionych  uprawnionym osobom ze względu na 

trudną sytuacje życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę 

•Zapewnienie posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić 

>W obszarze - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  

•Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów 

•Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób starszych poprzez zapewnienie dziennej opieki  

w senioralnym domu krótkiego pobytu  

•Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi 

transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się 

komunikacja publiczną 

•Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu 

zamieszkana poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw 

technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń zdrowia z powodu niesprawności 

instalacji, sprzętów  

i urządzeń domowych  

•Zapewnienie możliwości poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów poprzez 

realizację mobilnych usług kosmetycznych obejmujących wyłącznie paznokcie u stóp 

•Zapewnienie możliwości poprawy stanu zdrowia psychicznego seniorów poprzez udzielenie 

wsparcia obejmującego umycie okien w ich miejscu zamieszkania 

•Zapewnienie możliwości poprawy stanu zdrowia psychicznego seniorów poprzez udzielenie 

wsparcia w formie jednorazowego uporządkowania grobu/nagrobka osoby bliskiej na jednym 

z miejskich cmentarzy w Poznaniu 

2.  22 grudnia 2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań 

Miasta Poznania w obszarze „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka” w 2020 i 2021 roku – ŻŁOBKI NIEPUBLICZNE- 

rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 19 lutego 2021 r.   

3. 23 grudnia 2020 r. ogłoszony został konkurs o tytuł „Superżłobek, Superprzedszkole 2020”. 

Konkurs skierowany był skierowany przedszkoli i żłobków z terenu Miasta Poznania w tym 
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przedszkoli i żłobków publicznych prowadzonych przez Miasto Poznań, żłobków 

niepublicznych oraz przedszkoli niesamorządowych (przedszkoli i punktów przedszkolnych 

znajdujących się w rejestrze szkół i placówek prowadzonym przez Miasto Poznań oraz 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny podmiot). 

Celem Konkursu jest wyłonienie placówek najbardziej przyjaznych dzieciom i ich rodzicom. 

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej Gali Rodzin, która odbędzie się 29 stycznia 

2021 r. 

 

4. 1 stycznia 2021 r. rozpoczął działalność Poznański Zespół Żłobków utworzony z połączenia 

4 Zespołów Żłobków na podstawie uchwały nr XXXV/630/VIII/2020 Rady Miasta Poznania  

z dnia 29 września 2020 r. Statut Poznańskiego Zespołu Żłobków przyjęty został uchwałą nr 

XXXV/631/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2020 r. 

5. Przygotowania do przyjęcia 3-osobowej rodziny repatriantów. Lokal przy ul.Prądzyńskiego 

został wyremontowany i kompletnie wyposażony (2 pokoje, kuchnia, łazienka). 

6. Ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 23/2021 - "Zwiększanie widoczności ES (ekonomii 

społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu – spotkania 

/ warsztaty promujące ES w ramach Pracowni ES" oraz nr 24/2021 - "Zwiększanie widoczności 

ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w 

Poznaniu - spotkania, warsztaty networkingowe, budujące partnerstwo międzysektorowe  

na rzecz  Ekonomii  Społecznej w Poznaniu": 

7. Prowadzenie grupy "dobro-branie" promującej  produkty i usługi lokalnych podmiotów 

ekonomii społecznej, 

 

8. Zaktualizowano elektroniczną bazę podmiotów ekonomii społecznej w związku ze zmianą 

regulaminu określającego minimalne wymogi obowiązujące przy udzielaniu zamówień 

publicznych, o wartości netto poniżej kwoty 130 000, 00 zł. (Rozdziale 4 dot. Procedury 

postępowania dla zamówień o wartości netto powyżej 30 000, 00 zł w paragrafie 4 ust. 3 jest 

napisane: Zapytanie ofertowe należy skierować do przynajmniej jednego podmiotu ekonomii 

społecznej z listy podmiotów znajdującej się na dysku H w folderze: Elektroniczna Baza 

Zamówień lub do innego znanego wydziałowi zamawiającemu podmiotu). 

9. Komisja Europejska przyznała Poznaniowi nagrodę specjalną w prestiżowym 

międzynarodowym konkursie Access City Award, doceniając usługi dla osób  

z niepełnosprawnościami i dla seniorów, takie jak Telefon Porad Cyfrowych, Maseczkę 

Seniorro, Zakupy dla Seniora czy Telefon Serdeczności. Uwagę sędziów zwróciło również 

tłumaczenie najważniejszych informacji o przebiegu pandemii na język migowy. Nagrodę 

Acces City Award 2021 otrzymało szwedzkie miasto Jönköping, drugie miejsce zajęło 

Bremerhaven (Niemcy), a trzecie - Gdynia. 

 

10. W otwartym konkursie ofert nr 9/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania  

w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych złożono 65 ofert przez organizacje 
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pozarządowe na łączną kwotę 13 056 945, 86 zł. Przyznano 37 dotacji w łącznej kwocie 4 431 

500 zł na realizację projektów w następujących zadaniach: 

1. Prowadzenie ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej - 3 306500 zł (16 

projektów), 

2. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych - 605 000 zł (13 

projektów), 

3. Rozwój zawodowy, integracja społeczna oraz poradnictwo dla osób  

z niepełnosprawnościami i ich rodzin  - 270 000 zł (6 projektów), 

4. Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych, mieszkalnictwa chronionego  

i wspomaganego - 250 000 zł (2 projekty). 

11. Uruchomiono świąteczny dyżur telefoniczny – seniorzy i osoby potrzebujące serdecznej 

rozmowy mogły porozmawiać z  Zastępcą Prezydenta J.Solarskim 

12. We współpracy z Estradą Poznańską przygotowanie filmu o wolontariuszach w 2020 roku, 

którego promocja będzie w lutym 

13. Wybrano nowego operatora Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

mieszczącego się przy ul. Bukowskiej 27/29. Nowe centrum prowadzone jest pod nazwą 

"Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ZDOLNI 

ODDOLNI" przez Fundację Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji 

KREAKTYWATOR  

i Stowarzyszenie Schron Kultury Europa. 

 

14. Działania w ramach projektu "Zdrowe Wzmocnienie": 

- konsultacje dotyczące opisu technologicznego i wymagań aplikacji w rozszerzonej 

rzeczywistości (AR), 

- złożono raport nr 4 z wykonania projektu Zdrowe Wzmocnienie w celu jego weryfikacji przez 

Centrum Projektów Europejskich. 

 

15. W uzgodnieniu z Komisjami Dialogu Obywatelskiego działającymi przy Pełnomocnikach 

Prezydenta i Wydziałach UMP, przyjęto ustalenie o przedłużeniu obecnie trwające kadencji 

Prezydiów KDO z 2020 r. do czasu 3 miesięcy po ustaniu pandemii. 

 

16.  Otwarte konkursy ofert w  obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność 

lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.” w 2021 r.  

 - rozstrzygnięto konkursu nr 12/2021, w którym organizacjom pozarządowym przyznano 

dofinansowanie w łącznej wysokości 729 060,00 zł na realizację 10 zadań publicznych 

dedykowanych seniorom oraz osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym, m. in.: Miejska 

wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, Mobilny punkt pomocy medycznej czy prowadzenie 

ośrodków geriatryczno-gerontologicznych. 

- nabór ofert w konkursie nr 13/2021 na kwotę 195 000, 00 zł, na zadania: 
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 Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie: chorób nowotworowych, w szczególności 

rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli oraz chorób układu 

krążenia, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka; 

 Profilaktyka otyłości oraz działania zapobiegające cukrzycy; 

 Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego oraz działania interwencyjne w obszarze 

ochrony zdrowia psychicznego; 

 Powszechna edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 

rozwój i działalność wolontariatu ratowniczego w ramach kwalifikowanej pierwszej 

pomocy. 

- ogłoszenie konkursu nr 25/2021 na kwotę 80 000,00 zł , na zadania: 

 Wsparcie psychologiczne dla pracowników ochrony zdrowia i ich rodzin; 

 Wsparcie kobiet w ciąży z diagnozą ciężkiej wady rozwojowej płodu oraz kobiet  

w połogu, u których dziecka stwierdzono ciężką, nieodwracalną chorobę lub wadę 

rozwojową.  

17.  "Punkt Profilaktyki Intymnej 24h dla mieszkańców Poznania na lata 2021-2023". - Łączna 

kwota przeznaczona na realizację programu w każdym roku jego trwania wynosi 1 120 000,00 

zł. Realizatorem programu od 1 stycznia 2021 jest miejski podmiot leczniczy tj. Poznański 

Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych 

18. Program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców 

miasta Poznania  w latach 2021-2024” 

w konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej, komisja konkursowa 

wskazała 3 realizatorów, tj. wszystkich oferentów, którzy przystąpili do konkursu i złożyli 

oferty, wraz z propozycją rocznej liczby procedur oraz kwot dotacji dla poszczególnych 

oferentów. Kwota zaplanowana na realizację programu to 7 340 000,00 zł na lata 2021-2024, 

tj. po 1 835 000,00 zł rocznie. 

 

19. Program „Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych 

onkologicznie na lata 2021-2023 – projekt uchwały skierowany na sesję RMP 26.01.2021 

Grupę docelową programu stanowią mieszkańcy Poznania w wieku 18-40 lat, u których 

zdiagnozowano chorobę nowotworową, i którym grozi utrata płodności  z powodu choroby. 

Koszty zaplanowano na 1 050 000 zł przez 3-letni okres trwania programu, co pozwoli objąć 

interwencją rocznie 25 mężczyzn i 40 kobiet, co stanowi 30% oszacowanej populacji 

docelowej.  

 

20. Zakup usług koronera na 2021 rok - do realizacji usług będących przedmiotem umowy 

przez Wlkp. Przychodnię Sportowo-Lekarską. Środki zaplanowane w umowie na realizację 

usług „koronera” to kwota 117 000,00 zł.  
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DZIAŁANIA wybranych MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

NADZOROWANYCH przez WZISS 

Działania Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu 

- ogłoszenie konkursu na outsourcing świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki 

laboratoryjnej 

- Podpisanie umowy 30.12.2020 r. na zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym. 

 

Działania Szpitala Miejskiego im Józefa Strusia w Poznaniu 

- zakończenie prac budowlanych związanych z tworzeniem sali hybrydowej 

- malowanie Działu Technicznego 

- modernizacja wentylacji i klimatyzacji w Laboratorium 

- remont pomieszczenia Apteki Zakładowej 

 

Działania Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych 

- uruchomiono telerehabilitacja kardiologiczna 

- uruchomiono Punkt Pomocy Intymnej dla mieszkańców 

 

Działania Centrum Inicjatyw Senioralnych  

- Kolejna edycja "Tytki Seniora",  

- wdrożenie nowych miejsc dystrybucji miesięcznika Senioralny Poznań  

- kontynuacja telefonicznej formy wsparcia seniorów : "Konsultacje Cyfrowe w siedzibie 

Centrum",  "Telefon Porad Cyfrowych" "Bezpłatne porady prawne"  (wspólnie z ORA), "Dyżur 

telefoniczny i stacjonarny policjanta" (wspólnie z KWP) "Bezpłatne porady psychologiczne", 

- kontynuowanie prac nad nowa stroną internetową Centrum, 

- prace nad stworzeniem nowej kategorii w aplikacji „Smart City Poznan”, pn. „Seniorzy” 

- Świąteczne dyżury telefoniczne dla seniorów zapewnienie ciągłości wsparcia w trakcie 

wigilii, świąt i sylwestra (telefon CiS + telefon serdeczności ZDDP)  

 

Działania Poznańskiego Zespołu Żłobków 

- Remont łazienki najstarszej grupy wiekowej w Żłobku Krecik ze względu na najgorszy stan 

pomieszczenia oraz pomieszczenia gospodarczego przy łazience. Na realizację prac 

wydatkowano kwotę 58 tys. Zł 

- Przeprowadzono kompleksowy remont łazienki oddziału II w Żłobku Stokrotka. Efektem 

prac było dostosowanie pomieszczenia do wymagań sanitarnych, przywrócenie 

funkcjonalności, poprawa jakości sprawowania opieki. Na remont wydatkowano kwotę  

40 tys. zł.  
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- Zrealizowano prace w zakresie wymiany posadzki w salach dziecięcych oddziałów IV i V 

oraz w holu Żłobka Kalinka, jak również w holu Żłobka Koniczynka. Wydatki poniesione 

na realizację prac: 39 tys. Zł  

- W Żłobku Żurawinka, Michałki, Miś Uszatek i Przemko dokonano wymiany opraw 

oświetleniowych w salach dzieci oraz pomieszczeniach biurowych celem zapewnienia 

zgodności oświetlenia z PN. Na wymianę wydatkowano 72 tys. zł. 

 

Działania Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej 

- Kontynuacja projektów unijnych: „Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań 

PÓŁNOC” i Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego przy HCP: udzielanie wsparcia 

osobom w kryzysie psychicznym oraz ich rodzinom. 

- Realizacja programu „Bezpieczne Miejsce” dla mieszkańców Poznania zagrożonych 

przemocą domową lub innym przestępstwem. 

- Wykonanie modernizacji pokrycia dachowego budynku administracyjnego oraz tarasu 

rekreacyjnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

- Przeprowadzenie badań ankietowych wśród pracowników i mieszkańców celem określenia 

poziomu i stopnia realizacji zadań statutowych. 

Działania Centrum Wspierania Rodzin  „ Swoboda”  

-prowadzone były zajęcia szkolne na platformach Microsoft Teams,  korepetycje dla 

wychowanków według potrzeb w trybie on-line, spotkania online z wolontariuszami w ramach 

organizacji czasu wolnego,  

- dzieci przygotowywały się do świąt, dekorowały placówkę, piekły pierniki, wspólna Wigilia 

- odbył się balik sylwestrowy dla dzieci najmłodszych, 

- wychowankowie przeszli szkolenia psychoedukacyjne dot. przemocy i komunikacji 

rówieśniczej,  

- część wychowanków została urlopowana na okres świąteczny i ferii zimowych do domów 

rodzinnych, za zgodą sądów, 

- w okresie Bożonarodzeniowym wychowanków odwiedzili strażacy, piłkarz Lecha Poznań  

i policja, spotkania odbyły się na świeżym powietrzu w ogrodzie Centrum i na parkingu przed 

placówką. Były to spotkania 15 minutowe. 

 

Działania Centrum Usług Wspólnych 

- Z dniem 1 stycznia 2021r. zakończono obsługę Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Inowrocławska 

19 Poznań, Szkoły Podstawowej nr 62 ul. Druskienicka 32 Poznań, Szkoły Podstawowej nr 89 

ul. Sochaczewska 3 Poznań oraz rozpoczęto obsługę finansowo-księgową Poznańskiego 

Specjalistycznego Ośrodka Usług Medycznych POSUM al. Solidarności 36 Poznań. 

- Analiza ofert w postępowaniu na przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla 

DPS-ów 
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- Przy współpracy z obsługiwanymi Jednostkami - opracowywanie planów postępowań 

zgodnie z art. 23 ust. 1 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, które 

zamieszczone zostaną w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także na stronie internetowej 

Jednostki. 

- w obszarze finansowo-księgowym rozliczanie: budżetu jednostek, projektów unijnych, 

projektów COVID oraz uzgadnianie inwentur i przygotowanie do sprawozdań finansowych  

 

Działalność Ogrodu Zoologicznego 

- Działalność dydaktyczna 

 Grudzień 2020: 29 grup ( 2 grupy Stare ZOO) - ok. 1100 osób ; 1 grupa - warsztaty on-

line z przygotowywania jedzenia na zimę dla ptaków dzikich - Szkoła Specjalna 105 - 

ok 15 osób 3 grupy dzieci głuchoniemych - drużyna ZHP "Cisza" i zuchowa "Sprytne 

gąsienice") - ok. 20 osób na każdych zajęciach z tłumaczeniem na PJM. 

 Styczeń 2021: półkolonie online dla rodzin spędzających wakacje zimowe w domach 

(Stare ZOO i Nowe ZOO) – także w soboty i niedziele; warsztaty online w Starym ZOO 

– Dzień Bez Opakowań Foliowych; druga połowa stycznia – kontynuacja lekcji on-line; 

21 i 22.01 – na zapisy z okazji Dnia Babci i Dziadka odwiedziny on-line u najstarszych 

mieszkańców Ogrodu – Starego i Nowego połączone z prezentacjami dotyczącymi 

wiedzy na temat gatunków reprezentowanych przez naszych, najczęściej 

czworonożnych – seniorów, przedostatni weekend stycznia – wizyta on-line na zapisy 

u żyraf – urodziny Vilmy. Ostatni weekend stycznia – Noc Sów Online (będzie słychać 

puszczyki dziko żyjące) na zapisy na platformie ZOOM. 

- Frekwencja odwiedzin  

 Nowe ZOO odwiedziło: od 1 do 31 grudnia 2020: 3.219 osób; od 1 do 8 stycznia 2021: 

1.101 osób 

 Stare ZOO odwiedziło: od 1 do 31 grudnia 2020: 3.516 osób; od 1 do 8 stycznia 2021: 

1.050 osób. 

- W grudniu 2020 r. rozpoczęto realizację inwestycji zaplanowanych na rok 2021. Ogłoszono 

przetargi na trzy inwestycje, tj.: 

 W ramach zadania ZOO/P/007.01 - modernizacja pawilonu drobnych ssaków na terenie 

Nowego ZOO oraz przebudowa i naprawa Fortu III na terenie Nowego Zoo 

 W ramach zadania ZOO/P/008.01 - Małpi Gaj na terenie Starego ZOO (zadanie 

realizowane w ramach PBO). 

 

Sprawozdanie na Sesję Rady Miasta Poznania 20 kwietnia 2021r. 

z działań realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz nadzorowane 

Miejskie Jednostki Organizacyjne 

 

DZIAŁANIA WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 
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1)Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zadanie dotyczące specjalistycznego wsparcia grup 

narażonych na łamanie praw człowieka/zagrożonych dyskryminacją dofinansowując 3 projekty 

( realizatorzy: Fundacja Tęczowe Rodziny, Stowarzyszenie Grupa Stonewall, Fundacja Forever 

Young)  na łączną kwotę 72 900 zł. 

 

2) Podpisano umowę na zadanie powierzone w otwartym konkursie ofert 41/2021 pn. 

„Przerywanie łańcucha transmisji koronawirusa” – szkolenia dla dzieci i młodzieży w wieku 

szkolnym ze Stowarzyszeniem Pomogę bo Mogę pn. „Przerwanie łańcucha transmisji wirusa" 

- warsztaty dla uczniów poznańskich szkół, w terminie od 11.04 do 31.12.2021 r. – na kwotę 

49 072,00 zł. Celem zadania jest edukacja dzieci i młodzieży uczęszczających do poznańskich 

szkół podstawowych w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i przeciwdziałania 

COVID-19 – przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej zasad postępowania w kierunku 

skutecznego ograniczenia szerzenia się epidemii wirusa SARS–CoV–2.  

 

3) W okresie od 12 kwietnia do 26 kwietnia 2021 roku odbywają się konsultacje  

z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia 

„Wieloletniego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 

2021–2025”. Informacje na temat konsultacji znajdują się na stronie: 

https://www.poznan.pl/mim/ngo/ w zakładce konsultacje.  

4) 12 kwietnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. W trakcie posiedzenia poruszono następujące tematy: 

- współpraca Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej z NGO; 

- konsultacje dot. Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Poznania z NGO; 

- przyjęcie rekomendacji Zespołu roboczego ds. wypracowania koncepcji Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu;- patronaty PRDPP.  

5) 1.W dniu 15 kwietnia 2021 r. zakończono nabór  ofert dotyczących. dwóch otwartych 

konkursów  dla organizacji pozarządowych  w obszarze: 

a) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  nr 48/2020 na realizację  zadań na rzecz 

społeczności  rad osiedl Jeżyce i Ławica i Zadania obejmują  działania służące poprawie stanu 

fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc  

psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne.  Planowane wydatki  

37 500,00 zł. 

b)  pomocy społecznej  nr 49/221 na realizację  zadania na rzecz społeczności Rady Osiedla 

Jeżyce  dot. zapewnienia wsparcia osobom w kryzysie bezdomności, które przebywają na 

terenie  Jeżyc. Planowane wydatki  na ten cel to 14 110,00 zł. 

 

6). 30 marca 2021 r.  podjęto zarządzenie  Nr 298/2021 /P dot. zwiększenia   budżetów  Domów 

Pomocy Społecznej prowadzone na zlecenie Miasta przez zgromadzenia zakonne o kwotę  

400 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia  dla pracowników 

https://www.poznan.pl/mim/ngo/
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świadczących usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające.  Dom Pomocy Społecznej przy  

ul. Św. Rocha 13 – 50 000,00 zł, Dom przy ul. Pokrzywno 1 – 157 391,00 zł oraz  przy ul. 

Sielskiej 13 i Mińskiej 14 – 192 609,00 zł.  

 

7) 25 marca 2021 roku Miasto Poznań złożyło Raport o dostępności na platformie PS GUS, 

skąd automatycznie jest on przekierowany do wojewody. W raporcie są 4 działy - dostępność 

architektoniczna, dostępność cyfrowa, dostępność informacyjno-komunikacyjna i dostęp 

alternatywny. 

 

8) Przy współpracy ze Szpitalem Miejskim im. Franciszka Raszei rozpoczęto działania 

organizacyjne związane z utworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych.  

 

 

DZIAŁANIA wybranych MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

NADZOROWANYCH przez WZISS 

 

 

Działania Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu 

1) Przyjmowanie deklaracji chęci uczestnictwa bądź odstąpienia od Pracowniczych Planów 

Kapitałowych do 10.04.2021 r. 

2) Przygotowania do przetargu związanego z zakupami inwestycyjnymi - ZSS/P/018 “Szpital 

Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu Zakup Inwestycyjny”- z dotacji Urzędu Miasta 

Poznania. 

 

Działania Szpitala Miejskiego im Józefa Strusia w Poznaniu 

 Kontynuacja modernizacji wentylacji i klimatyzacji w Laboratorium 

 

Działania Poznańskiego Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych 

1. Opracowanie projektu i budowa tężni solankowej - inwestycja jest realizowana  

w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka, na przylegających działkach o numerach 18/3, 18/4, 

18/9. Tężnia będzie stanowiła uzupełnienie procesu leczenia i poprawy kondycji przede 

wszystkim pacjentów poradni takich jak: kardiologiczna, pulmonologiczna, alergologiczna, 

neurologiczna, endokrynologiczna, zdrowia psychicznego i wielu innych.  

2) W dniu 8 kwietnia 2021 r. podpisano umowę o prowadzenie PPK. 

3) W dniu 01.04.2021 r. Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Zdrowia ogłosiła 

wyniki konkursu na realizatorów zadania Strategii Onkologicznej pn. „Zakup aparatury 

diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy” na lata 2021 - 2022. 

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych został wyłoniony na realizatora tego 

zadania i na jego realizację przyznano Ośrodkowi 600 000,00 zł.   
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Działania Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej: 

Budowa nowego skrzydła budynku, która odbywa się zgodnie z harmonogramem prac. 

 

Działania Centrum Inicjatyw Senioralnych  

1)  Kontynuacja współpracy z partnerami w związku z realizacją działań dodatkowych na rzecz 

seniorów w trakcie pandemii - m.in. zakupy dla seniorów, obiady dla seniorów, zdalne wsparcie 

cyfrowe, oferta współpracy online z klubami seniora itp. 

2) Współpraca ze Szpitalem Klinicznym Przemienia Pańskiego – Punkt Szczepień –punkt 

informacyjny CIS, pomoc w aktywizacji wolontariatu na terenie MTP, 

3) Cykliczna, comiesięczna kolejna edycja "Tytki Seniora",  

4) kontynuowanie utrzymania nowej formy wsparcia seniorów za pośrednictwem telefonów 

Centrum i partnerów -  "Konsultacje Cyfrowe", * "Telefon Porad Cyfrowych (podobnie jak  

w minionym okresie rozszerzenie telefonu porad cyfrowy o wsparcie z zakresu rejestracji na 

szczepienia, zakładania profilu zaufanego itp.) * "Bezpłatne porady prawne"  (wspólnie z ORA) 

w tym szkolenia online, * "Dyżur telefoniczny i stacjonarny policjanta" (wspólnie z KWP) 

"Bezpłatne porady psychologiczne" (nowa edycja),  

5) kontynuowanie działań w ramach rozwijania aplikacji „Smart City Poznan” – zakładka 

„Seniorzy”, 

6) finalne prace nad uruchomieniem wortalu MRS na stronie poznan.pl, 

7) opracowanie koncepcji nowego projektu pilotażowego – „senioralne pogaduszki”. 

 

Działania Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „KLUB” 

Z uwagi na panującą pandemię, zgodnie z rekomendacjami Zespołu ds. monitorowania 

zagrożeń związanych  z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Poznania nr 15/2021 z 

26 marca 2021 roku zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.  

Wszyscy rodzice lub opiekunowie uczestników zajęć zostali poinformowani telefonicznie  

o prowadzeniu zajęć w formie zdalnej a tym samym braku zajęć stacjonarnych w placówce. 

Formę zdalną zajęć uruchomiono w 14 grupach socjoterapeutycznych. 

 

Działania Zespołu Dziennych Domów Pomocy 

1. Zlecono wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót na adaptację nowych pomieszczeń  

i malowanie starych pomieszczeń  w Filii nr 5 Klub Winogrady.  

2. Rozstrzygnięto wybór firmy wykonującej modernizację 3 łazienek w Filii nr 3 Klub Promień 

na os. Piastowskim 101, po otrzymaniu zgody na przesunięcie zakresu zadań, zostanie 

podpisana umowa i ruszy modernizacja. 

3.Stałe monitorowanie sytuacji podopiecznych: dostarczanie posiłków i zakupów, rozmowy 

telefoniczne i spotkania on-line, zachęcanie do aktywności, pomoc w kontaktach ze służbą 

zdrowia, przekazywanie zadań i ćwiczeń aktywizujących oraz materiałów do rękodzieła, 

dostarczanie prasy, książek i audiobooków. 
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Sprawozdanie na Sesję Rady Miasta Poznania 20 kwietnia 2021r. 

z działań realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz nadzorowane 

Miejskie Jednostki Organizacyjne 

 

DZIAŁANIA WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

1. Rozstrzygnięto  dwa  otwarte  konkursy  dla organizacji pozarządowych  w obszarze: 

a) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym nr 48/2021 na realizację  zadań 

na rzecz społeczności rad osiedli Jeżyce i Ławica. Zadanie obejmujące działania 

służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów realizować będzie  

dla społeczności  Jeżyc – Stowarzyszenie Senioralne Centrum Aktywności  

Twórczej  oraz dla mieszkańców Ławicy – Stowarzyszenie  Seniorów Ławica 

„Złote Marzenia”; 

b) pomocy społecznej  nr 49/2021 na realizację zadania na rzecz społeczności Rady 

Osiedla Jeżyce  dot. zapewnienia wsparcia osobom w kryzysie bezdomności, 

które przebywają na terenie  Jeżyc.  Zadanie realizować będzie Fundacja 

Pomocy Wzajemnej „Barka”. 

 

2. Pan Jędrzej Solarski – Zastępca Prezydenta Miasta  podpisał, w dniu 29 kwietnia 2021 

r., oświadczenie o przyjęciu  środków finansowych  z Programu „Opieka  

wytchnieniowa „ – edycja 2021 , który jest finansowany z  Solidarnościowego Funduszu  

Wsparcia  Osób niepełnosprawnych.  Miasto  otrzyma  kwotę 740 112,00 zł na 

zapewnienie  wsparcia opiekunom  niesamodzielnych osób. 

 

3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. 

„Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat, zamieszkałych w Poznaniu, 

na lata 2021-2023”. Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia wyżej 

wymienionego konkursu dokonała oceny oferty złożonej do konkursu i przedłożyła 

Prezydentowi propozycję realizacji zadania przez Uniwersyteckie Centrum 

Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. na kwotę 882 000,00 zł brutto. 

Przygotowano projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu, po podpisaniu którego będzie zawarta umowa z ww. 

podmiotem. 

 

4. W dniu 19.04.2021 r. ogłoszono nabór ofert w trybie art. 19a  na zadanie dotyczące 

zwiększenia wiedzy o honorowym dawstwie szpiku w 2021 roku.  W wyniku naboru 

wpłynęła jedna oferta, złożona przez Fundację Anny Wierskiej „Dar Szpiku”, z którym 

zostanie zawarta umowa. Realizator w ramach zadania ma uruchomić witrynę 

internetową poświęconą honorowemu dawstwa szpiku oraz nakręcić minimum 5 
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filmików edukacyjnych zachęcających do dawstwa szpiku. Zadanie będzie realizowane 

w terminie 17.05-13.08.2021 r. Planowana kwota  dofinasowania to 10 000 zł. 

 

5. Rozstrzygnięcie  konkursu ofert na wybór  realizatora  programu polityki zdrowotnej 

„Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych 

onkologicznie na lata 2021-2023” – zarządzenie 379/2021/P z dnia 27.04.2021. 

Komisja konkursowa powołana przez Prezydenta do przeprowadzenia ww. konkursu – 

obradując on-line w okresie od 19 marca do 15 kwietnia – dokonała ostatecznej oceny 

formalno-merytorycznej złożonych ofert, w wyniku której zaproponowała powierzyć 

realizację programu oferentowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów,  

tj. Ginekologiczno-Położniczemu Szpitalowi  Klinicznemu Uniwersytetu Medycznego 

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Prezydent Miasta Poznania na podstawie 

zarządzenia Nr 379/2021/P z dnia 27.04.2021 r. rozstrzygnął konkurs powierzając 

realizacje programu ww. podmiotowi leczniczemu. Środki zaplanowane na realizację 

programu to 1 035 000,00 zł, po 345 000,00  w każdym roku realizacji programu. 

 

6. W drodze rozstrzygnięcia zapytania ofertowego wyłoniono realizatora usługi, 

polegającej na opracowaniu diagnozy stanu zdrowia mieszkańców oraz określeniu 

potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób układu oddechowego – w ramach przygotowań 

do wdrożenia programu z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu 

oddechowego w populacji dzieci i dorosłych (w oparciu o diagnozę) na lata 2022–2024. 

Realizatorem będzie firma CHILICO - Karolina Sobczyk z Rudy Śląskiej, z którą 

zostanie zawarta umowa. 

 

7. Przygotowanie, opublikowanie z bazie konkurencyjności oraz wybór wykonawcy na 

przygotowanie i przeprowadzenia kampanii promującej ekonomię społeczną w 

Poznaniu w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, 

realizowanego  

w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+. 

 

8. W okresie od 12 kwietnia do 10 maja 2021 roku odbywały się konsultacje  

z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie 

przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2021–2025”. Konsultacje zostały przedłużone na prośbę 

Prezydium Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

9. Przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych brali udział w Forum 

wielkopolskich Pełnomocników, które odbyło się 27 kwietnia. Forum organizowane 

było w ramach projektu pn. CAMP – Centrum Aktywnych Mieszkańców z Poznania z 

dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
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10. Miasto Poznań we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Poznaniu rozpoczął realizację kampanii Sprzedajemy 

Odpowiedzialnie. Głównym celem kampanii jest podnoszenie świadomości oraz 

edukowanie właścicieli punktów sprzedaży i sprzedawców w zakresie odpowiedzialnej 

sprzedaży napojów alkoholowych, zwłaszcza w kontekście ograniczania dostępności 

alkoholu dla osób niepełnoletnich. Kampania Sprzedajemy Odpowiedzialnie jest nową 

inicjatywą Miasta i stanowi uzupełnienie innych projektów profilaktycznych 

realizowanych w obszarze uzależnień adresowanych do dzieci i dorosłych. W ramach 

Kampanii pn. „Sprzedajemy Odpowiedzialnie” przedstawiciele Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odwiedzać będą punkty sprzedaży alkoholu 

na terenie całego Poznania oraz informować zarówno o konsekwencjach prawnych 

sprzedawania alkoholu nieletnim czy nietrzeźwym, jak i o uprawnieniach, jakie mają  

w tym zakresie sprzedawcy. 

11. Został opracowany kolejny roczny Raport  z działań na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami  w Poznaniu. Prezentujący  zadania zrealizowane w 2020 r. 

W dokumencie przedstawiono zarówno działania realizowane przez Miasto Poznań 

obligatoryjnie jak i nowe projekty oraz inicjatywy. Poszczególne działania realizowane 

są przez Wydziały, Biura Urzędu Miasta Poznania, miejskie jednostki organizacyjne 

oraz instytucje publiczne współpracujące z Urzędem Miasta Poznania. Raport pełni 

funkcję informacyjną oraz ewaluacyjną. Wartość informacyjna publikacji polega na 

możliwości przybliżenia mieszkańcom działań i inicjatyw podejmowanych w Poznaniu, 

służących poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Tworzone co roku 

sprawozdania stanowią praktyczne narzędzie analizy kierunków i realnych działań na 

przestrzeni lat, będących istotnym elementem budowania długofalowej strategii 

poprawy sytuacji mieszkańców Poznania.  

12. Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póż. zm) na realizację 

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r. Realizacja 

zadania zostanie sfinansowana ze środków: 

- Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2021(zwanego dalej Programem) w kwocie 539 430,00 zł; 

- Budżetu Miasta Poznania w kwocie 160 000,00 zł. 

Całkowity koszt zadania 699 430,00 zł. 

13. 28 kwietnia 2021 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert nr 45/2021, ogłoszony  

w obszarze "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadań dot. 

animacji seniorów m.in. poprzez działania aktywizujące i angażujące seniorów do 

zwiększania kontaktów społecznych poprzez wzbogacenie aktywnych form spędzania 
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czasu wolnego oraz aktywizacji cyfrowej seniorów. Zgodnie z zarządzeniem PMP nr 

392/2021/P z dnia 28 kwietnia 2021 r. zadania dot. animacji seniorów realizować będą 

4 organizacje proponując seniorom m.in. spacery historyczno-krajoznawcze, warsztaty 

ruchowo-oddechowe, treningu pamięci, naukę języków obcych, spotkania kulturalne. 

Zadania dot. aktywizacji cyfrowej seniorów realizować będą 4 organizacje oferując 

m.in. warsztaty komputerowe, z obsługi sprzętu komputerowego, tabletów, 

smartfonów, warsztaty korzystania z komunikatorów, warsztaty posługiwania się e-

narzędziami (e-pocztą, przeglądarki internetowe),  warsztaty rozwijające umiejętności 

obsługi oraz wykorzystywania Internetu i nowych mediów - social media – serwisy 

społecznościowe – np. Facebook, Pinterest, YouTube, Indywidualne szkolenie z obsługi 

platformy Zoom dla każdego z uczestników z trenerami umiejętności cyfrowych, 

podstawowy kurs komputerowy dla seniora z zakresu obsługi pakietu Open Office 

(Word, Excel, Paint, PowerPoint,  zajęcia dot. Internetu w życiu codziennym seniora: 

(bankowość elektroniczna, zakupy online, sprawy urzędowe- profil Epuap, Internetowe 

Konto Pacjenta, dostęp do treści edukacyjnych i kulturalnych online, e-PITy, aplikacje 

internetowe np. Zoom itp.)  . Na realizację powyższych zadań przeznaczono kwotę 140 

000,00 zł. 

14. Poznański Punkt Szczepień Powszechnych w dniu 5 maja rozpoczął swoją działalność. 

Jest organizowany przez Miasto Poznań we współpracy ze Szpitalem Miejskim im. 

Franciszka Raszei. Punkt Szczepień Powszechnych działa 7 dni w tygodniu, w 

godzinach od 8.00 do 20.00 - w zależności od dostępności szczepionek. Punkt jest 

gotowy do szczepienia 7 tys. osób tygodniowo. 

 

DZIAŁANIA wybranych MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

NADZOROWANYCH przez WZISS 

 

Centrum Usług Wspólnych: 

1. Działania zmierzające do wprowadzenia nowego Regulaminu z zakresu zamówień 

publicznych  

2. Wszczęcie zapytania ofertowego na ekspertyzę techniczną i kosztorysową kuchni w DPS-

ach, celem zbadania potencjału i ewentualnych kosztów umożlwiających przygotowywanie 

posiłków dla pensjonariuszy w wybranej kuchni DPS. 

 

Zespół Dziennych Domów Pomocy: 

1. Prowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych oraz porządkowych w placówkach: 

- kontynuacja remontu w nowo wynajętej części lokalu Filii Nr 5 „Klub Winogrady”; 

- nadzór nad pracami remontowymi podczas wymiany pionu kanalizacyjnego oraz prace 

porządkowe w placówce po zalaniu piwnicy w Filii Nr 4 „Klub Starówka”; 
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- przeprowadzenie postępowania ofertowego dotyczącego remontu łazienek w Filii Nr 3 „Klub 

Promień” - wyłoniono wykonawcę prac. 

2. Działania aktywizujące seniorów, w tym dostarczanie zadań i ćwiczeń aktywizujących, 

materiałów do rękodzieła, prasy, książek i audiobooków; organizowanie konkursów 

plastycznych, quizów wiedzy itp. Dbanie o aktywność fizyczną podopiecznych – 

organizowanie wyjść i spacerów na świeżym powietrzu w małych grupach. 

3. Pomoc podopiecznym w codziennym funkcjonowaniu: dostarczanie posiłków i zakupów, 

rozmowy telefoniczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w kontaktach ze służbą 

zdrowia, w tym pomoc w uczestnictwie w szczepieniach. 

 

Centrum Inicjatyw Senioralnych 

1. kontynuowanie współpracy z partnerami w związku z realizacją działań dodatkowych 

na rzecz seniorów w trakcie pandemii  

2. cykliczna, comiesięczna kolejna edycja "Tytki Seniora",  

3. kontynuowanie utrzymania nowej formy wsparcia seniorów za pośrednictwem telefonów 

Centrum i partnerów -  "Konsultacje Cyfrowe", * "Telefon Porad Cyfrowych (głównie 

rejestracja na szczepienia, zakładania profilu zaufanego itp.) * "Bezpłatne porady prawne"  

(wspólnie z ORA) w tym szkolenia online, * "Dyżur telefoniczny i stacjonarny policjanta" 

(wspólnie z KWP) "Bezpłatne porady psychologiczne" (nowa edycja),  

4. kontynuowanie działań w ramach rozwijania aplikacji „Smart City Poznan” – zakładka 

„Seniorzy”, 

5. uruchomienie i rozpoczęcie prac administracyjnych na wortalu MRS na stronie poznan.pl, 

6. doprecyzowanie koncepcji nowego projektu pilotażowego – „senioralne pogaduszki” – 

planowane uruchomienie połowa maja 2021 

7. uruchomienie nowej strony Centrum www.centrumis.pl wraz z opcją newsletera 

8. rozpoczęcie prac związanych z powrotem do stacjonarnej pracy Centrum. 

 

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 

1. W ramach wprowadzania programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. W dniu 2021-04-

02 zawarto umowę o prowadzenie PPK, która została podpisana  pomiędzy naszą jednostką,  a 

Pekao PPK SFIO. Kolejnym etapem będzie przesłanie przez DPS pierwszych wpłat na rzecz 

pracowników - stosowne zmiany wprowadzono do budżetu. Aktualnie deklaracje uczestnictwa 

w PPK złożyło 20 pracowników (na 95 osób zatrudnionych), a kolejne 6 deklaruje przystąpienie 

w miesiącach maju i czerwcu 2021 

2. Realizując zarządzenie nr 663/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 września 2020r. 

w sprawie zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu dokonano przeglądu ryzyk. 

Zmodyfikowano wszystkie ryzyka. 

 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

http://www.centrumis.pl/


269 

 
 
 
 
 
 

1. Zdalne posiedzenie Rady Społecznej Szpitala w dniu 29.04.2021 r. Zaopiniowanie 

sprawozdania finansowego za 2020 r. 

2. Realizacja dotacji,  zadanie nr ZSS/P/018 - zakupy inwestycyjne. 

 

Poznańskie Centrum Świadczeń. 

1. Akcja Świadczeniowa 2021: 

W  Poznańskim Centrum Świadczeń trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie 

wychowawcze  na okres od 1 czerwca 2021 r. popularnie nazywane świadczeniem 500+. 

Obecnie świadczenie jest przyznane do 31 maja 2021 r. W celu zapewnienia kontynuacji 

wypłaty tego świadczenia od czerwca 2021 r. niezbędne jest złożenie nowego wniosku. Od 

lutego br. można go złożyć w formie elektronicznej natomiast w formie papierowej wnioski 

będą przyjmowane od kwietnia 2021. Wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełnione 

wnioski w okresie od lutego do kwietnia otrzymają świadczenie już w czerwcu. 

Obecnie mieszkańcy Poznania złożyli 53 113 wniosków o przyznanie świadczenia 

wychowawczego z czego 51 616 wniosków zostało rozpatrzonych.  

Ponadto Poznańskie Centrum Świadczeń kontynuuje wydawanie zaświadczeń o dochodach  

w ramach programu ,,Czyste powietrze’’. Obecnie złożono 30 wniosków o wydanie 

zaświadczeń.  

Od 10 marca 2021 r. można również składać wnioski o poznańskie świadczenie żłobkowe na 

okres od marca 2021 r. do sierpnia 2022 r. Świadczenie to wsparcie finansowe dla rodziców, 

których dzieci kontynuują pobyt w żłobku, a placówka, do której uczęszczają, nie otrzymała 

dotacji w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 grudnia 2020 roku przez Prezydenta 

Miasta Poznania na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na 

rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 

i 2022 roku lub dziecko na dzień 28 lutego 2021 r. korzystało z poznańskiego świadczenia 

żłobkowego.  Świadczenie przysługuje jeżeli oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta 

Poznania i wskazazali w zeznanaich podatkowych miasto Poznan jako miejsce zamieszkania. 

Obecnie złożono 202 wnioski o to świadczenie, z czego 178 wniosków zostało rozpatrzonych. 

 

W okresie od 20.04.2021 r. do 28.04.2021 r. Centrum odwiedziło łącznie 844 Klientów, z czego 

651 Klientów w siedzibie przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz 193 Klientów w oddziale  przy 

ul. Małachowskiego 10.  

„Karta Seniora" – w okresie od 01.03.2018 r. do 28.04.2021 r. złożono 30 857 wniosków i 

wydano 30 739  kart. W 118 przypadkach odmówiono wydania karty. Ponadto, Od 19.04.2021 

r. w lokalizacji Podwale uruchomiony został punkt do Narodowego Spisu powszechnego 

Ludności i Mieszkań w 2021 r. Na dzień 28.04 br. z wizyty skorzystało 8 Klientów. 

2. Centrum Inicjatyw Rodzinnych: 

Centrum Inicjatyw Rodzinnych, w okresie sprawozdawczym, odwiedziło (w tym online) około 

400 Klientów. CIR przygotowało i rozesłało 3 Newslettery z uwzględnieniem oferty online dla 

rodzin. Kontynuowany jest także projekt "Czytam i Czuję", w ramach którego odbyły się 3 
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czytania online, w tym jedno specjalne 2 maja z okazji Święta Flagi. W ramach „Poradnictwa 

w CIR" przygotowano porady prawne, spotkania z psychologiem i coachem (w wersji online). 

Realizowane są także 3 projekty całorocznej współpracy ngo z CIR w wersji online: 

- Czekamy na Gzuba – Fundacja Matecznik (projekt warsztatów dla przyszłych rodziców), 

-Akademia Rodzica – Stowarzyszenie Strefa Rodziny(webinaria kompetencji wychowawczych  

dla rodziców), 

- Mamy Wsparcie -  Fundacja Cali Mali(spotkania live na facebooku). 

 W ramach współpracy z Bramą Poznania wydawane są foldery i książki „Poznańskiego Szlaku 

Legend dla Dzieci". Opublikowano również kolejne artykuły na stronie www. Cyklicznie 

promowana jest Akcja Świadczeniowa 2021.   

 

 

 

 

 

Sprawozdanie na Sesję Rady Miasta Poznania 1 czerwca 2021r. 

z działań realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz nadzorowane 

Miejskie Jednostki Organizacyjne 

 

DZIAŁANIA WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

 

 W dniu 12.05.2021 r. Prezydent Miasta Poznania – w związku z uchwałą Nr 

XLV/807/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2021 roku – wydał 

zarządzenie Nr 415/2021/P w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora 

programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy 

wśród kobiet w wieku 50+ zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023”.  Program 

obejmować będzie dofinansowanie do działań edukacyjnych skierowanych do kobiet 

biorących w nim udział, lekarskich badań kwalifikacyjnych wraz z oceną 10-letniego 

ryzyka złamań osteoporotycznych metodą FRAX oraz badań densytometrycznych u 

kobiet z wysokim ryzykiem osteoporozy/wysokim ryzykiem złamania 

osteoporotycznego. Wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację 

całego programu w latach 2021-2023 wynosi 900 000,00 zł, z czego 882 000,00 zł 

przeznaczono dla realizatora programu. Termin składania ofert upływa 2.06.2021 r. 

 

 Z dniem 1 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z Zakładem Opiekuńczo-

Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ przy ul. Mogileńskiej 42 na udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia gwarantowane w rodzaju rehabilitacja 

lecznicza w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym. 

Celem zawarcia umowy jest zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej Miasta 



271 

 
 
 
 
 
 

Poznań w zakresie ochrony zdrowia, poprzez zapewnienie bezpłatnych świadczeń 

gwarantowanych z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej, które będą świadczone  

w ośrodku/oddziale dziennym Zakładu mieszkańcom Poznania w wieku 65 lat i więcej, 

zapisanym w kolejce oczekujących na tego rodzaju świadczenia finansowane przez 

NFZ. Kwota w umowie zabezpieczona na realizację świadczeń wynosi 119 996 zł. 

Zadanie jest realizowane od 1 czerwca. Szacuje się, że w ramach planowanych środków 

Miasto sfinansuje nie mniej niż 7 800 zabiegów z zakresu rehabilitacji 

ogólnoustrojowej, z których skorzysta nie mniej niż 78 uprawnionych osób. Jest to 

druga tego rodzaju umowa. Pierwsza została zawarta w marcu z POSUM na kwotę 

130 000 tys. zł. 

 W dniach od 15 maja do 1 czerwca odbywają się Poznańskie Dni Rodziny 2021. To już 

IX edycja tej imprezy, podczas której wszystkim poznańskim rodzinom proponowany 

jest szereg atrakcji i  wydarzeń, o charakterze  wspierającym, integrującym i 

promującym życie rodzinne. Przygotowane atrakcje odbywają zarówno w wersji online 

jak i w formie spotkań na żywo (za zachowaniem obowiązujących limitów i obostrzeń). 

Specjalnie przygotowane wydarzenia artystyczne, edukacyjne, kulturalne, sportowe i  

rekreacyjne są okazją do wspólnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu przez 

całe rodziny. W tegorocznym kalendarzu znalazło się ponad 280 propozycji 

 

 19 maja, z inicjatywy Prezydenta Miasta Poznania, rozpoczął się pilotażowy projekt: 

„Senioralne pogaduszki” dedykowany seniorom, który ma przeciwdziałać poczuciu 

samotności powodowanej pandemią.  Seniorzy, którym doskwiera poczucie izolacji i 

którzy chcieliby porozmawiać z życzliwą osobą w wieku senioralnym otwartą na 

drugiego człowieka, pełną empatii i zrozumienia mogą skorzystać z telefonu 

dedykowanego „Senioralnym pogaduszkom”, który obsługiwać będą wolontariuszki 

Centrum Inicjatyw Senioralnych. W każdą środę w godz. 17.00-19.00 pod numerem 

telefonu 505 394 045 dostępne będą seniorki, które zawsze chętnie wysłuchają innych 

seniorek i seniorów. 

 

 Kończy się akcja "Kropla Dobra", której celem była promocja donacji osocza dla 

chorych na Covid-19. Od 23 lutego do 20 maja br. w poznańskim oddziale 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa osocze ozdrowieńców 

oddało blisko 1000 osób. Miasto w ramach podziękowania przekazało dawcom osocza 

specjalne upominki z logo akcji - torbę, maseczkę, a także vouchery do miejskich 

instytucji kultury, na baseny lub do zoo. Wszystkie upominki przygotowane w ramach 

akcji wykonały podmioty ekonomii społecznej. Inicjatorem akcji był radny – Pan 

Tomasz Stachowiak. 

 

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych współprzygotowywał kampanię pn.: 

„Porozmawiajcie” dot. wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w związku z 
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sytuacją zdalnego nauczania oraz powrotu do szkoły po długotrwałej izolacji. Hasłami 

przewodnim kampanii są słowa "Idź na dużą przerwę ze swoim dzieckiem" oraz  

"Trudno jest być równocześnie w domu i na lekcji". W ramach kampanii stworzona 

została strona internetowa: www.poznan.pl/porozmawiajcie/, na której rodzice i 

opiekunowie mogą znaleźć najpotrzebniejsze informacje dotyczące: kryzysów jakie 

mogą pojawić się u dzieci w związku z długotrwałą izolacją oraz działań jakie mogą 

podjąć, aby pomóc swojemu dziecku.  Dodatkowo na stronie FB Miasta można obejrzeć 

nagranie z trzech przeprowadzonych webinariów: dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz 

nauczycieli podczas których specjaliści  odpowiadali na pytania odbiorców dotyczące 

trudności związanych ze zdalną nauką oraz powrotem do nauczania stacjonarnego. 

 

 Pod koniec maja ogłoszony został  otwarty konkursu ofert na działania edukacyjne  

i zwiększające świadomość w zakresie równości i różnorodności. Budżet konkursu to 

160 tys. zł, termin realizacji projektów to lipiec- grudzień br. W ramach konkursu 

wyszczególniono 3 grupy docelowe: kadrę pracującą z dziećmi/młodzieżą w ramach 

edukacji formalnej i pozaformanej, pracowników ośrodków wsparcia dla osób  

w kryzysie, narażonych na łamanie praw człowieka, ogół mieszkańców Poznania. 

 W dniu 13 maja 2021 ogłoszono na platformie www.witkac.pl  otwarty konkurs ofert 

nr 61/2021  dotyczący zlecenia organizacjom pozarządowym  zadań z Programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opieka wytchnieniowa”  edycja 2021. 

Clelm konkursu  jest zapewnienie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego 

pobytu, całodobowego pobytu oraz specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego 

lub terapeutycznego dla opiekunów osób niesamodzielnych.  Planowane wydatki na 

ww. zadania to ogółem 725 600,00, które Miasto otrzymało z Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Oferty można składać do  3 czerwca 

2021 r 

 

 W związku z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r., 

zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 405/2021/P z dnia 5 maja 2021 r. w 

sprawie zapewnienia funkcjonowania i organizacji Poznańskiego Punktu Szczepień 

Powszechnych, 5 maja, we współpracy ze Szpitalem Miejskim im. Franciszka Raszei, 

uruchomiono punkt szczepień na Stadionie Miejskim. Punkt zadeklarował możliwość 

wykonywania szczepień siedem dni w tygodniu, w godzinach od 8:00 do 20:00, jego 

dostępność jest uzależniona od dostaw szczepionek. W miesiącu maju PSP otrzymał 

6 600 dawek szczepionek, natomiast na czerwiec zaplanowano ich 17 000. 

 

 

DZIAŁANIA wybranych MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

NADZOROWANYCH przez WZISS 

http://www.witkac.pl/
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Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 

 

12.05.2021 odbył się na terenie ogrodu koncert. Współorganizatorem była Fundacja 

Obywatelska Czas Jaszczurów. 

17.05.2021 Wojewoda Wielkopolski zniósł obostrzenia z powodu pandemii w domach pomocy 

społecznej. 

 

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 

1. W ramach zadania inwestycyjnego DPS2/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy  

ul. Konarskiego – zakupy inwestycyjne, zakupiono: myjko-dezynfektory w ilości 2 szt. z tego 

jeden z przeznaczeniem do użytku w DPS ul. Konarskiego, a drugi w O/DPS przy ul. 

Zamenhofa oraz wózek do przewozu zwłok. Łączna wartość zakupu wyniosła 63 276,80 

złotych.  

2. W dniu 12 maja 2021 r., złożony został wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia  

o przyznanie grantu na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, w ramach 

projektu grantowego pod nazwą: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, 

zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19". 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei: 

1. Kontynuacja szczepień w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu, 

2. W ramach dotacji celowej i zadania nr ZSS/P/018 Szpital Miejski im Franciszka Raszei 

Zakupy Inwestycyjne:  

- wyboru ofert, zakupu i montażu wyposażenia kuchni centralnej: kotłów warzelnych,  

- wyboru ofert i zakupu Videokolposkopu, aparatów KTG i aparatów do znieczulania  

3. Na Oddziale Otolaryngologii zorganizowano warsztaty radiologiczne z „Anatomii  

i patologii kości skroniowej w wirtualnej rzeczywistości”. 

 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Józefa Strusia 

 

1. Kontynuacja modernizacji wentylacji i klimatyzacji w Labolatorium  

2. Rozpoczęcie procedury przetargowej na zakup lasera okulistycznego na potrzeby 

Oddziału Okulistycznego i Poradni Okulistycznej oraz aparatu echona potrzeby Oddziału 

Neurologii. 

 



274 

 
 
 
 
 
 

Centrum Inicjatyw Senioralnych 

 

 Kontynuowanie współpracy z partnerami w związku z realizacją działań dodatkowych na 

rzecz seniorów w trakcie pandemii  

 Cykliczna, comiesięczna kolejna edycja "Tytki Seniora",  

 Kontynuowanie utrzymania nowej formy wsparcia seniorów za pośrednictwem telefonów 

Centrum i partnerów -  "Konsultacje Cyfrowe", * "Telefon Porad Cyfrowych * "Bezpłatne 

porady prawne"  (wspólnie z ORA) w tym szkolenia online, * "Dyżur telefoniczny i 

stacjonarny policjanta" (wspólnie z KWP) "Bezpłatne porady psychologiczne",  

 Kontynuowanie działań w ramach rozwijania aplikacji „Smart City Poznan” – zakładka 

„Seniorzy”, 

 Uruchomienie wortalu MRS na stronie poznan.pl-ustalenie zasad współpracy, 

przygotowanie umowy o współpracy, umowy powierzenia danych, konsultacje z IODO 

UMP, IODO CIS, wprowadzanie danych  

 Rozpoczęcie nowego, koordynowanego przez CIS projektu „senioralne pogaduszki” – 

uruchomienie 19 maja 2021 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,824/news,9680/senioralne-

pogaduszki,164382.html 

 Uczestnictwo w dniach rodziny – w tym m.in. wykłady i warsztaty online pracowników 

Centrum,  

 Nowa strona Centrum www.centrumis.pl – korekty, udoskonalenia po uruchomieniu w 

poprzednim okresie sprawozdawczym 

 Rozpoczęcie prac związanych z powrotem do stacjonarnej pracy Centrum – praca 

hybrydowa, powrót seniorów do Centrum planowany jest na 7 czerwca. 

 

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” 

 

1. W Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży prowadzone były zajęcia dla dzieci 

w wieku od 7 do 18 lat w 18 stałych grupach socjoterapeutycznych oraz dodatkowe zajęcia 

na sportowe. Prowadzona była także grupa dla dorosłych, indywidualna praca z dziećmi 

oraz konsultacje z rodzicami. Spotkania odbywają się z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa,  pomieszczenia w których przebywają 

uczestnicy są dezynfekowane przed i po zajęciach. Szczegółowe zasady przeprowadzania 

bezpiecznych spotkań, konsultacji i zajęć oraz strategii działania w sytuacji zagrożenia 

epidemicznego zostały określone w osobnym dokumencie wewnętrznym. 

2. W ramach zmiany identyfikacji wizualnej opracowane zostało nowe logo Centrum „Klub” 

oraz zasady jego stosowania na materiałach graficznych oraz informacyjnych.  

3. Trwają przygotowania do organizacji Dnia Dziecka, przygotowano materiały do animacji 

dla dzieci a także pozyskano sponsora, który ufunduje upominki dla wszystkich 

uczestników zajęć. 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,824/news,9680/senioralne-pogaduszki,164382.html
https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,824/news,9680/senioralne-pogaduszki,164382.html
http://www.centrumis.pl/
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4. Uruchomiono rekrutację na zajęcia wakacyjne dla dzieci. Opracowano nową 

dokumentację związaną z zasadami rekrutacji, materiały informacyjne dla 

rodziców/opiekunów, projekt kontraktu. 

5. Trwają przygotowania do zajęć wakacyjnych, w szczególności organizacja grup, 

przygotowanie zajęć i atrakcji dla dzieci a także zmiana organizacji pracy Centrum.  

6. Rozpoczęto prace nad utworzeniem mini ogródka letniego dla dzieci i młodzieży. 

7. Opracowano projekt zmiany statutu Centrum. 

8. Uruchomiono rekrutację na stanowisko psycholog/pedagog. 

 

Centrum Usług Wspólnych 

 

1. Wprowadzono nowy Regulaminu z zakresu zamówień publicznych regulujący 

współpracę pomiędzy CUW a obsługiwanymi jednostkami, 

2. Trwają dalsze prace w zakresie zapytania ofertowego na ekspertyzę techniczną i 

kosztorysową kuchni w DPS-ach, celem zbadania potencjału i ewentualnych kosztów 

umożliwiających przygotowywanie posiłków dla pensjonariuszy w wybranej kuchni DPS. 

 

Ogród Zoologiczny: 

 

23.05.2021 r. otwarto  Żółwi Dom na terenie Starego ZOO. Został on zrealizowany w 

Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.   

 Odbyło się 18 lekcji on-line, jak również 

- Dzień Seniora 

- Dzień Binturonga 8.05 (akcja World Binturong Day) 

- Dzień Szczęśliwych Niedźwiedzi 10.05 (akcja Happy Bears Day) (z tłumaczeniem na PJM) 

- Wieczorynka w ZOO ( z okazji Poznańskich Dni Rodziny) - przywitanie i kilka zdań w 

języku migowym przez prowadzącego w PJM) 

- Wieczorynka w ZOO - 23 maja  

- Popołudnia z Faun(em)ą - 5 spotkań - 24 - 28 maja (spotkania z wybranymi gatunkami 

zwierząt) 

- co czwartek spotkania z dziećmi z onkologii dziecięcej i psychiatrii (on-line) 

 

Poznańskie Centrum Świadczeń 

 Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze  na okres od 1 czerwca 

2021 r. popularnie nazywane świadczeniem 500+. Obecnie świadczenie jest przyznane 

do 31 maja 2021 r. W celu zapewnienia kontynuacji wypłaty tego świadczenia od 

czerwca 2021 r. niezbędne jest złożenie nowego wniosku. Od lutego br. można go 

złożyć w formie elektronicznej natomiast w formie papierowej wnioski będą 

przyjmowane od kwietnia 2021. Wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełnione 

wnioski w okresie od lutego do kwietnia otrzymają świadczenie już w czerwcu. Obecnie 
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mieszkańcy Poznania złożyli 55 957 wniosków o przyznanie świadczenia 

wychowawczego z czego 55 302 wniosków zostało rozpatrzonych.  

 Ponadto Poznańskie Centrum Świadczeń kontynuuje wydawanie zaświadczeń o 

dochodach w ramach programu ,,Czyste powietrze’’. Obecnie złożono 39 wniosków o 

wydanie zaświadczeń. Od 10 marca 2021 r. można również skadać wnioski o poznańskie 

świadczenie żłobkowe na okres od marca 2021 r. do sierpnia 2022 r. Świadczenie to 

wsparcie finansowe dla rodziców, których dzieci kontynuują pobyt w żłobku, a placówka, 

do której uczęszczają, nie otrzymała dotacji w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dniu 

22 grudnia 2020 roku przez Prezydenta Miasta Poznania na wspieranie realizacji zadań 

Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku lub dziecko na dzień 28 

lutego 2021 r. korzystało z poznańskiego świadczenia żłobkowego.  Świadczenie 

przysługuje jeżeli oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania i wskazali w 

zeznaniach podatkowych miasto Poznań jako miejsce zamieszkania. Obecnie złożono 207 

wnioski o to świadczenie, z czego 196 wniosków zostało rozpatrzonych. 

 W okresie od 11.05.2021 r. do 19.05.2021 r. Centrum odwiedziło łącznie 794 Klientów, z 

czego 642 Klientów w siedzibie przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz 152 Klientów w 

oddziale przy ul. Małachowskiego 10. „Karta Seniora" – w okresie od 01.03.2018 r. do 

19.05.2021 r. złożono 30 914 wniosków i wydano 30 796  kart. W 118 przypadkach 

odmówiono wydania karty. 

 Od 19 kwietnia 2021 r. w lokalizacji Podwale jest uruchomiony punkt do Narodowego 

Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na dzień 19 maja 2021 r. z wizyty 

skorzystało 23 klientów. 

 Od 5 maja br. Poznańskie Centrum Świadczeń wspiera proces rejestracji pacjentów ramach 

Powszechnego Punktu Szczepień na stadionie miejskim. 

Centrum Inicjatyw Rodzinnych: 

Centrum Inicjatyw Rodzinnych, w okresie sprawozdawczym, odwiedziło (w tym online) około 

500 Klientów. CIR przygotowało i rozesłało 3 Newslettery z uwzględnieniem oferty 

Poznańskich Dni rodziny 2021. W okresie sprawozdawczym kontynuowany jest projekt 

"Czytam i Czuję" specjalne odsłony na Poznańskie Dni rodziny 2021. W ramach „Poradnictwa 

w CIR" przygotowano porady prawne, spotkania z psychologiem i coachem (w wersji online). 

Realizowane są także 3 projekty całorocznej współpracy z ngo z CIR w wersji online: 

- Czekamy na Gzuba – Fundacja Matecznik(projekt warsztatów dla przyszłych rodziców), 

- Akademia Rodzica – Stowarzyszenie Strefa Rodziny(webinaria kompetencji wychowawczych 

dla rodziców), 

- Mamy Wsparcie -  Fundacja Cali Mali (spotkania live na facebooku). 

W ramach współpracy z Bramą Poznania z okazji Poznańskich Dni Rodziny wydawane były 

foldery i książki „Poznańskiego Szlaku Legend dla Dzieci". Opublikowano również kolejne 



277 

 
 
 
 
 
 

artykuły na stronie www. Cyklicznie promowana była Akcja Świadczeniowa 2021 oraz 

Poznańskie Dni Rodziny 2021.  

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie na Sesję Rady Miasta Poznania 1 czerwca 2021r. 

z działań realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz nadzorowane 

Miejskie Jednostki Organizacyjne 

 

DZIAŁANIA WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

 

 W dniu 12.05.2021 r. Prezydent Miasta Poznania – w związku z uchwałą Nr 

XLV/807/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2021 roku – wydał 

zarządzenie Nr 415/2021/P w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora 

programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy 

wśród kobiet w wieku 50+ zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023”.  Program 

obejmować będzie dofinansowanie do działań edukacyjnych skierowanych do kobiet 

biorących w nim udział, lekarskich badań kwalifikacyjnych wraz z oceną 10-letniego 

ryzyka złamań osteoporotycznych metodą FRAX oraz badań densytometrycznych u 

kobiet z wysokim ryzykiem osteoporozy/wysokim ryzykiem złamania 

osteoporotycznego. Wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację 

całego programu w latach 2021-2023 wynosi 900 000,00 zł, z czego 882 000,00 zł 

przeznaczono dla realizatora programu. Termin składania ofert upływa 2.06.2021 r. 

 

 Z dniem 1 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z Zakładem Opiekuńczo-

Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ przy ul. Mogileńskiej 42 na udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia gwarantowane w rodzaju rehabilitacja 

lecznicza w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym. 

Celem zawarcia umowy jest zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej Miasta 

Poznań w zakresie ochrony zdrowia, poprzez zapewnienie bezpłatnych świadczeń 

gwarantowanych z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej, które będą świadczone  

w ośrodku/oddziale dziennym Zakładu mieszkańcom Poznania w wieku 65 lat i więcej, 

zapisanym w kolejce oczekujących na tego rodzaju świadczenia finansowane przez 

NFZ. Kwota w umowie zabezpieczona na realizację świadczeń wynosi 119 996 zł. 

Zadanie jest realizowane od 1 czerwca. Szacuje się, że w ramach planowanych środków 

Miasto sfinansuje nie mniej niż 7 800 zabiegów z zakresu rehabilitacji 
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ogólnoustrojowej,  

z których skorzysta nie mniej niż 78 uprawnionych osób. Jest to druga tego rodzaju 

umowa. Pierwsza została zawarta w marcu z POSUM na kwotę 130 000 tys. zł. 

 W dniach od 15 maja do 1 czerwca odbywają się Poznańskie Dni Rodziny 2021. To już 

IX edycja tej imprezy, podczas której wszystkim poznańskim rodzinom proponowany 

jest szereg atrakcji i  wydarzeń, o charakterze  wspierającym, integrującym i 

promującym życie rodzinne. Przygotowane atrakcje odbywają zarówno w wersji online 

jak i w formie spotkań na żywo (za zachowaniem obowiązujących limitów i obostrzeń). 

Specjalnie przygotowane wydarzenia artystyczne, edukacyjne, kulturalne, sportowe i  

rekreacyjne są okazją do wspólnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu przez 

całe rodziny. W tegorocznym kalendarzu znalazło się ponad 280 propozycji 

 

 19 maja, z inicjatywy Prezydenta Miasta Poznania, rozpoczął się pilotażowy projekt: 

„Senioralne pogaduszki” dedykowany seniorom, który ma przeciwdziałać poczuciu 

samotności powodowanej pandemią.  Seniorzy, którym doskwiera poczucie izolacji  

i którzy chcieliby porozmawiać z życzliwą osobą w wieku senioralnym otwartą na 

drugiego człowieka, pełną empatii i zrozumienia mogą skorzystać z telefonu 

dedykowanego „Senioralnym pogaduszkom”, który obsługiwać będą wolontariuszki 

Centrum Inicjatyw Senioralnych. W każdą środę w godz. 17.00-19.00 pod numerem 

telefonu 505 394 045 dostępne będą seniorki, które zawsze chętnie wysłuchają innych 

seniorek i seniorów. 

 

 Kończy się akcja "Kropla Dobra", której celem była promocja donacji osocza dla 

chorych na Covid-19. Od 23 lutego do 20 maja br. w poznańskim oddziale 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa osocze ozdrowieńców 

oddało blisko 1000 osób. Miasto w ramach podziękowania przekazało dawcom osocza 

specjalne upominki z logo akcji - torbę, maseczkę, a także vouchery do miejskich 

instytucji kultury, na baseny lub do zoo. Wszystkie upominki przygotowane w ramach 

akcji wykonały podmioty ekonomii społecznej. Inicjatorem akcji był radny – Pan 

Tomasz Stachowiak. 

 

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych współprzygotowywał kampanię pn.: 

„Porozmawiajcie” dot. wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w związku z 

sytuacją zdalnego nauczania oraz powrotu do szkoły po długotrwałej izolacji. Hasłami 

przewodnim kampanii są słowa "Idź na dużą przerwę ze swoim dzieckiem" oraz  

"Trudno jest być równocześnie w domu i na lekcji". W ramach kampanii stworzona 

została strona internetowa: www.poznan.pl/porozmawiajcie/, na której rodzice i 

opiekunowie mogą znaleźć najpotrzebniejsze informacje dotyczące: kryzysów jakie 

mogą pojawić się u dzieci w związku z długotrwałą izolacją oraz działań jakie mogą 

podjąć, aby pomóc swojemu dziecku.  Dodatkowo na stronie FB Miasta można obejrzeć 
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nagranie z trzech przeprowadzonych webinariów: dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz 

nauczycieli podczas których specjaliści  odpowiadali na pytania odbiorców dotyczące 

trudności związanych ze zdalną nauką oraz powrotem do nauczania stacjonarnego. 

 

 Pod koniec maja ogłoszony został  otwarty konkursu ofert na działania edukacyjne i 

zwiększające świadomość w zakresie równości i różnorodności. Budżet konkursu to 

160 tys. zł, termin realizacji projektów to lipiec- grudzień br. W ramach konkursu 

wyszczególniono 3 grupy docelowe: kadrę pracującą z dziećmi/młodzieżą w ramach 

edukacji formalnej i pozaformanej, pracowników ośrodków wsparcia dla osób w 

kryzysie, narażonych na łamanie praw człowieka, ogół mieszkańców Poznania. 

 W dniu 13 maja 2021 ogłoszono na platformie www.witkac.pl  otwarty konkurs ofert 

nr 61/2021  dotyczący zlecenia organizacjom pozarządowym  zadań z Programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opieka wytchnieniowa”  edycja 2021. 

Clelm konkursu  jest zapewnienie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego 

pobytu, całodobowego pobytu oraz specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego 

lub terapeutycznego dla opiekunów osób niesamodzielnych.  Planowane wydatki na 

ww. zadania to ogółem 725 600,00, które Miasto otrzymało z Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Oferty można składać do  3 czerwca 

2021 r 

 

 W związku z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r., 

zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 405/2021/P z dnia 5 maja 2021 r. w 

sprawie zapewnienia funkcjonowania i organizacji Poznańskiego Punktu Szczepień 

Powszechnych, 5 maja, we współpracy ze Szpitalem Miejskim im. Franciszka Raszei, 

uruchomiono punkt szczepień na Stadionie Miejskim. Punkt zadeklarował możliwość 

wykonywania szczepień siedem dni w tygodniu, w godzinach od 8:00 do 20:00, jego 

dostępność jest uzależniona od dostaw szczepionek. W miesiącu maju PSP otrzymał 

6 600 dawek szczepionek, natomiast na czerwiec zaplanowano ich 17 000. 

 

 

DZIAŁANIA wybranych MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

NADZOROWANYCH przez WZISS 

 

 

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 

12.05.2021 odbył się na terenie ogrodu koncert. Współorganizatorem była Fundacja 

Obywatelska Czas Jaszczurów. 

17.05.2021 Wojewoda Wielkopolski zniósł obostrzenia z powodu pandemii w domach pomocy 

społecznej. 

http://www.witkac.pl/
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Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 

1. W ramach zadania inwestycyjnego DPS2/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. 

Konarskiego – zakupy inwestycyjne, zakupiono: myjko-dezynfektory w ilości 2 szt. z tego 

jeden z przeznaczeniem do użytku w DPS ul. Konarskiego, a drugi w O/DPS przy ul. 

Zamenhofa oraz wózek do przewozu zwłok. Łączna wartość zakupu wyniosła 63 276,80 

złotych.  

2. W dniu 12 maja 2021 r., złożony został wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o 

przyznanie grantu na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, w ramach projektu 

grantowego pod nazwą: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19". 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei: 

1. Kontynuacja szczepień w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu, 

2. W ramach dotacji celowej i zadania nr ZSS/P/018 Szpital Miejski im Franciszka Raszei 

Zakupy Inwestycyjne:  

- wyboru ofert, zakupu i montażu wyposażenia kuchni centralnej: kotłów warzelnych,  

- wyboru ofert i zakupu Videokolposkopu, aparatów KTG i aparatów do znieczulania  

3. Na Oddziale Otolaryngologii zorganizowano warsztaty radiologiczne z „Anatomii i 

patologii kości skroniowej w wirtualnej rzeczywistości”. 

 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Józefa Strusia 

 

1. Kontynuacja modernizacji wentylacji i klimatyzacji w Labolatorium  

2. Rozpoczęcie procedury przetargowej na zakup lasera okulistycznego na potrzeby 

Oddziału Okulistycznego i Poradni Okulistycznej oraz aparatu echona potrzeby Oddziału 

Neurologii. 

 

 

Centrum Inicjatyw Senioralnych 

 

 Kontynuowanie współpracy z partnerami w związku z realizacją działań dodatkowych na 

rzecz seniorów w trakcie pandemii  

 Cykliczna, comiesięczna kolejna edycja "Tytki Seniora",  

 Kontynuowanie utrzymania nowej formy wsparcia seniorów za pośrednictwem telefonów 

Centrum i partnerów -  "Konsultacje Cyfrowe", * "Telefon Porad Cyfrowych * "Bezpłatne 

porady prawne"  (wspólnie z ORA) w tym szkolenia online, * "Dyżur telefoniczny i 

stacjonarny policjanta" (wspólnie z KWP) "Bezpłatne porady psychologiczne",  
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 Kontynuowanie działań w ramach rozwijania aplikacji „Smart City Poznan” – zakładka 

„Seniorzy”, 

 Uruchomienie wortalu MRS na stronie poznan.pl-ustalenie zasad współpracy, 

przygotowanie umowy o współpracy, umowy powierzenia danych, konsultacje z IODO 

UMP, IODO CIS, wprowadzanie danych  

 Rozpoczęcie nowego, koordynowanego przez CIS projektu „senioralne pogaduszki” – 

uruchomienie 19 maja 2021 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,824/news,9680/senioralne-

pogaduszki,164382.html 

 Uczestnictwo w dniach rodziny – w tym m.in. wykłady i warsztaty online pracowników 

Centrum,  

 Nowa strona Centrum www.centrumis.pl – korekty, udoskonalenia po uruchomieniu w 

poprzednim okresie sprawozdawczym 

 Rozpoczęcie prac związanych z powrotem do stacjonarnej pracy Centrum – praca 

hybrydowa, powrót seniorów do Centrum planowany jest na 7 czerwca. 

 

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” 

 

1. W Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży prowadzone były zajęcia dla dzieci 

w wieku od 7 do 18 lat w 18 stałych grupach socjoterapeutycznych oraz dodatkowe zajęcia 

na sportowe. Prowadzona była także grupa dla dorosłych, indywidualna praca z dziećmi 

oraz konsultacje z rodzicami. Spotkania odbywają się z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa,  pomieszczenia w których przebywają 

uczestnicy są dezynfekowane przed i po zajęciach. Szczegółowe zasady przeprowadzania 

bezpiecznych spotkań, konsultacji i zajęć oraz strategii działania w sytuacji zagrożenia 

epidemicznego zostały określone w osobnym dokumencie wewnętrznym. 

2. W ramach zmiany identyfikacji wizualnej opracowane zostało nowe logo Centrum „Klub” 

oraz zasady jego stosowania na materiałach graficznych oraz informacyjnych.  

3. Trwają przygotowania do organizacji Dnia Dziecka, przygotowano materiały do animacji 

dla dzieci a także pozyskano sponsora, który ufunduje upominki dla wszystkich 

uczestników zajęć. 

4. Uruchomiono rekrutację na zajęcia wakacyjne dla dzieci. Opracowano nową 

dokumentację związaną z zasadami rekrutacji, materiały informacyjne dla 

rodziców/opiekunów, projekt kontraktu. 

5. Trwają przygotowania do zajęć wakacyjnych, w szczególności organizacja grup, 

przygotowanie zajęć i atrakcji dla dzieci a także zmiana organizacji pracy Centrum.  

6. Rozpoczęto prace nad utworzeniem mini ogródka letniego dla dzieci i młodzieży. 

7. Opracowano projekt zmiany statutu Centrum. 

8. Uruchomiono rekrutację na stanowisko psycholog/pedagog. 

 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,824/news,9680/senioralne-pogaduszki,164382.html
https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,824/news,9680/senioralne-pogaduszki,164382.html
http://www.centrumis.pl/
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Centrum Usług Wspólnych 

1. Wprowadzono nowy Regulaminu z zakresu zamówień publicznych regulujący 

współpracę pomiędzy CUW a obsługiwanymi jednostkami, 

2. Trwają dalsze prace w zakresie zapytania ofertowego na ekspertyzę techniczną i 

kosztorysową kuchni w DPS-ach, celem zbadania potencjału i ewentualnych kosztów 

umożliwiających przygotowywanie posiłków dla pensjonariuszy w wybranej kuchni DPS. 

Ogród Zoologiczny: 

23.05.2021 r. otwarto  Żółwi Dom na terenie Starego ZOO. Został on zrealizowany w 

Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.   

 Odbyło się 18 lekcji on-line, jak również 

- Dzień Seniora 

- Dzień Binturonga 8.05 (akcja World Binturong Day) 

- Dzień Szczęśliwych Niedźwiedzi 10.05 (akcja Happy Bears Day) (z tłumaczeniem na PJM) 

- Wieczorynka w ZOO ( z okazji Poznańskich Dni Rodziny) - przywitanie i kilka zdań w 

języku migowym przez prowadzącego w PJM) 

- Wieczorynka w ZOO - 23 maja  

- Popołudnia z Faun(em)ą - 5 spotkań - 24 - 28 maja (spotkania z wybranymi gatunkami 

zwierząt) 

- co czwartek spotkania z dziećmi z onkologii dziecięcej i psychiatrii (on-line) 

 

Poznańskie Centrum Świadczeń 

 Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze  na okres od 1 czerwca 

2021 r. popularnie nazywane świadczeniem 500+. Obecnie świadczenie jest przyznane 

do 31 maja 2021 r. W celu zapewnienia kontynuacji wypłaty tego świadczenia od 

czerwca 2021 r. niezbędne jest złożenie nowego wniosku. Od lutego br. można go 

złożyć w formie elektronicznej natomiast w formie papierowej wnioski będą 

przyjmowane od kwietnia 2021. Wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełnione 

wnioski w okresie od lutego do kwietnia otrzymają świadczenie już w czerwcu. Obecnie 

mieszkańcy Poznania złożyli 55 957 wniosków o przyznanie świadczenia 

wychowawczego z czego 55 302 wniosków zostało rozpatrzonych.  

 Ponadto Poznańskie Centrum Świadczeń kontynuuje wydawanie zaświadczeń o 

dochodach w ramach programu ,,Czyste powietrze’’. Obecnie złożono 39 wniosków o 

wydanie zaświadczeń. Od 10 marca 2021 r. można również skadać wnioski o poznańskie 

świadczenie żłobkowe na okres od marca 2021 r. do sierpnia 2022 r. Świadczenie to 

wsparcie finansowe dla rodziców, których dzieci kontynuują pobyt w żłobku, a placówka, 

do której uczęszczają, nie otrzymała dotacji w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dniu 

22 grudnia 2020 roku przez Prezydenta Miasta Poznania na wspieranie realizacji zadań 

Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku lub dziecko na dzień 28 
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lutego 2021 r. korzystało z poznańskiego świadczenia żłobkowego.  Świadczenie 

przysługuje jeżeli oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania i wskazali w 

zeznaniach podatkowych miasto Poznań jako miejsce zamieszkania. Obecnie złożono 207 

wnioski o to świadczenie, z czego 196 wniosków zostało rozpatrzonych. 

 W okresie od 11.05.2021 r. do 19.05.2021 r. Centrum odwiedziło łącznie 794 Klientów, z 

czego 642 Klientów w siedzibie przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz 152 Klientów w 

oddziale przy ul. Małachowskiego 10. „Karta Seniora" – w okresie od 01.03.2018 r. do 

19.05.2021 r. złożono 30 914 wniosków i wydano 30 796  kart. W 118 przypadkach 

odmówiono wydania karty. 

 Od 19 kwietnia 2021 r. w lokalizacji Podwale jest uruchomiony punkt do Narodowego 

Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na dzień 19 maja 2021 r. z wizyty 

skorzystało 23 klientów. 

 Od 5 maja br. Poznańskie Centrum Świadczeń wspiera proces rejestracji pacjentów ramach 

Powszechnego Punktu Szczepień na stadionie miejskim. 

Centrum Inicjatyw Rodzinnych: 

Centrum Inicjatyw Rodzinnych, w okresie sprawozdawczym, odwiedziło (w tym online) około 

500 Klientów. CIR przygotowało i rozesłało 3 Newslettery z uwzględnieniem oferty 

Poznańskich Dni rodziny 2021. W okresie sprawozdawczym kontynuowany jest projekt 

"Czytam i Czuję" specjalne odsłony na Poznańskie Dni rodziny 2021. W ramach „Poradnictwa 

w CIR" przygotowano porady prawne, spotkania z psychologiem i coachem (w wersji online). 

Realizowane są także 3 projekty całorocznej współpracy z ngo z CIR w wersji online: 

- Czekamy na Gzuba – Fundacja Matecznik(projekt warsztatów dla przyszłych rodziców), 

- Akademia Rodzica – Stowarzyszenie Strefa Rodziny(webinaria kompetencji wychowawczych 

dla rodziców), 

- Mamy Wsparcie -  Fundacja Cali Mali (spotkania live na facebooku). 

W ramach współpracy z Bramą Poznania z okazji Poznańskich Dni Rodziny wydawane były 

foldery i książki „Poznańskiego Szlaku Legend dla Dzieci". Opublikowano również kolejne 

artykuły na stronie www. Cyklicznie promowana była Akcja Świadczeniowa 2021 oraz 

Poznańskie Dni Rodziny 2021.  

 

Sprawozdanie na Sesję Rady Miasta Poznania 1 czerwca 2021r. 

z działań realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz nadzorowane 

Miejskie Jednostki Organizacyjne 

 

DZIAŁANIA WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

 

 W dniu 12.05.2021 r. Prezydent Miasta Poznania – w związku z uchwałą Nr 

XLV/807/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2021 roku – wydał 
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zarządzenie Nr 415/2021/P w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora 

programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy 

wśród kobiet w wieku 50+ zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023”.  Program 

obejmować będzie dofinansowanie do działań edukacyjnych skierowanych do kobiet 

biorących w nim udział, lekarskich badań kwalifikacyjnych wraz z oceną 10-letniego 

ryzyka złamań osteoporotycznych metodą FRAX oraz badań densytometrycznych u 

kobiet z wysokim ryzykiem osteoporozy/wysokim ryzykiem złamania 

osteoporotycznego. Wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację 

całego programu w latach 2021-2023 wynosi 900 000,00 zł, z czego 882 000,00 zł 

przeznaczono dla realizatora programu. Termin składania ofert upływa 2.06.2021 r. 

 

 Z dniem 1 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z Zakładem Opiekuńczo-

Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ przy ul. Mogileńskiej 42 na udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia gwarantowane w rodzaju rehabilitacja 

lecznicza w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym. 

Celem zawarcia umowy jest zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej Miasta 

Poznań w zakresie ochrony zdrowia, poprzez zapewnienie bezpłatnych świadczeń 

gwarantowanych z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej, które będą świadczone  

w ośrodku/oddziale dziennym Zakładu mieszkańcom Poznania w wieku 65 lat i więcej, 

zapisanym w kolejce oczekujących na tego rodzaju świadczenia finansowane przez 

NFZ. Kwota w umowie zabezpieczona na realizację świadczeń wynosi 119 996 zł. 

Zadanie jest realizowane od 1 czerwca. Szacuje się, że w ramach planowanych środków 

Miasto sfinansuje nie mniej niż 7 800 zabiegów z zakresu rehabilitacji 

ogólnoustrojowej,  

z których skorzysta nie mniej niż 78 uprawnionych osób. Jest to druga tego rodzaju 

umowa. Pierwsza została zawarta w marcu z POSUM na kwotę 130 000 tys. zł. 

 W dniach od 15 maja do 1 czerwca odbywają się Poznańskie Dni Rodziny 2021. To już 

IX edycja tej imprezy, podczas której wszystkim poznańskim rodzinom proponowany 

jest szereg atrakcji i  wydarzeń, o charakterze  wspierającym, integrującym i 

promującym życie rodzinne. Przygotowane atrakcje odbywają zarówno w wersji online 

jak i w formie spotkań na żywo (za zachowaniem obowiązujących limitów i obostrzeń). 

Specjalnie przygotowane wydarzenia artystyczne, edukacyjne, kulturalne, sportowe i  

rekreacyjne są okazją do wspólnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu przez 

całe rodziny. W tegorocznym kalendarzu znalazło się ponad 280 propozycji 

 

 19 maja, z inicjatywy Prezydenta Miasta Poznania, rozpoczął się pilotażowy projekt: 

„Senioralne pogaduszki” dedykowany seniorom, który ma przeciwdziałać poczuciu 

samotności powodowanej pandemią.  Seniorzy, którym doskwiera poczucie izolacji  

i którzy chcieliby porozmawiać z życzliwą osobą w wieku senioralnym otwartą na 

drugiego człowieka, pełną empatii i zrozumienia mogą skorzystać z telefonu 
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dedykowanego „Senioralnym pogaduszkom”, który obsługiwać będą wolontariuszki 

Centrum Inicjatyw Senioralnych. W każdą środę w godz. 17.00-19.00 pod numerem 

telefonu 505 394 045 dostępne będą seniorki, które zawsze chętnie wysłuchają innych 

seniorek i seniorów. 

 

 Kończy się akcja "Kropla Dobra", której celem była promocja donacji osocza dla 

chorych na Covid-19. Od 23 lutego do 20 maja br. w poznańskim oddziale 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa osocze ozdrowieńców 

oddało blisko 1000 osób. Miasto w ramach podziękowania przekazało dawcom osocza 

specjalne upominki z logo akcji - torbę, maseczkę, a także vouchery do miejskich 

instytucji kultury, na baseny lub do zoo. Wszystkie upominki przygotowane w ramach 

akcji wykonały podmioty ekonomii społecznej. Inicjatorem akcji był radny – Pan 

Tomasz Stachowiak. 

 

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych współprzygotowywał kampanię pn.: 

„Porozmawiajcie” dot. wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w związku  

z sytuacją zdalnego nauczania oraz powrotu do szkoły po długotrwałej izolacji. Hasłami 

przewodnim kampanii są słowa "Idź na dużą przerwę ze swoim dzieckiem" oraz  

"Trudno jest być równocześnie w domu i na lekcji". W ramach kampanii stworzona 

została strona internetowa: www.poznan.pl/porozmawiajcie/, na której rodzice i 

opiekunowie mogą znaleźć najpotrzebniejsze informacje dotyczące: kryzysów jakie 

mogą pojawić się  

u dzieci w związku z długotrwałą izolacją oraz działań jakie mogą podjąć, aby pomóc 

swojemu dziecku.  Dodatkowo na stronie FB Miasta można obejrzeć nagranie z trzech 

przeprowadzonych webinariów: dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz nauczycieli 

podczas których specjaliści  odpowiadali na pytania odbiorców dotyczące trudności 

związanych ze zdalną nauką oraz powrotem do nauczania stacjonarnego. 

 

 Pod koniec maja ogłoszony został  otwarty konkursu ofert na działania edukacyjne  

i zwiększające świadomość w zakresie równości i różnorodności. Budżet konkursu to 

160 tys. zł, termin realizacji projektów to lipiec- grudzień br. W ramach konkursu 

wyszczególniono 3 grupy docelowe: kadrę pracującą z dziećmi/młodzieżą w ramach 

edukacji formalnej i pozaformanej, pracowników ośrodków wsparcia dla osób  

w kryzysie, narażonych na łamanie praw człowieka, ogół mieszkańców Poznania. 

 W dniu 13 maja 2021 ogłoszono na platformie www.witkac.pl  otwarty konkurs ofert 

nr 61/2021  dotyczący zlecenia organizacjom pozarządowym  zadań z Programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opieka wytchnieniowa”  edycja 2021. 

Clelm konkursu  jest zapewnienie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego 

pobytu, całodobowego pobytu oraz specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego 

http://www.witkac.pl/
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lub terapeutycznego dla opiekunów osób niesamodzielnych.  Planowane wydatki na 

ww. zadania to ogółem 725 600,00, które Miasto otrzymało z Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Oferty można składać do  3 czerwca 

2021 r 

 

 W związku z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r., 

zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 405/2021/P z dnia 5 maja 2021 r.  

w sprawie zapewnienia funkcjonowania i organizacji Poznańskiego Punktu Szczepień 

Powszechnych, 5 maja, we współpracy ze Szpitalem Miejskim im. Franciszka Raszei, 

uruchomiono punkt szczepień na Stadionie Miejskim. Punkt zadeklarował możliwość 

wykonywania szczepień siedem dni w tygodniu, w godzinach od 8:00 do 20:00, jego 

dostępność jest uzależniona od dostaw szczepionek. W miesiącu maju PSP otrzymał 

6 600 dawek szczepionek, natomiast na czerwiec zaplanowano ich 17 000. 

 

 

DZIAŁANIA wybranych MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

NADZOROWANYCH przez WZISS 

 

 

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 

12.05.2021 odbył się na terenie ogrodu koncert. Współorganizatorem była Fundacja 

Obywatelska Czas Jaszczurów. 

17.05.2021 Wojewoda Wielkopolski zniósł obostrzenia z powodu pandemii w domach pomocy 

społecznej. 

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 

1. W ramach zadania inwestycyjnego DPS2/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy  

ul. Konarskiego – zakupy inwestycyjne, zakupiono: myjko-dezynfektory w ilości 2 szt. z tego 

jeden z przeznaczeniem do użytku w DPS ul. Konarskiego, a drugi w O/DPS przy ul. 

Zamenhofa oraz wózek do przewozu zwłok. Łączna wartość zakupu wyniosła 63 276,80 

złotych.  

2. W dniu 12 maja 2021 r., złożony został wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia  

o przyznanie grantu na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, w ramach 

projektu grantowego pod nazwą: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, 

zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19". 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei: 
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1. Kontynuacja szczepień w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu, 

2. W ramach dotacji celowej i zadania nr ZSS/P/018 Szpital Miejski im Franciszka Raszei 

Zakupy Inwestycyjne:  

- wyboru ofert, zakupu i montażu wyposażenia kuchni centralnej: kotłów warzelnych,  

- wyboru ofert i zakupu Videokolposkopu, aparatów KTG i aparatów do znieczulania  

3. Na Oddziale Otolaryngologii zorganizowano warsztaty radiologiczne z „Anatomii i 

patologii kości skroniowej w wirtualnej rzeczywistości”. 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Józefa Strusia 

 

1. Kontynuacja modernizacji wentylacji i klimatyzacji w Labolatorium  

2. Rozpoczęcie procedury przetargowej na zakup lasera okulistycznego na potrzeby 

Oddziału Okulistycznego i Poradni Okulistycznej oraz aparatu echona potrzeby Oddziału 

Neurologii. 

Centrum Inicjatyw Senioralnych 

 

 Kontynuowanie współpracy z partnerami w związku z realizacją działań dodatkowych na 

rzecz seniorów w trakcie pandemii  

 Cykliczna, comiesięczna kolejna edycja "Tytki Seniora",  

 Kontynuowanie utrzymania nowej formy wsparcia seniorów za pośrednictwem telefonów 

Centrum i partnerów -  "Konsultacje Cyfrowe", * "Telefon Porad Cyfrowych * "Bezpłatne 

porady prawne"  (wspólnie z ORA) w tym szkolenia online, * "Dyżur telefoniczny  

i stacjonarny policjanta" (wspólnie z KWP) "Bezpłatne porady psychologiczne",  

 Kontynuowanie działań w ramach rozwijania aplikacji „Smart City Poznan” – zakładka 

„Seniorzy”, 

 Uruchomienie wortalu MRS na stronie poznan.pl-ustalenie zasad współpracy, 

przygotowanie umowy o współpracy, umowy powierzenia danych, konsultacje z IODO 

UMP, IODO CIS, wprowadzanie danych  

 Rozpoczęcie nowego, koordynowanego przez CIS projektu „senioralne pogaduszki” – 

uruchomienie 19 maja 

2021https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,824/news,9680/senioralne-

pogaduszki,164382.html 

 Uczestnictwo w dniach rodziny – w tym m.in. wykłady i warsztaty online pracowników 

Centrum,  

 Nowa strona Centrum www.centrumis.pl – korekty, udoskonalenia po uruchomieniu  

w poprzednim okresie sprawozdawczym 

 Rozpoczęcie prac związanych z powrotem do stacjonarnej pracy Centrum – praca 

hybrydowa, powrót seniorów do Centrum planowany jest na 7 czerwca. 

 

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” 

 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,824/news,9680/senioralne-pogaduszki,164382.html
https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,824/news,9680/senioralne-pogaduszki,164382.html
http://www.centrumis.pl/
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1. W Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży prowadzone były zajęcia dla dzieci 

w wieku od 7 do 18 lat w 18 stałych grupach socjoterapeutycznych oraz dodatkowe zajęcia 

na sportowe. Prowadzona była także grupa dla dorosłych, indywidualna praca z dziećmi 

oraz konsultacje z rodzicami. Spotkania odbywają się z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa,  pomieszczenia w których przebywają 

uczestnicy są dezynfekowane przed i po zajęciach. Szczegółowe zasady przeprowadzania 

bezpiecznych spotkań, konsultacji i zajęć oraz strategii działania w sytuacji zagrożenia 

epidemicznego zostały określone w osobnym dokumencie wewnętrznym. 

2. W ramach zmiany identyfikacji wizualnej opracowane zostało nowe logo Centrum „Klub” 

oraz zasady jego stosowania na materiałach graficznych oraz informacyjnych.  

3. Trwają przygotowania do organizacji Dnia Dziecka, przygotowano materiały do animacji 

dla dzieci a także pozyskano sponsora, który ufunduje upominki dla wszystkich 

uczestników zajęć. 

4. Uruchomiono rekrutację na zajęcia wakacyjne dla dzieci. Opracowano nową 

dokumentację związaną z zasadami rekrutacji, materiały informacyjne dla 

rodziców/opiekunów, projekt kontraktu. 

5. Trwają przygotowania do zajęć wakacyjnych, w szczególności organizacja grup, 

przygotowanie zajęć i atrakcji dla dzieci a także zmiana organizacji pracy Centrum.  

6. Rozpoczęto prace nad utworzeniem mini ogródka letniego dla dzieci i młodzieży. 

7. Opracowano projekt zmiany statutu Centrum. 

8. Uruchomiono rekrutację na stanowisko psycholog/pedagog. 

Centrum Usług Wspólnych 

 

1. Wprowadzono nowy Regulaminu z zakresu zamówień publicznych regulujący 

współpracę pomiędzy CUW a obsługiwanymi jednostkami, 

2. Trwają dalsze prace w zakresie zapytania ofertowego na ekspertyzę techniczną  

i kosztorysową kuchni w DPS-ach, celem zbadania potencjału i ewentualnych kosztów 

umożliwiających przygotowywanie posiłków dla pensjonariuszy w wybranej kuchni DPS. 

 

Ogród Zoologiczny: 

 

23.05.2021 r. otwarto  Żółwi Dom na terenie Starego ZOO. Został on zrealizowany w 

Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.   

 Odbyło się 18 lekcji on-line, jak również 

- Dzień Seniora 

- Dzień Binturonga 8.05 (akcja World Binturong Day) 

- Dzień Szczęśliwych Niedźwiedzi 10.05 (akcja Happy Bears Day) (z tłumaczeniem na PJM) 

- Wieczorynka w ZOO ( z okazji Poznańskich Dni Rodziny) - przywitanie i kilka zdań w 

języku migowym przez prowadzącego w PJM) 

- Wieczorynka w ZOO - 23 maja  
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- Popołudnia z Faun(em)ą - 5 spotkań - 24 - 28 maja (spotkania z wybranymi gatunkami 

zwierząt) 

- co czwartek spotkania z dziećmi z onkologii dziecięcej i psychiatrii (on-line) 

 

Poznańskie Centrum Świadczeń 

 Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze  na okres od 1 czerwca 

2021 r. popularnie nazywane świadczeniem 500+. Obecnie świadczenie jest przyznane 

do 31 maja 2021 r. W celu zapewnienia kontynuacji wypłaty tego świadczenia od 

czerwca 2021 r. niezbędne jest złożenie nowego wniosku. Od lutego br. można go 

złożyć w formie elektronicznej natomiast w formie papierowej wnioski będą 

przyjmowane od kwietnia 2021. Wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełnione 

wnioski w okresie od lutego do kwietnia otrzymają świadczenie już w czerwcu. Obecnie 

mieszkańcy Poznania złożyli 55 957 wniosków o przyznanie świadczenia 

wychowawczego z czego 55 302 wniosków zostało rozpatrzonych.  

 Ponadto Poznańskie Centrum Świadczeń kontynuuje wydawanie zaświadczeń o 

dochodach w ramach programu ,,Czyste powietrze’’. Obecnie złożono 39 wniosków o 

wydanie zaświadczeń. Od 10 marca 2021 r. można również skadać wnioski o poznańskie 

świadczenie żłobkowe na okres od marca 2021 r. do sierpnia 2022 r. Świadczenie to 

wsparcie finansowe dla rodziców, których dzieci kontynuują pobyt w żłobku, a placówka, 

do której uczęszczają, nie otrzymała dotacji w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dniu 

22 grudnia 2020 roku przez Prezydenta Miasta Poznania na wspieranie realizacji zadań 

Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku lub dziecko na dzień 28 

lutego 2021 r. korzystało z poznańskiego świadczenia żłobkowego.  Świadczenie 

przysługuje jeżeli oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania i wskazali w 

zeznaniach podatkowych miasto Poznań jako miejsce zamieszkania. Obecnie złożono 207 

wnioski o to świadczenie, z czego 196 wniosków zostało rozpatrzonych. 

 W okresie od 11.05.2021 r. do 19.05.2021 r. Centrum odwiedziło łącznie 794 Klientów, z 

czego 642 Klientów w siedzibie przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz 152 Klientów w 

oddziale przy ul. Małachowskiego 10. „Karta Seniora" – w okresie od 01.03.2018 r. do 

19.05.2021 r. złożono 30 914 wniosków i wydano 30 796  kart. W 118 przypadkach 

odmówiono wydania karty. 

 Od 19 kwietnia 2021 r. w lokalizacji Podwale jest uruchomiony punkt do Narodowego 

Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na dzień 19 maja 2021 r. z wizyty 

skorzystało 23 klientów. 

 Od 5 maja br. Poznańskie Centrum Świadczeń wspiera proces rejestracji pacjentów ramach 

Powszechnego Punktu Szczepień na stadionie miejskim. 

Centrum Inicjatyw Rodzinnych: 
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Centrum Inicjatyw Rodzinnych, w okresie sprawozdawczym, odwiedziło (w tym online) około 

500 Klientów. CIR przygotowało i rozesłało 3 Newslettery z uwzględnieniem oferty 

Poznańskich Dni rodziny 2021. W okresie sprawozdawczym kontynuowany jest projekt 

"Czytam i Czuję" specjalne odsłony na Poznańskie Dni rodziny 2021. W ramach „Poradnictwa 

w CIR" przygotowano porady prawne, spotkania z psychologiem i coachem (w wersji online). 

Realizowane są także 3 projekty całorocznej współpracy z ngo z CIR w wersji online: 

- Czekamy na Gzuba – Fundacja Matecznik(projekt warsztatów dla przyszłych rodziców), 

- Akademia Rodzica – Stowarzyszenie Strefa Rodziny(webinaria kompetencji wychowawczych 

dla rodziców), 

- Mamy Wsparcie -  Fundacja Cali Mali (spotkania live na facebooku). 

W ramach współpracy z Bramą Poznania z okazji Poznańskich Dni Rodziny wydawane były 

foldery i książki „Poznańskiego Szlaku Legend dla Dzieci". Opublikowano również kolejne 

artykuły na stronie www. Cyklicznie promowana była Akcja Świadczeniowa 2021 oraz 

Poznańskie Dni Rodziny 2021.  

 

Sprawozdanie na Sesję Rady Miasta Poznania 1 czerwca 2021r. 

z działań realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz nadzorowane 

Miejskie Jednostki Organizacyjne 

 

DZIAŁANIA WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

 

 W dniu 12.05.2021 r. Prezydent Miasta Poznania – w związku z uchwałą Nr 

XLV/807/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2021 roku – wydał 

zarządzenie Nr 415/2021/P w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora 

programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy 

wśród kobiet w wieku 50+ zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023”.  Program 

obejmować będzie dofinansowanie do działań edukacyjnych skierowanych do kobiet 

biorących w nim udział, lekarskich badań kwalifikacyjnych wraz z oceną 10-letniego 

ryzyka złamań osteoporotycznych metodą FRAX oraz badań densytometrycznych u 

kobiet z wysokim ryzykiem osteoporozy/wysokim ryzykiem złamania 

osteoporotycznego. Wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację 

całego programu w latach 2021-2023 wynosi 900 000,00 zł, z czego 882 000,00 zł 

przeznaczono dla realizatora programu. Termin składania ofert upływa 2.06.2021 r. 

 Z dniem 1 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z Zakładem Opiekuńczo-

Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ przy ul. Mogileńskiej 42 na udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia gwarantowane w rodzaju rehabilitacja 

lecznicza w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym. 

Celem zawarcia umowy jest zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej Miasta 

Poznań w zakresie ochrony zdrowia, poprzez zapewnienie bezpłatnych świadczeń 
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gwarantowanych z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej, które będą świadczone  

w ośrodku/oddziale dziennym Zakładu mieszkańcom Poznania w wieku 65 lat i więcej, 

zapisanym w kolejce oczekujących na tego rodzaju świadczenia finansowane przez 

NFZ. Kwota w umowie zabezpieczona na realizację świadczeń wynosi 119 996 zł. 

Zadanie jest realizowane od 1 czerwca. Szacuje się, że w ramach planowanych środków 

Miasto sfinansuje nie mniej niż 7 800 zabiegów z zakresu rehabilitacji 

ogólnoustrojowej, z których skorzysta nie mniej niż 78 uprawnionych osób. Jest to 

druga tego rodzaju umowa. Pierwsza została zawarta w marcu z POSUM na kwotę 

130 000 tys. zł. 

 W dniach od 15 maja do 1 czerwca odbywają się Poznańskie Dni Rodziny 2021. To już 

IX edycja tej imprezy, podczas której wszystkim poznańskim rodzinom proponowany 

jest szereg atrakcji i  wydarzeń, o charakterze  wspierającym, integrującym i 

promującym życie rodzinne. Przygotowane atrakcje odbywają zarówno w wersji online 

jak i w formie spotkań na żywo (za zachowaniem obowiązujących limitów i obostrzeń). 

Specjalnie przygotowane wydarzenia artystyczne, edukacyjne, kulturalne, sportowe i  

rekreacyjne są okazją do wspólnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu przez 

całe rodziny. W tegorocznym kalendarzu znalazło się ponad 280 propozycji 

 

 19 maja, z inicjatywy Prezydenta Miasta Poznania, rozpoczął się pilotażowy projekt: 

„Senioralne pogaduszki” dedykowany seniorom, który ma przeciwdziałać poczuciu 

samotności powodowanej pandemią.  Seniorzy, którym doskwiera poczucie izolacji i 

którzy chcieliby porozmawiać z życzliwą osobą w wieku senioralnym otwartą na 

drugiego człowieka, pełną empatii i zrozumienia mogą skorzystać z telefonu 

dedykowanego „Senioralnym pogaduszkom”, który obsługiwać będą wolontariuszki 

Centrum Inicjatyw Senioralnych. W każdą środę w godz. 17.00-19.00 pod numerem 

telefonu 505 394 045 dostępne będą seniorki, które zawsze chętnie wysłuchają innych 

seniorek i seniorów. 

 

 Kończy się akcja "Kropla Dobra", której celem była promocja donacji osocza dla 

chorych na Covid-19. Od 23 lutego do 20 maja br. w poznańskim oddziale 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa osocze ozdrowieńców 

oddało blisko 1000 osób. Miasto w ramach podziękowania przekazało dawcom osocza 

specjalne upominki z logo akcji - torbę, maseczkę, a także vouchery do miejskich 

instytucji kultury, na baseny lub do zoo. Wszystkie upominki przygotowane w ramach 

akcji wykonały podmioty ekonomii społecznej. Inicjatorem akcji był radny – Pan 

Tomasz Stachowiak. 

 

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych współprzygotowywał kampanię pn.: 

„Porozmawiajcie” dot. wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w związku z 

sytuacją zdalnego nauczania oraz powrotu do szkoły po długotrwałej izolacji. Hasłami 
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przewodnim kampanii są słowa "Idź na dużą przerwę ze swoim dzieckiem" oraz  

"Trudno jest być równocześnie w domu i na lekcji". W ramach kampanii stworzona 

została strona internetowa: www.poznan.pl/porozmawiajcie/, na której rodzice i 

opiekunowie mogą znaleźć najpotrzebniejsze informacje dotyczące: kryzysów jakie 

mogą pojawić się u dzieci w związku z długotrwałą izolacją oraz działań jakie mogą 

podjąć, aby pomóc swojemu dziecku.  Dodatkowo na stronie FB Miasta można obejrzeć 

nagranie z trzech przeprowadzonych webinariów: dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz 

nauczycieli podczas których specjaliści  odpowiadali na pytania odbiorców dotyczące 

trudności związanych ze zdalną nauką oraz powrotem do nauczania stacjonarnego. 

 Pod koniec maja ogłoszony został  otwarty konkursu ofert na działania edukacyjne i 

zwiększające świadomość w zakresie równości i różnorodności. Budżet konkursu to 

160 tys. zł, termin realizacji projektów to lipiec- grudzień br. W ramach konkursu 

wyszczególniono 3 grupy docelowe: kadrę pracującą z dziećmi/młodzieżą w ramach 

edukacji formalnej i pozaformanej, pracowników ośrodków wsparcia dla osób w 

kryzysie, narażonych na łamanie praw człowieka, ogół mieszkańców Poznania. 

 W dniu 13 maja 2021 ogłoszono na platformie www.witkac.pl  otwarty konkurs ofert 

nr 61/2021  dotyczący zlecenia organizacjom pozarządowym  zadań z Programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opieka wytchnieniowa”  edycja 2021. 

Clelm konkursu  jest zapewnienie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego 

pobytu, całodobowego pobytu oraz specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego 

lub terapeutycznego dla opiekunów osób niesamodzielnych.  Planowane wydatki na 

ww. zadania to ogółem 725 600,00, które Miasto otrzymało z Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Oferty można składać do  3 czerwca 

2021 r 

 

 W związku z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r., 

zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 405/2021/P z dnia 5 maja 2021 r. w 

sprawie zapewnienia funkcjonowania i organizacji Poznańskiego Punktu Szczepień 

Powszechnych, 5 maja, we współpracy ze Szpitalem Miejskim im. Franciszka Raszei, 

uruchomiono punkt szczepień na Stadionie Miejskim. Punkt zadeklarował możliwość 

wykonywania szczepień siedem dni w tygodniu, w godzinach od 8:00 do 20:00, jego 

dostępność jest uzależniona od dostaw szczepionek. W miesiącu maju PSP otrzymał 

6 600 dawek szczepionek, natomiast na czerwiec zaplanowano ich 17 000. 

 

 

DZIAŁANIA wybranych MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

NADZOROWANYCH przez WZISS 

 

 

http://www.witkac.pl/
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Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 

12.05.2021 odbył się na terenie ogrodu koncert. Współorganizatorem była Fundacja 

Obywatelska Czas Jaszczurów. 

17.05.2021 Wojewoda Wielkopolski zniósł obostrzenia z powodu pandemii w domach pomocy 

społecznej. 

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 

1. W ramach zadania inwestycyjnego DPS2/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. 

Konarskiego – zakupy inwestycyjne, zakupiono: myjko-dezynfektory w ilości 2 szt. z tego 

jeden z przeznaczeniem do użytku w DPS ul. Konarskiego, a drugi w O/DPS przy ul. 

Zamenhofa oraz wózek do przewozu zwłok. Łączna wartość zakupu wyniosła 63 276,80 

złotych.  

2. W dniu 12 maja 2021 r., złożony został wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o 

przyznanie grantu na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, w ramach projektu 

grantowego pod nazwą: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19". 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei: 

1. Kontynuacja szczepień w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu, 

2. W ramach dotacji celowej i zadania nr ZSS/P/018 Szpital Miejski im Franciszka Raszei 

Zakupy Inwestycyjne:  

- wyboru ofert, zakupu i montażu wyposażenia kuchni centralnej: kotłów warzelnych,  

- wyboru ofert i zakupu Videokolposkopu, aparatów KTG i aparatów do znieczulania  

3. Na Oddziale Otolaryngologii zorganizowano warsztaty radiologiczne z „Anatomii i 

patologii kości skroniowej w wirtualnej rzeczywistości”. 

 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Józefa Strusia 

1. Kontynuacja modernizacji wentylacji i klimatyzacji w Labolatorium  

2. Rozpoczęcie procedury przetargowej na zakup lasera okulistycznego na potrzeby 

Oddziału Okulistycznego i Poradni Okulistycznej oraz aparatu echona potrzeby Oddziału 

Neurologii. 

Centrum Inicjatyw Senioralnych 

 

 Kontynuowanie współpracy z partnerami w związku z realizacją działań dodatkowych na 

rzecz seniorów w trakcie pandemii  

 Cykliczna, comiesięczna kolejna edycja "Tytki Seniora",  
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 Kontynuowanie utrzymania nowej formy wsparcia seniorów za pośrednictwem telefonów 

Centrum i partnerów -  "Konsultacje Cyfrowe", * "Telefon Porad Cyfrowych * "Bezpłatne 

porady prawne"  (wspólnie z ORA) w tym szkolenia online, * "Dyżur telefoniczny i 

stacjonarny policjanta" (wspólnie z KWP) "Bezpłatne porady psychologiczne",  

 Kontynuowanie działań w ramach rozwijania aplikacji „Smart City Poznan” – zakładka 

„Seniorzy”, 

 Uruchomienie wortalu MRS na stronie poznan.pl-ustalenie zasad współpracy, 

przygotowanie umowy o współpracy, umowy powierzenia danych, konsultacje z IODO 

UMP, IODO CIS, wprowadzanie danych  

 Rozpoczęcie nowego, koordynowanego przez CIS projektu „senioralne pogaduszki” – 

uruchomienie 19 maja 2021 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,824/news,9680/senioralne-

pogaduszki,164382.html 

 Uczestnictwo w dniach rodziny – w tym m.in. wykłady i warsztaty online pracowników 

Centrum,  

 Nowa strona Centrum www.centrumis.pl – korekty, udoskonalenia po uruchomieniu w 

poprzednim okresie sprawozdawczym 

 Rozpoczęcie prac związanych z powrotem do stacjonarnej pracy Centrum – praca 

hybrydowa, powrót seniorów do Centrum planowany jest na 7 czerwca. 

 

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” 

 

1. W Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży prowadzone były zajęcia dla dzieci 

w wieku od 7 do 18 lat w 18 stałych grupach socjoterapeutycznych oraz dodatkowe zajęcia 

na sportowe. Prowadzona była także grupa dla dorosłych, indywidualna praca z dziećmi 

oraz konsultacje z rodzicami. Spotkania odbywają się z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa,  pomieszczenia w których przebywają 

uczestnicy są dezynfekowane przed i po zajęciach. Szczegółowe zasady przeprowadzania 

bezpiecznych spotkań, konsultacji i zajęć oraz strategii działania w sytuacji zagrożenia 

epidemicznego zostały określone w osobnym dokumencie wewnętrznym. 

2. W ramach zmiany identyfikacji wizualnej opracowane zostało nowe logo Centrum „Klub” 

oraz zasady jego stosowania na materiałach graficznych oraz informacyjnych.  

3. Trwają przygotowania do organizacji Dnia Dziecka, przygotowano materiały do animacji 

dla dzieci a także pozyskano sponsora, który ufunduje upominki dla wszystkich 

uczestników zajęć. 

4. Uruchomiono rekrutację na zajęcia wakacyjne dla dzieci. Opracowano nową 

dokumentację związaną z zasadami rekrutacji, materiały informacyjne dla 

rodziców/opiekunów, projekt kontraktu. 

5. Trwają przygotowania do zajęć wakacyjnych, w szczególności organizacja grup, 

przygotowanie zajęć i atrakcji dla dzieci a także zmiana organizacji pracy Centrum.  

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,824/news,9680/senioralne-pogaduszki,164382.html
https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,824/news,9680/senioralne-pogaduszki,164382.html
http://www.centrumis.pl/
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6. Rozpoczęto prace nad utworzeniem mini ogródka letniego dla dzieci i młodzieży. 

7. Opracowano projekt zmiany statutu Centrum. 

8. Uruchomiono rekrutację na stanowisko psycholog/pedagog. 

 

 

Centrum Usług Wspólnych 

 

1. Wprowadzono nowy Regulaminu z zakresu zamówień publicznych regulujący 

współpracę pomiędzy CUW a obsługiwanymi jednostkami, 

2. Trwają dalsze prace w zakresie zapytania ofertowego na ekspertyzę techniczną i 

kosztorysową kuchni w DPS-ach, celem zbadania potencjału i ewentualnych kosztów 

umożliwiających przygotowywanie posiłków dla pensjonariuszy w wybranej kuchni DPS. 

 

Ogród Zoologiczny: 

 

23.05.2021 r. otwarto  Żółwi Dom na terenie Starego ZOO. Został on zrealizowany w 

Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.   

 Odbyło się 18 lekcji on-line, jak również 

- Dzień Seniora 

- Dzień Binturonga 8.05 (akcja World Binturong Day) 

- Dzień Szczęśliwych Niedźwiedzi 10.05 (akcja Happy Bears Day) (z tłumaczeniem na PJM) 

- Wieczorynka w ZOO ( z okazji Poznańskich Dni Rodziny) - przywitanie i kilka zdań w 

języku migowym przez prowadzącego w PJM) 

- Wieczorynka w ZOO - 23 maja  

- Popołudnia z Faun(em)ą - 5 spotkań - 24 - 28 maja (spotkania z wybranymi gatunkami 

zwierząt) 

- co czwartek spotkania z dziećmi z onkologii dziecięcej i psychiatrii (on-line) 

 

Poznańskie Centrum Świadczeń 

 Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze  na okres od 1 czerwca 

2021 r. popularnie nazywane świadczeniem 500+. Obecnie świadczenie jest przyznane 

do 31 maja 2021 r. W celu zapewnienia kontynuacji wypłaty tego świadczenia od 

czerwca 2021 r. niezbędne jest złożenie nowego wniosku. Od lutego br. można go 

złożyć w formie elektronicznej natomiast w formie papierowej wnioski będą 

przyjmowane od kwietnia 2021. Wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełnione 

wnioski w okresie od lutego do kwietnia otrzymają świadczenie już w czerwcu. Obecnie 

mieszkańcy Poznania złożyli 55 957 wniosków o przyznanie świadczenia 

wychowawczego z czego 55 302 wniosków zostało rozpatrzonych.  
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 Ponadto Poznańskie Centrum Świadczeń kontynuuje wydawanie zaświadczeń o 

dochodach w ramach programu ,,Czyste powietrze’’. Obecnie złożono 39 wniosków o 

wydanie zaświadczeń. Od 10 marca 2021 r. można również skadać wnioski o poznańskie 

świadczenie żłobkowe na okres od marca 2021 r. do sierpnia 2022 r. Świadczenie to 

wsparcie finansowe dla rodziców, których dzieci kontynuują pobyt w żłobku, a placówka, 

do której uczęszczają, nie otrzymała dotacji w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dniu 

22 grudnia 2020 roku przez Prezydenta Miasta Poznania na wspieranie realizacji zadań 

Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku lub dziecko na dzień 28 

lutego 2021 r. korzystało z poznańskiego świadczenia żłobkowego.  Świadczenie 

przysługuje jeżeli oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania i wskazali w 

zeznaniach podatkowych miasto Poznań jako miejsce zamieszkania. Obecnie złożono 207 

wnioski o to świadczenie, z czego 196 wniosków zostało rozpatrzonych. 

 W okresie od 11.05.2021 r. do 19.05.2021 r. Centrum odwiedziło łącznie 794 Klientów, z 

czego 642 Klientów w siedzibie przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz 152 Klientów w 

oddziale przy ul. Małachowskiego 10. „Karta Seniora" – w okresie od 01.03.2018 r. do 

19.05.2021 r. złożono 30 914 wniosków i wydano 30 796  kart. W 118 przypadkach 

odmówiono wydania karty. 

 Od 19 kwietnia 2021 r. w lokalizacji Podwale jest uruchomiony punkt do Narodowego 

Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na dzień 19 maja 2021 r. z wizyty 

skorzystało 23 klientów. 

 Od 5 maja br. Poznańskie Centrum Świadczeń wspiera proces rejestracji pacjentów ramach 

Powszechnego Punktu Szczepień na stadionie miejskim. 

 

 

Centrum Inicjatyw Rodzinnych: 

Centrum Inicjatyw Rodzinnych, w okresie sprawozdawczym, odwiedziło (w tym online) około 

500 Klientów. CIR przygotowało i rozesłało 3 Newslettery z uwzględnieniem oferty 

Poznańskich Dni rodziny 2021. W okresie sprawozdawczym kontynuowany jest projekt 

"Czytam i Czuję" specjalne odsłony na Poznańskie Dni rodziny 2021. W ramach „Poradnictwa 

w CIR" przygotowano porady prawne, spotkania z psychologiem i coachem (w wersji online). 

Realizowane są także 3 projekty całorocznej współpracy z ngo z CIR w wersji online: 

- Czekamy na Gzuba – Fundacja Matecznik(projekt warsztatów dla przyszłych rodziców), 

- Akademia Rodzica – Stowarzyszenie Strefa Rodziny(webinaria kompetencji wychowawczych 

dla rodziców), 

- Mamy Wsparcie -  Fundacja Cali Mali (spotkania live na facebooku). 

W ramach współpracy z Bramą Poznania z okazji Poznańskich Dni Rodziny wydawane były 

foldery i książki „Poznańskiego Szlaku Legend dla Dzieci". Opublikowano również kolejne 
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artykuły na stronie www. Cyklicznie promowana była Akcja Świadczeniowa 2021 oraz 

Poznańskie Dni Rodziny 2021.  

 

Sprawozdanie na Sesję Rady Miasta Poznania 1 czerwca 2021r. 

z działań realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz nadzorowane 

Miejskie Jednostki Organizacyjne 

 

DZIAŁANIA WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

 

 W dniu 12.05.2021 r. Prezydent Miasta Poznania – w związku z uchwałą Nr 

XLV/807/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2021 roku – wydał 

zarządzenie Nr 415/2021/P w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora 

programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy wśród 

kobiet w wieku 50+ zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023”.  Program obejmować 

będzie dofinansowanie do działań edukacyjnych skierowanych do kobiet biorących w nim 

udział, lekarskich badań kwalifikacyjnych wraz z oceną 10-letniego ryzyka złamań 

osteoporotycznych metodą FRAX oraz badań densytometrycznych u kobiet z wysokim 

ryzykiem osteoporozy/wysokim ryzykiem złamania osteoporotycznego. Wysokość środków 

finansowych zaplanowanych na realizację całego programu w latach 2021-2023 wynosi 

900 000,00 zł, z czego 882 000,00 zł przeznaczono dla realizatora programu. Termin 

składania ofert upływa 2.06.2021 r. 

 

 Z dniem 1 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym 

i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ przy ul. Mogileńskiej 42 na udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej – świadczenia gwarantowane w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie 

rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym. Celem zawarcia umowy jest 

zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej Miasta Poznań w zakresie ochrony zdrowia, 

poprzez zapewnienie bezpłatnych świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji 

ogólnoustrojowej, które będą świadczone w ośrodku/oddziale dziennym Zakładu 

mieszkańcom Poznania w wieku 65 lat i więcej, zapisanym w kolejce oczekujących na tego 

rodzaju świadczenia finansowane przez NFZ. Kwota w umowie zabezpieczona na realizację 

świadczeń wynosi 119 996 zł. Zadanie jest realizowane od 1 czerwca. Szacuje się, że w 

ramach planowanych środków Miasto sfinansuje nie mniej niż 7 800 zabiegów z zakresu 

rehabilitacji ogólnoustrojowej, z których skorzysta nie mniej niż 78 uprawnionych osób. Jest 

to druga tego rodzaju umowa. Pierwsza została zawarta w marcu z POSUM na kwotę 

130 000 tys. zł. 

 W dniach od 15 maja do 1 czerwca odbywają się Poznańskie Dni Rodziny 2021. To już IX 

edycja tej imprezy, podczas której wszystkim poznańskim rodzinom proponowany jest 

szereg atrakcji i  wydarzeń, o charakterze  wspierającym, integrującym i promującym życie 
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rodzinne. Przygotowane atrakcje odbywają zarówno w wersji online jak i w formie spotkań 

na żywo (za zachowaniem obowiązujących limitów i obostrzeń). Specjalnie przygotowane 

wydarzenia artystyczne, edukacyjne, kulturalne, sportowe i  rekreacyjne są okazją do 

wspólnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu przez całe rodziny. W tegorocznym 

kalendarzu znalazło się ponad 280 propozycji. 

 19 maja, z inicjatywy Prezydenta Miasta Poznania, rozpoczął się pilotażowy projekt: 

„Senioralne pogaduszki” dedykowany seniorom, który ma przeciwdziałać poczuciu 

samotności powodowanej pandemią.  Seniorzy, którym doskwiera poczucie izolacji i którzy 

chcieliby porozmawiać z życzliwą osobą w wieku senioralnym otwartą na drugiego 

człowieka, pełną empatii i zrozumienia mogą skorzystać z telefonu dedykowanego 

„Senioralnym pogaduszkom”, który obsługiwać będą wolontariuszki Centrum Inicjatyw 

Senioralnych. W każdą środę w godz. 17.00-19.00 pod numerem telefonu 505 394 045 

dostępne będą seniorki, które zawsze chętnie wysłuchają innych seniorek i seniorów. 

 Kończy się akcja "Kropla Dobra", której celem była promocja donacji osocza dla chorych 

na Covid-19. Od 23 lutego do 20 maja br. w poznańskim oddziale Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa osocze ozdrowieńców oddało blisko 1000 osób. Miasto 

w ramach podziękowania przekazało dawcom osocza specjalne upominki z logo akcji - 

torbę, maseczkę, a także vouchery do miejskich instytucji kultury, na baseny lub do zoo. 

Wszystkie upominki przygotowane w ramach akcji wykonały podmioty ekonomii 

społecznej. Inicjatorem akcji był radny – Pan Tomasz Stachowiak. 

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych współprzygotowywał kampanię pn.: 

„Porozmawiajcie” dot. wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w związku z 

sytuacją zdalnego nauczania oraz powrotu do szkoły po długotrwałej izolacji. Hasłami 

przewodnim kampanii są słowa "Idź na dużą przerwę ze swoim dzieckiem" oraz  "Trudno 

jest być równocześnie w domu i na lekcji". W ramach kampanii stworzona została strona 

internetowa: www.poznan.pl/porozmawiajcie/, na której rodzice i opiekunowie mogą 

znaleźć najpotrzebniejsze informacje dotyczące: kryzysów jakie mogą pojawić się u dzieci 

w związku z długotrwałą izolacją oraz działań jakie mogą podjąć, aby pomóc swojemu 

dziecku.  Dodatkowo na stronie FB Miasta można obejrzeć nagranie z trzech 

przeprowadzonych webinariów: dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz nauczycieli podczas 

których specjaliści  odpowiadali na pytania odbiorców dotyczące trudności związanych ze 

zdalną nauką oraz powrotem do nauczania stacjonarnego. 

 Pod koniec maja ogłoszony został  otwarty konkursu ofert na działania edukacyjne i 

zwiększające świadomość w zakresie równości i różnorodności. Budżet konkursu to 160 

tys. zł, termin realizacji projektów to lipiec- grudzień br. W ramach konkursu 

wyszczególniono 3 grupy docelowe: kadrę pracującą z dziećmi/młodzieżą w ramach 

edukacji formalnej i pozaformanej, pracowników ośrodków wsparcia dla osób w kryzysie, 

narażonych na łamanie praw człowieka, ogół mieszkańców Poznania. 
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 W dniu 13 maja 2021 ogłoszono na platformie www.witkac.pl  otwarty konkurs ofert nr 

61/2021  dotyczący zlecenia organizacjom pozarządowym  zadań z Programu Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opieka wytchnieniowa”  edycja 2021. Clelm konkursu  

jest zapewnienie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu, całodobowego 

pobytu oraz specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego dla 

opiekunów osób niesamodzielnych.  Planowane wydatki na ww. zadania to ogółem 

725 600,00, które Miasto otrzymało z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych, Oferty można składać do  3 czerwca 2021 r 

 W związku z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r., 

zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 405/2021/P z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie 

zapewnienia funkcjonowania i organizacji Poznańskiego Punktu Szczepień Powszechnych, 

5 maja, we współpracy ze Szpitalem Miejskim im. Franciszka Raszei, uruchomiono punkt 

szczepień na Stadionie Miejskim. Punkt zadeklarował możliwość wykonywania szczepień 

siedem dni w tygodniu, w godzinach od 8:00 do 20:00, jego dostępność jest uzależniona od 

dostaw szczepionek. W miesiącu maju PSP otrzymał 6 600 dawek szczepionek, natomiast 

na czerwiec zaplanowano ich 17 000. 

 

DZIAŁANIA wybranych MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

NADZOROWANYCH przez WZISS 

 

 

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 

12.05.2021 odbył się na terenie ogrodu koncert. Współorganizatorem była Fundacja 

Obywatelska Czas Jaszczurów. 

17.05.2021 Wojewoda Wielkopolski zniósł obostrzenia z powodu pandemii w domach pomocy 

społecznej. 

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 

1. W ramach zadania inwestycyjnego DPS2/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. 

Konarskiego – zakupy inwestycyjne, zakupiono: myjko-dezynfektory w ilości 2 szt. z tego 

jeden z przeznaczeniem do użytku w DPS ul. Konarskiego, a drugi w O/DPS przy ul. 

Zamenhofa oraz wózek do przewozu zwłok. Łączna wartość zakupu wyniosła 63 276,80 

złotych.  

2. W dniu 12 maja 2021 r., złożony został wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o 

przyznanie grantu na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, w ramach projektu 

grantowego pod nazwą: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19". 

http://www.witkac.pl/
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Szpital Miejski im. Franciszka Raszei: 

1. Kontynuacja szczepień w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu, 

2. W ramach dotacji celowej i zadania nr ZSS/P/018 Szpital Miejski im Franciszka Raszei 

Zakupy Inwestycyjne:  

- wyboru ofert, zakupu i montażu wyposażenia kuchni centralnej: kotłów warzelnych,  

- wyboru ofert i zakupu Videokolposkopu, aparatów KTG i aparatów do znieczulania  

3. Na Oddziale Otolaryngologii zorganizowano warsztaty radiologiczne z „Anatomii i 

patologii kości skroniowej w wirtualnej rzeczywistości”. 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Józefa Strusia 

1. Kontynuacja modernizacji wentylacji i klimatyzacji w Labolatorium  

2. Rozpoczęcie procedury przetargowej na zakup lasera okulistycznego na potrzeby 

Oddziału Okulistycznego i Poradni Okulistycznej oraz aparatu echona potrzeby Oddziału 

Neurologii. 

Centrum Inicjatyw Senioralnych 

 Kontynuowanie współpracy z partnerami w związku z realizacją działań dodatkowych na 

rzecz seniorów w trakcie pandemii  

 Cykliczna, comiesięczna kolejna edycja "Tytki Seniora",  

 Kontynuowanie utrzymania nowej formy wsparcia seniorów za pośrednictwem telefonów 

Centrum i partnerów -  "Konsultacje Cyfrowe", * "Telefon Porad Cyfrowych * "Bezpłatne 

porady prawne"  (wspólnie z ORA) w tym szkolenia online, * "Dyżur telefoniczny i 

stacjonarny policjanta" (wspólnie z KWP) "Bezpłatne porady psychologiczne",  

 Kontynuowanie działań w ramach rozwijania aplikacji „Smart City Poznan” – zakładka 

„Seniorzy”, 

 Uruchomienie wortalu MRS na stronie poznan.pl-ustalenie zasad współpracy, 

przygotowanie umowy o współpracy, umowy powierzenia danych, konsultacje z IODO 

UMP, IODO CIS, wprowadzanie danych  

 Rozpoczęcie nowego, koordynowanego przez CIS projektu „senioralne pogaduszki” – 

uruchomienie 19 maja 2021 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,824/news,9680/senioralne-

pogaduszki,164382.html 

 Uczestnictwo w dniach rodziny – w tym m.in. wykłady i warsztaty online pracowników 

Centrum,  

 Nowa strona Centrum www.centrumis.pl – korekty, udoskonalenia po uruchomieniu w 

poprzednim okresie sprawozdawczym 

 Rozpoczęcie prac związanych z powrotem do stacjonarnej pracy Centrum – praca 

hybrydowa, powrót seniorów do Centrum planowany jest na 7 czerwca. 

 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,824/news,9680/senioralne-pogaduszki,164382.html
https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,824/news,9680/senioralne-pogaduszki,164382.html
http://www.centrumis.pl/


301 

 
 
 
 
 
 

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” 

 

1. W Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży prowadzone były zajęcia dla dzieci 

w wieku od 7 do 18 lat w 18 stałych grupach socjoterapeutycznych oraz dodatkowe zajęcia 

na sportowe. Prowadzona była także grupa dla dorosłych, indywidualna praca z dziećmi 

oraz konsultacje z rodzicami. Spotkania odbywają się z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa,  pomieszczenia w których przebywają 

uczestnicy są dezynfekowane przed i po zajęciach. Szczegółowe zasady przeprowadzania 

bezpiecznych spotkań, konsultacji i zajęć oraz strategii działania w sytuacji zagrożenia 

epidemicznego zostały określone w osobnym dokumencie wewnętrznym. 

2. W ramach zmiany identyfikacji wizualnej opracowane zostało nowe logo Centrum „Klub” 

oraz zasady jego stosowania na materiałach graficznych oraz informacyjnych.  

3. Trwają przygotowania do organizacji Dnia Dziecka, przygotowano materiały do animacji 

dla dzieci a także pozyskano sponsora, który ufunduje upominki dla wszystkich 

uczestników zajęć. 

4. Uruchomiono rekrutację na zajęcia wakacyjne dla dzieci. Opracowano nową 

dokumentację związaną z zasadami rekrutacji, materiały informacyjne dla 

rodziców/opiekunów, projekt kontraktu. 

5. Trwają przygotowania do zajęć wakacyjnych, w szczególności organizacja grup, 

przygotowanie zajęć i atrakcji dla dzieci a także zmiana organizacji pracy Centrum.  

6. Rozpoczęto prace nad utworzeniem mini ogródka letniego dla dzieci i młodzieży. 

7. Opracowano projekt zmiany statutu Centrum. 

8. Uruchomiono rekrutację na stanowisko psycholog/pedagog. 

 

Centrum Usług Wspólnych 

 

1. Wprowadzono nowy Regulaminu z zakresu zamówień publicznych regulujący 

współpracę pomiędzy CUW a obsługiwanymi jednostkami, 

2. Trwają dalsze prace w zakresie zapytania ofertowego na ekspertyzę techniczną i 

kosztorysową kuchni w DPS-ach, celem zbadania potencjału i ewentualnych kosztów 

umożliwiających przygotowywanie posiłków dla pensjonariuszy w wybranej kuchni DPS. 

 

Ogród Zoologiczny: 

 

23.05.2021 r. otwarto  Żółwi Dom na terenie Starego ZOO. Został on zrealizowany w 

Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.   

 Odbyło się 18 lekcji on-line, jak również 

- Dzień Seniora 

- Dzień Binturonga 8.05 (akcja World Binturong Day) 

- Dzień Szczęśliwych Niedźwiedzi 10.05 (akcja Happy Bears Day) (z tłumaczeniem na PJM) 
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- Wieczorynka w ZOO ( z okazji Poznańskich Dni Rodziny) - przywitanie i kilka zdań w 

języku migowym przez prowadzącego w PJM) 

- Wieczorynka w ZOO - 23 maja  

- Popołudnia z Faun(em)ą - 5 spotkań - 24 - 28 maja (spotkania z wybranymi gatunkami 

zwierząt) 

- co czwartek spotkania z dziećmi z onkologii dziecięcej i psychiatrii (on-line) 

 

Poznańskie Centrum Świadczeń 

 Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze  na okres od 1 czerwca 

2021 r. popularnie nazywane świadczeniem 500+. Obecnie świadczenie jest przyznane 

do 31 maja 2021 r. W celu zapewnienia kontynuacji wypłaty tego świadczenia od 

czerwca 2021 r. niezbędne jest złożenie nowego wniosku. Od lutego br. można go 

złożyć w formie elektronicznej natomiast w formie papierowej wnioski będą 

przyjmowane od kwietnia 2021. Wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełnione 

wnioski w okresie od lutego do kwietnia otrzymają świadczenie już w czerwcu. Obecnie 

mieszkańcy Poznania złożyli 55 957 wniosków o przyznanie świadczenia 

wychowawczego z czego 55 302 wniosków zostało rozpatrzonych. 

 Ponadto Poznańskie Centrum Świadczeń kontynuuje wydawanie zaświadczeń o 

dochodach w ramach programu ,,Czyste powietrze’’. Obecnie złożono 39 wniosków o 

wydanie zaświadczeń. Od 10 marca 2021 r. można również skadać wnioski o poznańskie 

świadczenie żłobkowe na okres od marca 2021 r. do sierpnia 2022 r. Świadczenie to 

wsparcie finansowe dla rodziców, których dzieci kontynuują pobyt w żłobku, a placówka, 

do której uczęszczają, nie otrzymała dotacji w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dniu 

22 grudnia 2020 roku przez Prezydenta Miasta Poznania na wspieranie realizacji zadań 

Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku lub dziecko na dzień 28 

lutego 2021 r. korzystało z poznańskiego świadczenia żłobkowego.  Świadczenie 

przysługuje jeżeli oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania i wskazali w 

zeznaniach podatkowych miasto Poznań jako miejsce zamieszkania. Obecnie złożono 207 

wnioski o to świadczenie, z czego 196 wniosków zostało rozpatrzonych. 

 W okresie od 11.05.2021 r. do 19.05.2021 r. Centrum odwiedziło łącznie 794 Klientów, z 

czego 642 Klientów w siedzibie przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz 152 Klientów w 

oddziale przy ul. Małachowskiego 10. „Karta Seniora" – w okresie od 01.03.2018 r. do 

19.05.2021 r. złożono 30 914 wniosków i wydano 30 796  kart. W 118 przypadkach 

odmówiono wydania karty. 

 Od 19 kwietnia 2021 r. w lokalizacji Podwale jest uruchomiony punkt do Narodowego 

Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na dzień 19 maja 2021 r. z wizyty 

skorzystało 23 klientów. 



303 

 
 
 
 
 
 

 Od 5 maja br. Poznańskie Centrum Świadczeń wspiera proces rejestracji pacjentów ramach 

Powszechnego Punktu Szczepień na stadionie miejskim. 

Centrum Inicjatyw Rodzinnych: 

Centrum Inicjatyw Rodzinnych, w okresie sprawozdawczym, odwiedziło (w tym online) około 

500 Klientów. CIR przygotowało i rozesłało 3 Newslettery z uwzględnieniem oferty 

Poznańskich Dni rodziny 2021. W okresie sprawozdawczym kontynuowany jest projekt 

"Czytam i Czuję" specjalne odsłony na Poznańskie Dni rodziny 2021. W ramach „Poradnictwa 

w CIR" przygotowano porady prawne, spotkania z psychologiem i coachem (w wersji online). 

Realizowane są także 3 projekty całorocznej współpracy z ngo z CIR w wersji online: 

- Czekamy na Gzuba – Fundacja Matecznik(projekt warsztatów dla przyszłych rodziców), 

- Akademia Rodzica – Stowarzyszenie Strefa Rodziny(webinaria kompetencji wychowawczych 

dla rodziców), 

- Mamy Wsparcie -  Fundacja Cali Mali (spotkania live na facebooku). 

W ramach współpracy z Bramą Poznania z okazji Poznańskich Dni Rodziny wydawane były 

foldery i książki „Poznańskiego Szlaku Legend dla Dzieci". Opublikowano również kolejne 

artykuły na stronie www. Cyklicznie promowana była Akcja Świadczeniowa 2021 oraz 

Poznańskie Dni Rodziny 2021.  

 

 

 

Sprawozdanie na Sesję Rady Miasta Poznania 1 czerwca 2021r. 

z działań realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz nadzorowane 

Miejskie Jednostki Organizacyjne 

 

DZIAŁANIA WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

 

 W dniu 12.05.2021 r. Prezydent Miasta Poznania – w związku z uchwałą Nr 

XLV/807/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2021 roku – wydał 

zarządzenie Nr 415/2021/P w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora 

programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy 

wśród kobiet w wieku 50+ zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023”.  Program 

obejmować będzie dofinansowanie do działań edukacyjnych skierowanych do kobiet 

biorących w nim udział, lekarskich badań kwalifikacyjnych wraz z oceną 10-letniego 

ryzyka złamań osteoporotycznych metodą FRAX oraz badań densytometrycznych u 

kobiet z wysokim ryzykiem osteoporozy/wysokim ryzykiem złamania 

osteoporotycznego. Wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację 

całego programu w latach 2021-2023 wynosi 900 000,00 zł, z czego 882 000,00 zł 

przeznaczono dla realizatora programu. Termin składania ofert upływa 2.06.2021 r. 
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 Z dniem 1 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z Zakładem Opiekuńczo-

Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ przy ul. Mogileńskiej 42 na udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia gwarantowane w rodzaju rehabilitacja 

lecznicza w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym. 

Celem zawarcia umowy jest zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej Miasta 

Poznań w zakresie ochrony zdrowia, poprzez zapewnienie bezpłatnych świadczeń 

gwarantowanych z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej, które będą świadczone  

w ośrodku/oddziale dziennym Zakładu mieszkańcom Poznania w wieku 65 lat i więcej, 

zapisanym w kolejce oczekujących na tego rodzaju świadczenia finansowane przez 

NFZ. Kwota w umowie zabezpieczona na realizację świadczeń wynosi 119 996 zł. 

Zadanie jest realizowane od 1 czerwca. Szacuje się, że w ramach planowanych środków 

Miasto sfinansuje nie mniej niż 7 800 zabiegów z zakresu rehabilitacji 

ogólnoustrojowej, z których skorzysta nie mniej niż 78 uprawnionych osób. Jest to 

druga tego rodzaju umowa. Pierwsza została zawarta w marcu z POSUM na kwotę 

130 000 tys. zł. 

 W dniach od 15 maja do 1 czerwca odbywają się Poznańskie Dni Rodziny 2021. To już 

IX edycja tej imprezy, podczas której wszystkim poznańskim rodzinom proponowany 

jest szereg atrakcji i  wydarzeń, o charakterze  wspierającym, integrującym i 

promującym życie rodzinne. Przygotowane atrakcje odbywają zarówno w wersji online 

jak i w formie spotkań na żywo (za zachowaniem obowiązujących limitów i obostrzeń). 

Specjalnie przygotowane wydarzenia artystyczne, edukacyjne, kulturalne, sportowe i  

rekreacyjne są okazją do wspólnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu przez 

całe rodziny. W tegorocznym kalendarzu znalazło się ponad 280 propozycji 

 

 19 maja, z inicjatywy Prezydenta Miasta Poznania, rozpoczął się pilotażowy projekt: 

„Senioralne pogaduszki” dedykowany seniorom, który ma przeciwdziałać poczuciu 

samotności powodowanej pandemią.  Seniorzy, którym doskwiera poczucie izolacji i 

którzy chcieliby porozmawiać z życzliwą osobą w wieku senioralnym otwartą na 

drugiego człowieka, pełną empatii i zrozumienia mogą skorzystać z telefonu 

dedykowanego „Senioralnym pogaduszkom”, który obsługiwać będą wolontariuszki 

Centrum Inicjatyw Senioralnych. W każdą środę w godz. 17.00-19.00 pod numerem 

telefonu 505 394 045 dostępne będą seniorki, które zawsze chętnie wysłuchają innych 

seniorek i seniorów. 

 

 Kończy się akcja "Kropla Dobra", której celem była promocja donacji osocza dla 

chorych na Covid-19. Od 23 lutego do 20 maja br. w poznańskim oddziale 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa osocze ozdrowieńców 

oddało blisko 1000 osób. Miasto w ramach podziękowania przekazało dawcom osocza 

specjalne upominki z logo akcji - torbę, maseczkę, a także vouchery do miejskich 
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instytucji kultury, na baseny lub do zoo. Wszystkie upominki przygotowane w ramach 

akcji wykonały podmioty ekonomii społecznej. Inicjatorem akcji był radny – Pan 

Tomasz Stachowiak. 

 

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych współprzygotowywał kampanię pn.: 

„Porozmawiajcie” dot. wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w związku z 

sytuacją zdalnego nauczania oraz powrotu do szkoły po długotrwałej izolacji. Hasłami 

przewodnim kampanii są słowa "Idź na dużą przerwę ze swoim dzieckiem" oraz  

"Trudno jest być równocześnie w domu i na lekcji". W ramach kampanii stworzona 

została strona internetowa: www.poznan.pl/porozmawiajcie/, na której rodzice i 

opiekunowie mogą znaleźć najpotrzebniejsze informacje dotyczące: kryzysów jakie 

mogą pojawić się u dzieci w związku z długotrwałą izolacją oraz działań jakie mogą 

podjąć, aby pomóc swojemu dziecku.  Dodatkowo na stronie FB Miasta można obejrzeć 

nagranie z trzech przeprowadzonych webinariów: dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz 

nauczycieli podczas których specjaliści  odpowiadali na pytania odbiorców dotyczące 

trudności związanych ze zdalną nauką oraz powrotem do nauczania stacjonarnego. 

 Pod koniec maja ogłoszony został  otwarty konkursu ofert na działania edukacyjne i 

zwiększające świadomość w zakresie równości i różnorodności. Budżet konkursu to 

160 tys. zł, termin realizacji projektów to lipiec- grudzień br. W ramach konkursu 

wyszczególniono 3 grupy docelowe: kadrę pracującą z dziećmi/młodzieżą w ramach 

edukacji formalnej i pozaformanej, pracowników ośrodków wsparcia dla osób w 

kryzysie, narażonych na łamanie praw człowieka, ogół mieszkańców Poznania. 

 W dniu 13 maja 2021 ogłoszono na platformie www.witkac.pl  otwarty konkurs ofert 

nr 61/2021  dotyczący zlecenia organizacjom pozarządowym  zadań z Programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opieka wytchnieniowa”  edycja 2021. 

Clelm konkursu  jest zapewnienie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego 

pobytu, całodobowego pobytu oraz specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego 

lub terapeutycznego dla opiekunów osób niesamodzielnych.  Planowane wydatki na 

ww. zadania to ogółem 725 600,00, które Miasto otrzymało z Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Oferty można składać do  3 czerwca 

2021 r 

 

 W związku z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r., 

zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 405/2021/P z dnia 5 maja 2021 r. w 

sprawie zapewnienia funkcjonowania i organizacji Poznańskiego Punktu Szczepień 

Powszechnych, 5 maja, we współpracy ze Szpitalem Miejskim im. Franciszka Raszei, 

uruchomiono punkt szczepień na Stadionie Miejskim. Punkt zadeklarował możliwość 

wykonywania szczepień siedem dni w tygodniu, w godzinach od 8:00 do 20:00, jego 

http://www.witkac.pl/
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dostępność jest uzależniona od dostaw szczepionek. W miesiącu maju PSP otrzymał 

6 600 dawek szczepionek, natomiast na czerwiec zaplanowano ich 17 000. 

 

 

DZIAŁANIA wybranych MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

NADZOROWANYCH przez WZISS 

 

 

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 

12.05.2021 odbył się na terenie ogrodu koncert. Współorganizatorem była Fundacja 

Obywatelska Czas Jaszczurów. 

17.05.2021 Wojewoda Wielkopolski zniósł obostrzenia z powodu pandemii w domach pomocy 

społecznej. 

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 

1. W ramach zadania inwestycyjnego DPS2/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy  

ul. Konarskiego – zakupy inwestycyjne, zakupiono: myjko-dezynfektory w ilości 2 szt. z tego 

jeden z przeznaczeniem do użytku w DPS ul. Konarskiego, a drugi w O/DPS przy ul. 

Zamenhofa oraz wózek do przewozu zwłok. Łączna wartość zakupu wyniosła 63 276,80 

złotych.  

2. W dniu 12 maja 2021 r., złożony został wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia  

o przyznanie grantu na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, w ramach 

projektu grantowego pod nazwą: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, 

zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19". 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei: 

1. Kontynuacja szczepień w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu, 

2. W ramach dotacji celowej i zadania nr ZSS/P/018 Szpital Miejski im Franciszka Raszei 

Zakupy Inwestycyjne:  

- wyboru ofert, zakupu i montażu wyposażenia kuchni centralnej: kotłów warzelnych,  

- wyboru ofert i zakupu Videokolposkopu, aparatów KTG i aparatów do znieczulania  

3. Na Oddziale Otolaryngologii zorganizowano warsztaty radiologiczne z „Anatomii i 

patologii kości skroniowej w wirtualnej rzeczywistości”. 

 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Józefa Strusia 

 

1. Kontynuacja modernizacji wentylacji i klimatyzacji w Labolatorium  



307 

 
 
 
 
 
 

2. Rozpoczęcie procedury przetargowej na zakup lasera okulistycznego na potrzeby 

Oddziału Okulistycznego i Poradni Okulistycznej oraz aparatu echona potrzeby Oddziału 

Neurologii. 

 

Centrum Inicjatyw Senioralnych 

 

 Kontynuowanie współpracy z partnerami w związku z realizacją działań dodatkowych na 

rzecz seniorów w trakcie pandemii  

 Cykliczna, comiesięczna kolejna edycja "Tytki Seniora",  

 Kontynuowanie utrzymania nowej formy wsparcia seniorów za pośrednictwem telefonów 

Centrum i partnerów -  "Konsultacje Cyfrowe", * "Telefon Porad Cyfrowych * "Bezpłatne 

porady prawne"  (wspólnie z ORA) w tym szkolenia online, * "Dyżur telefoniczny i 

stacjonarny policjanta" (wspólnie z KWP) "Bezpłatne porady psychologiczne",  

 Kontynuowanie działań w ramach rozwijania aplikacji „Smart City Poznan” – zakładka 

„Seniorzy”, 

 Uruchomienie wortalu MRS na stronie poznan.pl-ustalenie zasad współpracy, 

przygotowanie umowy o współpracy, umowy powierzenia danych, konsultacje z IODO 

UMP, IODO CIS, wprowadzanie danych  

 Rozpoczęcie nowego, koordynowanego przez CIS projektu „senioralne pogaduszki” – 

uruchomienie 19 maja 2021 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,824/news,9680/senioralne-

pogaduszki,164382.html 

 Uczestnictwo w dniach rodziny – w tym m.in. wykłady i warsztaty online pracowników 

Centrum,  

 Nowa strona Centrum www.centrumis.pl – korekty, udoskonalenia po uruchomieniu w 

poprzednim okresie sprawozdawczym 

 Rozpoczęcie prac związanych z powrotem do stacjonarnej pracy Centrum – praca 

hybrydowa, powrót seniorów do Centrum planowany jest na 7 czerwca. 

 

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” 

 

1. W Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży prowadzone były zajęcia dla dzieci 

w wieku od 7 do 18 lat w 18 stałych grupach socjoterapeutycznych oraz dodatkowe zajęcia 

na sportowe. Prowadzona była także grupa dla dorosłych, indywidualna praca z dziećmi 

oraz konsultacje z rodzicami. Spotkania odbywają się z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa,  pomieszczenia w których przebywają 

uczestnicy są dezynfekowane przed i po zajęciach. Szczegółowe zasady przeprowadzania 

bezpiecznych spotkań, konsultacji i zajęć oraz strategii działania w sytuacji zagrożenia 

epidemicznego zostały określone w osobnym dokumencie wewnętrznym. 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,824/news,9680/senioralne-pogaduszki,164382.html
https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,824/news,9680/senioralne-pogaduszki,164382.html
http://www.centrumis.pl/
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2. W ramach zmiany identyfikacji wizualnej opracowane zostało nowe logo Centrum „Klub” 

oraz zasady jego stosowania na materiałach graficznych oraz informacyjnych.  

3. Trwają przygotowania do organizacji Dnia Dziecka, przygotowano materiały do animacji 

dla dzieci a także pozyskano sponsora, który ufunduje upominki dla wszystkich 

uczestników zajęć. 

4. Uruchomiono rekrutację na zajęcia wakacyjne dla dzieci. Opracowano nową 

dokumentację związaną z zasadami rekrutacji, materiały informacyjne dla 

rodziców/opiekunów, projekt kontraktu. 

5. Trwają przygotowania do zajęć wakacyjnych, w szczególności organizacja grup, 

przygotowanie zajęć i atrakcji dla dzieci a także zmiana organizacji pracy Centrum.  

6. Rozpoczęto prace nad utworzeniem mini ogródka letniego dla dzieci i młodzieży. 

7. Opracowano projekt zmiany statutu Centrum. 

8. Uruchomiono rekrutację na stanowisko psycholog/pedagog. 

 

Centrum Usług Wspólnych 

 

1. Wprowadzono nowy Regulaminu z zakresu zamówień publicznych regulujący 

współpracę pomiędzy CUW a obsługiwanymi jednostkami, 

2. Trwają dalsze prace w zakresie zapytania ofertowego na ekspertyzę techniczną i 

kosztorysową kuchni w DPS-ach, celem zbadania potencjału i ewentualnych kosztów 

umożliwiających przygotowywanie posiłków dla pensjonariuszy w wybranej kuchni DPS. 

 

Ogród Zoologiczny: 

 

23.05.2021 r. otwarto  Żółwi Dom na terenie Starego ZOO. Został on zrealizowany w 

Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.   

 Odbyło się 18 lekcji on-line, jak również 

- Dzień Seniora 

- Dzień Binturonga 8.05 (akcja World Binturong Day) 

- Dzień Szczęśliwych Niedźwiedzi 10.05 (akcja Happy Bears Day) (z tłumaczeniem na PJM) 

- Wieczorynka w ZOO ( z okazji Poznańskich Dni Rodziny) - przywitanie i kilka zdań w 

języku migowym przez prowadzącego w PJM) 

- Wieczorynka w ZOO - 23 maja  

- Popołudnia z Faun(em)ą - 5 spotkań - 24 - 28 maja (spotkania z wybranymi gatunkami 

zwierząt) 

- co czwartek spotkania z dziećmi z onkologii dziecięcej i psychiatrii (on-line) 

 

Poznańskie Centrum Świadczeń 

 Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze  na okres od 1 czerwca 

2021 r. popularnie nazywane świadczeniem 500+. Obecnie świadczenie jest przyznane 
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do 31 maja 2021 r. W celu zapewnienia kontynuacji wypłaty tego świadczenia od 

czerwca 2021 r. niezbędne jest złożenie nowego wniosku. Od lutego br. można go 

złożyć w formie elektronicznej natomiast w formie papierowej wnioski będą 

przyjmowane od kwietnia 2021. Wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełnione 

wnioski w okresie od lutego do kwietnia otrzymają świadczenie już w czerwcu. Obecnie 

mieszkańcy Poznania złożyli 55 957 wniosków o przyznanie świadczenia 

wychowawczego z czego 55 302 wniosków zostało rozpatrzonych.  

 Ponadto Poznańskie Centrum Świadczeń kontynuuje wydawanie zaświadczeń o 

dochodach w ramach programu ,,Czyste powietrze’’. Obecnie złożono 39 wniosków o 

wydanie zaświadczeń. Od 10 marca 2021 r. można również skadać wnioski o poznańskie 

świadczenie żłobkowe na okres od marca 2021 r. do sierpnia 2022 r. Świadczenie to 

wsparcie finansowe dla rodziców, których dzieci kontynuują pobyt w żłobku, a placówka, 

do której uczęszczają, nie otrzymała dotacji w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dniu 

22 grudnia 2020 roku przez Prezydenta Miasta Poznania na wspieranie realizacji zadań 

Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku lub dziecko na dzień 28 

lutego 2021 r. korzystało z poznańskiego świadczenia żłobkowego.  Świadczenie 

przysługuje jeżeli oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania i wskazali w 

zeznaniach podatkowych miasto Poznań jako miejsce zamieszkania. Obecnie złożono 207 

wnioski o to świadczenie, z czego 196 wniosków zostało rozpatrzonych. 

 W okresie od 11.05.2021 r. do 19.05.2021 r. Centrum odwiedziło łącznie 794 Klientów, z 

czego 642 Klientów w siedzibie przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz 152 Klientów w 

oddziale przy ul. Małachowskiego 10. „Karta Seniora" – w okresie od 01.03.2018 r. do 

19.05.2021 r. złożono 30 914 wniosków i wydano 30 796  kart. W 118 przypadkach 

odmówiono wydania karty. 

 Od 19 kwietnia 2021 r. w lokalizacji Podwale jest uruchomiony punkt do Narodowego 

Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na dzień 19 maja 2021 r. z wizyty 

skorzystało 23 klientów. 

 Od 5 maja br. Poznańskie Centrum Świadczeń wspiera proces rejestracji pacjentów ramach 

Powszechnego Punktu Szczepień na stadionie miejskim. 

Centrum Inicjatyw Rodzinnych: 

Centrum Inicjatyw Rodzinnych, w okresie sprawozdawczym, odwiedziło (w tym online) około 

500 Klientów. CIR przygotowało i rozesłało 3 Newslettery z uwzględnieniem oferty 

Poznańskich Dni rodziny 2021. W okresie sprawozdawczym kontynuowany jest projekt 

"Czytam i Czuję" specjalne odsłony na Poznańskie Dni rodziny 2021. W ramach „Poradnictwa 

w CIR" przygotowano porady prawne, spotkania z psychologiem i coachem (w wersji online). 

Realizowane są także 3 projekty całorocznej współpracy z ngo z CIR w wersji online: 

- Czekamy na Gzuba – Fundacja Matecznik(projekt warsztatów dla przyszłych rodziców), 
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- Akademia Rodzica – Stowarzyszenie Strefa Rodziny(webinaria kompetencji wychowawczych 

dla rodziców), 

- Mamy Wsparcie -  Fundacja Cali Mali (spotkania live na facebooku). 

W ramach współpracy z Bramą Poznania z okazji Poznańskich Dni Rodziny wydawane były 

foldery i książki „Poznańskiego Szlaku Legend dla Dzieci". Opublikowano również kolejne 

artykuły na stronie www. Cyklicznie promowana była Akcja Świadczeniowa 2021 oraz 

Poznańskie Dni Rodziny 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie na Sesję Rady Miasta Poznania 9 listopada 2021r. 

z działań realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz nadzorowane 

Miejskie Jednostki Organizacyjne 

 

DZIAŁANIA WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

1.  Zapobieganie ubóstwu menstruacyjnemu w poznańskich szkołach 

25 października odbył się briefing dotyczący wdrożenia i realizacji w tym roku 2 pilotażowych 

projektów w tym zakresie. Pierwszy z nich rozpoczął się w połowie sierpnia i dotyczył 

zapewnienia dostępu do środków menstruacyjnych w wybranych poznańskich szkołach 

ponadpodstawowych, drugi natomiast rozpoczął się w październiku i został skierowany do 

szkół podstawowych. Pilotażem objęto 25 szkół ponadpodstawowych oraz 17 podstawowych. 

W ramach zadania, którego realizatorem jest wybrana w konkursie ofert organizacja 

pozarządowa – Fundacja Akcja Menstruacja, w szkolnych łazienkach montowane są specjalne 

dyspensery zaopatrzone w środki higieny menstruacyjnej, które będą do końca roku 

uzupełniane. Oprócz tego prowadzone są spotkania informacyjno-edukacyjne dla młodzieży nt. 

higieny osobistej związanej z menstruacją oraz propagujące ideę podejmowania działań 

związanych z zapobieganiem ubóstwu i wykluczeniu menstruacyjnemu. Łączny koszt 

realizacji zadania dla 42 szkół biorących udział w pilotażu to 32 500 zł.  

 

2. Profilaktyka krótkowzroczności u dzieci w ramach projektu „Epidemia krótkowzroczności 

u dzieci. Co rodzic musi wiedzieć?”  

Z kolei 28 października odbył się briefing dotyczący wyżej wymienionej problematyki oraz 

samego projektu. „Epidemia krótkowzroczności u dzieci. Co rodzic musi wiedzieć?” to projekt 

Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki ”Okulistyka 21”, finansowany w 2021 r. z budżetu 
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Miasta Poznania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego, tzw. małego grantu 

(dotacja w wys. 10 tys. zł). Ma on na celu przekazanie wiedzy rodzicom lub opiekunom 

najmłodszych poznaniaków na temat czynników ryzyka, które przyczyniają się do rozwoju wad 

wzroku, metod korekcji wad oraz hamowania rozwoju krótkowzroczności u dzieci.  

Projekt rozpoczął się  1 października i potrwa do 23 grudnia. W ramach projektu zostanie 

przeprowadzona kampania edukacyjna. Obok kampanii edukacyjnej realizator zadania 

zaprasza rodziców lub opiekunów prawnych dzieci w wieku przedszkolnym oraz 

wczesnoszkolnym (klas 1-3 szkół podstawowych) do darmowych badań profilaktycznych  

w kierunku wczesnego wykrycia wad wzroku. Z bezpłatnych badań mogą skorzystać dzieci, 

które posiadają skierowanie od lekarza rodzinnego do okulisty i dokonały wcześniejszej 

rejestracji. 

 

3. Rozstrzygnięto  dwa otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych w obszarze 

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

 nr 81/2021 dotyczący zlecenia zadań obejmujących zapewnienie seniorom wsparcia 

w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych instalacji, sprzętów, i 

urządzeń domowych (512  usług „złotej rączki”) oraz mobilnych usług 

kosmetycznych (pedicure  - 550 usług). Na dodatkowe  usługi z pakietu Viva senior  

przeznaczono 103 600,00 zł  

 nr 82/2021 dotyczą zadania pt. „Działania służące poprawie stanu fizycznego i 

psychicznego seniorów – mieszkańców z terenu Osiedla Rataje” Rada Osiedla 

Rataje przeznaczyła na to zadnie 59 496,00 zł. 

 

4. W trakcie procedowania jest konkurs nr 85/2021 dot. zlecenia realizacji zadania pt. 

„Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów przebywających w 

domach pomocy społecznej w Poznaniu” . Na ww. zadanie przeznaczono 140 00,00 zł. 

 

5. Złożono wnioski o przyznanie środków finansowych dla Miasta Poznania na realizację 

Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ”Opieka wytchnieniowa „ edycja 

2022  

Miasto wystąpiło o zapewnienie: 

 pobytu dziennego dla 97 osób ( 23 280 godzin usług);  koszt usług 931 200,00  zł + 

koszty obsługi 18 624,00 zł razem  949 824,00 zł 

 pobytu całodobowego - 97 osób;  1358 dni; koszt  pobytu 1 086 400,00 zł; koszt 

obsługi 21 728,00 zł razem 1 108 128,00 zł 

Wnioskowana kwota to ogółem  2 057 952,00 ,w tym usługi  2 017 600,00 zł  oraz koszty 

obsługi  40 352,00. 

6. W dniu 26 października br. w sali Białej odbyła się konferencja pn. "Międzynarodowa 

mobilność pracowników i różnorodność w miejscu pracy - wyzwania i szanse dla biznesu", 

otwarta przez Jędrzeja Solarskiego, zastępcę prezydenta Poznania. Wydarzenie zorganizowały: 
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Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, Miasto Poznań, ABSL oraz Business Centre 

Club.  

Podczas konferencji omawiano m.in kwestie integracyjne, prawne i etyczne - w formie 

prezentacji i paneli dyskusyjnych. W trakcie konferencji można było również uzyskać od 

ekspertek infolinii Migrant.Info bezpłatną poradę dotyczącą legalizacji pobytu i pracy 

cudzoziemców. Swoim doświadczeniem podzielili się m.in.: Olgierd Baltaki - dyrektor HR 

Samsung Electronics,  Paweł Fecko - prezes Zarządu IPF Group, Zbyszko Pawlak - 

przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego BCC i Roman Staszewsk - prezes 

Zarządu i dyrektor Fabryki Bridgestone Poznań, a także Iwona Matuszczak-Szulc - dyrektorka 

Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP, Janina Owczarek, - 

koordynatorka Programu Integracji, Migracji Pracowniczych i Rozwoju w Międzynarodowej 

Organizacji do Spraw Migracji oraz Livia Styp - Rekovska - szefowa Misji IOM w Polsce. W 

wydarzeniu udział wzięło około 30 osób (głównie przedstawiciele firm). Zachowano reżim 

sanitarny - odpowiednie odstępy między krzesłami, dezynfekcję i maseczki. 

7. W okresie od 25 października do 7 listopada 2021 roku mieszkańcy Poznania mieli 

możliwość oddania  głosu w Konkursie Inicjatory 2020 w kategorii Inicjator Mieszkańców im. 

Andrzeja Białasa. Ideą konkursu jest uhonorowanie najlepszych inicjatyw pozarządowych 

organizowanych na rzecz miasta i mieszkańców Poznania w 2020 roku, a także promowanie 

działań obywatelskich skierowanych do społeczności lokalnych. Zwycięzców Konkursu 

Inicjatory we wszystkich kategoriach (inicjator: wspierający, nowatorski, aktywizujący, roku 

oraz mieszkańców) poznamy na Gali, która została zaplanowana na 8 grudnia br.  

 

8. W okresie od 18 października do 3 listopada trwał nabór zgłoszeń do konkursu Poznański 

Wolontariusz Roku 2021. Ideą konkursu jest uhonorowanie dobroczynnej, społecznej 

działalności osób, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Miasta Poznania, a także 

promowanie działań wolontaryjnych. Wzorem lat ubiegłych laureaci zostaną wyróżnieni w 6 

kategoriach: młodzieżowej, indywidualnej, senioralnej, zespołowej, wolontariat szkolny, 

wolontariat pracowniczy. Zwycięzców poznamy na Gali, która została zaplanowana na 8 

grudnia br.  

9. Mikrogranty dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na działania na rzecz 

poznańskich rodzin 

11 października br. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora 

konkursu na mikrogranty przeznaczone na realizację zadań obejmujących wspieranie, rozwój i 

promocję poznańskich rodzin. Jest to pierwsza edycja tego konkursu.  

Jego operatorem została Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”, 

która w dniu 20 października rozpoczęła nabór wniosków. W ramach naboru grupy nieformalne 

(co najmniej 3 osoby mieszkające w Poznaniu) oraz organizacje pozarządowe mogą składać 

oferty o przyznanie mikrograntu w wysokości do 2 500 zł na inicjatywy wspierające rozwój i 

promocję poznańskich rodzin. Oferty można składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl. 
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Celem naboru jest między innymi wsparcie działań wynikających z potrzeb danej społeczności 

oraz zwiększenie liczby i różnorodności działań w zakresie realizacji inicjatyw na rzecz rodzin, 

integrujących i aktywizujących rodziny zamieszkałe w Poznaniu. Na realizację całego projektu 

Miasto Poznań przeznaczyło 150 tys. zł. 

 

 

DZIAŁANIA WYBRANYCH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

 

Centrum Inicjatyw Senioralnych 

 

 

 Kontynuacja prac związanych z Akademią - organizacja kolejnych spotkań zgodnie  

z harmonogramem. 

https://centrumis.pl/kluby-seniora/animator-senioralny/akademia-liderow-i-liderek/ 

https://www.poznan.pl/mim/info/news/akademia-liderow-i-liderek-ruszyl-

nabor,170181.html Projekt rozpoczyna się w październiku i potrwa do listopada br. 

 

 cykliczna, comiesięczna kolejna edycja "Tytki Seniora",  

 kontynuowanie oferty stacjonarnej Centrum (m.in. porady cyfrowe, dyżur policji itd.) 

 kontynuowanie działań w ramach rozwijania aplikacji „Smart City Poznan” – zakładka 

„Seniorzy”, 

 aktualizowanie wortalu MRS na stronie poznan.pl. , 

 kontynuowanie koordynowanego przez CIS projektu „senioralne pogaduszki” – 

uruchomienie 19 maja 2021,  

 prace nad aktualizacją informatora- Poznański przewodnik seniorki i seniora, 

 uruchomienie nowej siedziby MRS - prace związane z przystosowaniem lokalu  

i udostępnieniem sprzętu. 

 

Zespół Dziennych Domów Pomocy 

 

 Planowane zakończenie prac remontowo-adaptacyjnych w nowej części lokalu oraz 

wymiany wykładziny i malowania w starej części Filii Nr 5. 

 Trwają prace nad przebudową instalacji kanalizacji deszczowej budynku ZDDP przy 

ul. Konopnickiej 18. Zakończenie prac planowane jest  na 15 listopada. 

 Dla seniorów pogadanki zdrowotne nt. grypy – szczepienia, dieta i inne sposoby obrony 

przed wirusami. 

 Realizacja projektu „Zaduszki tkane sztuką” – skierowanego do wszystkich seniorów 

uczestniczących w zajęciach w ZDDP. Zebrane zostaną prace poetycko – malarskie 
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związane z odchodzeniem i upamiętnieniem zmarłych, które później w formie filmu 

przekazane zostaną wszystkim filiom do wykorzystania w dniu zadusznym. 

  

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

 

 Dnia 26.10.2021 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji Szpitala z Panem Pawłem Cieliczko, 

przedstawicielem Fundacji Kochania Poznania w sprawie utworzenia i odsłonięcia 

tablicy pamiątkowej dr Józefa Granatowicza, pierwszego Dyrektora Szpitala 

Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Planowany termin   uroczystości to 

24.11.2021 r. 

 Przygotowano plan finansowy na rok 2022. 

 Zakończono proces kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń z 

zakresu tomografii komputerowej. Uzyskano kontrakt na okres 2 lat na badanie 

tomografii komputerowej. 

 

Poznański Ośrodek Usług Medycznych 

 

 Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - 

mammografy na lata 2021-2022 

POSUM przystąpił w dniu 4.02.2021 r. do konkursu ogłoszonego przez Ministra Zdrowia pn.: 

„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy na 

lata 2021-2022”. Zakup nowego mammografu cyfrowego pozwoli na spełnienie założeń 

Narodowej Strategii Onkologicznej nakładających obowiązek do końca 2023 r. stosowania 

mammografu cyfrowego w wykonywaniu badań przesiewowych w ramach Programu 

Profilaktyki Raka Piersi. Od 20.09.2021 r. do 20.10.2021 r. trwało zaplanowane, czasowe 

zawieszenie udzielania świadczeń mammograficznych, związane z instalacją nowego 

mammografu cyfrowego, o czym poinformowano NFZ. Pacjentom i kontrahentom wskazano 

możliwość wykonania badań diagnostycznych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu 

Klinicznym w Poznaniu, przy ul. Polnej. W dniu 20.10.2021 r. Wielkopolski Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją nr 619/2021 zezwolił na stosowanie nowego aparatu 

rentgenowskiego - mammografu typu: Mammomat Fusion w Pracowni Mammograficznej 

POSUM. W dniu 21.10.2021 r. za pośrednictwem ePUAP POSUM złożył do Departamentu 

Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia oświadczenie o uruchomieniu, rozpoczęciu udzielania 

świadczeń zdrowotnych i wpisaniu mammografu cyfrowego do ewidencji księgowej środków 

trwałych Ośrodka. 

 

Konkurs ofert - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna badanie tomografii komputerowej 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 27.08.2021 r. 

ogłosił postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie 
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świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne 

świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, w zakresie: badania tomografii komputerowej (TK). 

  

POSUM w dniu 14.09.2021 r. złożył ofertę na realizację ww. świadczeń. Przystąpienie do 

konkursu było podyktowane koniecznością zminimalizowania ponoszonych wysokich 

kosztów, związanych ze spłatą pożyczki, którą zaciągnął Ośrodek na zakup tomografu. 

Przygotowując ofertę POSUM kierował się misją, pragnieniem poszerzenia oferty świadczeń 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz pozyskania nowych pacjentów. 

Należy zaznaczyć, że od 2019 r. badania tomografii komputerowej są świadczeniami 

nielimitowanymi. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert odbyło 

się dnia 15.10.2021 r. Realizatorem zadania został wybrany Szpital Miejski im. F. Raszei w 

Poznaniu. Obecnie POSUM prowadzi korespondencję z Wielkopolskim Oddziałem NFZ w 

sprawie dostępu do informacji publicznej w zakresie postępowania. 

 

• Realizacja Narodowego Programu Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2. 

W zbliżającym się Dniu Niepodległości 11 Listopada i Dniu Św. Marcina w ramach promocji 

zdrowia POSUM uczestniczyć będzie w akcji informacyjnej nt. szczepień p. COVID-19. 

Podczas uroczystych obchodów Imienin Miasta, przed Centrum Kultury Zamek stanie namiot, 

w którym wszyscy zainteresowani będą mogli uczestniczyć w konsultacjach nt. zdrowia oraz 

nt. szczepień p. COVID-19 - tam również zostaną poinformowani o możliwości zaszczepienia 

się w tym samym dniu. W budynku CK Zamek (II p.) będzie pracował punkt szczepień,  

w którym wykwalifikowani pracownicy POSUM będą szczepić wszystkich chętnych. Każdy  

w tym dniu może przyjść na szczepienie pierwszą dawką, drugą dawką, jak i trzecią dawką. 

Szczepionki które będą dostępne to preparaty firmy Pfizer oraz Johnson & Johnson. 

 

 

 

• Cykl szkoleń z prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej 

W ramach wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej od dnia 22.10.2021 r. trwały  

w Ośrodku szkolenia pracowników POSUM (lekarze, pielęgniarki, rejestratorki, fizjoterapeuci, 

technicy RTG oraz pracownicy administracyjni) z obsługi programów SOMED i MEDIS. 

Przeprowadzono szkolenie SOMED dla: 22 - Rejestratorek, 45 - Lekarzy, 10 - Fizjoterapeutów, 

2 - Administratorów. 

W najbliższy piątek tj. 29.10.2021 o godz.18 nastąpi przeniesienie bazy Oracle oraz serwera 

plików na nowy dostarczony sprzęt. Zmiana ta spowoduje potrzebę rekonfiguracji komputerów 

dla Wieczorynki w ten sam dzień oraz pozostałych komputerów POSUM w weekend BO¬JI. 

10.2021. Prace te są niezbędne aby Jednostka mogła prawidłowo funkcjonować od 02.11.2021. 

Odbędzie się migracja starych zdjęć RTG na nowy system/serwer PACS. 
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• Przygotowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia na przetarg dotyczący zakupu 

sprzętu medycznego na potrzeby poradni - zadanie ZSS/P/074 

Z uwagi na fakt, że wniosek POSUM o zmianę zapisu realizacji inwestycji na zadanie 

wieloletnie nie został uwzględniony na sesji Rady Miasta 28.09.2021 roku, POSUM musi 

zabezpieczyć wkład własny w wysokości obliczonej zgodnie ze współczynnikiem ‘Po’ od 

kwoty zamierzonych zakupów. Wobec powyższego skierowano w dniu 21.10.2021 r. pismo do 

WZISS (znak 1136/2021 r.) dot. sporządzenia aneksu do umowy dotacji w ramach zadania 

ZSS/P/074 z wkładem własnym. 

 

• Przygotowanie postępowania - zakup sprzętu medycznego - zadanie ZSS/P/052 

Zadanie realizowane wspólnie z Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. J. Strusia  

z ZOL SP ZOZ. Aktualnie zabezpieczona kwota w wysokości: 1 870 000,00 PLN. WZiSS 

przygotowuje umowę dotacji na wkład własny w wysokości: 330 000,00 PLN. POSUM w dniu 

21.10.2021 r. wystosował pismo do WZISS z prośbą o procedowania zmiany zapisu dotacji 

celowej ZSS-V.3O41.1.2020 zawartej w dniu 20 lutego 2020 na zadanie wieloletnie. Główny 

beneficjent tj. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ uzyskał zgodę 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ( pismo z dnia 26.08.22021 r. znak 

RPWP.09.01.01- 30-0001/21 DWP.433.5.2021.III) na zmianę terminu realizacji zakończenia 

realizacji projektu z 31 grudnia 2021 roku na 30 czerwiec 2022 roku . 

 

• Rehabilitacja w POSUM 

POSUM prowadzi obecnie dwa programy rehabilitacji. Pierwszy to program miejski dla 

seniorów powyżej 65 r.ż., pn. " Program rehabilitacyjny 65+ ", mieszkających na terenie Miasta 

Poznania. Program ten kończy się 31.12.2021 roku. 

Drugi program to: " Wielkopolski Program Rehabilitacji w POSUM " (50+) - program jest 

dedykowany dla kobiet w przedziale wiekowym od 50 do 59 roku życia oraz dla mężczyzn  

w przedziale wiekowym od 50 do 64 roku życia. Jest to program dla pacjentów z chorobami 

kręgosłupa chcących podratować swój stan zdrowia. Turnus trwa 20 dni, poprzedzony jest 

wizytą kwalifikacyjną, na zakończeniu cyklu spotkań ma miejsce wizyta końcowa, 

sprawdzająca efekty rehabilitacji. W trakcie tego programu odbywają się wykłady 

prozdrowotne, jak również zajęcia sportowo-rekreacyjne. Zakończenie programu planowane 

jest na 31.04.2022 roku. 

 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia 

 

1. Realizowane są remonty pomieszczeń szpitalnych zgodnie z zaleceniami PS SE. 

2. Trwa przygotowanie wszczęcia procedury przetargowej na zakup sprzętu  

i wyposażenia w ramach projektu finansowanego z WRPO nt.: „Zakup sprzętu i wyposażenia 

wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez 
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Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym 

SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu"; 

3. Realizacja umowy na zakup karetki transportowej na SOR- w toku; 

4. Modernizacja łazienek w budynku D.- w toku; 

5. Modernizacja systemu zasilania Szpitala. 

 

Poznańskie Centrum Świadczeń 

 

1. Akcja Świadczeniowa 2021: 

W  Poznańskim Centrum Świadczeń trwa akcja świadczeniowa związana z koniecznością 

składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od                          

1 listopada oraz wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 

października. Obecnie złożono 3727 wniosków o świadczenia rodzinne oraz  1508 wniosków 

z funduszu alimentacyjnego. Od 1 sierpnia rozpoczęto również przyjmowanie wniosków o 

przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Do 15 września złożono 372 

wnioski. 

Ponadto, od 1 lipca Centrum przyjmuje deklaracje właścicieli lub zarządców budynków, 

dotyczące źródeł ciepła i wprowadza je do centralnej ewidencji emisyjności budynków, 

przyjęto 721 deklaracji. 

Poznańskie Centrum Świadczeń kontynuuje wydawanie zaświadczeń o dochodach w ramach 

programu „ Czyste powietrze”. Obecnie złożono 92 wnioski o wydanie zaświadczenia. 

W okresie od 19.10.2021 r. do 26.10.2021 r. Centrum odwiedziło łącznie 1 166 Klientów, z 

czego 942 Klientów w siedzibie przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz 224 Klientów w oddziale  

przy ul. Małachowskiego 10.  

„Karta Seniora" – w okresie od 01.03.2018 r. do 26.10.2021 r. złożono 31 806 wniosków i 

wydano 31 684  kart. W 122 przypadkach odmówiono wydania karty. Od 1 lipca Centrum 

przyjmuje deklaracje właścicieli lub zarządców budynków, dotyczące źródła ciepła i 

wprowadza je do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przyjęto 730 deklaracji. Od 10 

września 2019 r. udzielono jednorazowowego wsparcia rzeczowego „ Wyprawka dla gzubka”. 

Przyjęto 1198 wnisoków i wydano 1181 wyprawek. 

 

2. Centrum Inicjatyw Rodzinnych: 

Centrum Inicjatyw Rodzinnych, w okresie 19.10 do 09.11.2021 r. odwiedziło blisko 300 

Klientów. 22.10.2021r Centrum wznowiło swoje funkcjonowanie po remoncie przy ul. 

Ratajczaka 44. W wyremontowanej siedzibie powstała „komfortka” to miejsce w którym 

można przewinąć dorosłą osobę z niepełnosprawnością ruchową. Przygotowane zostały 3 

Newslettery, zawierające aktualizacje kontynuowanych projektów, oferty stacjonarne i online 

dla rodzin oraz informacje dotyczące bieżącej sytuacji pandemicznej w Poznaniu. W okresie 

sprawozdawczym kontynuowany był projekt "Czytam i Czuję", ze względu na obowiązujące 
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obostrzenia w wersji online. Po powrocie na ul. Ratajczaka filmy z czytanymi bajkami i 

wierszami są nagrywane w CIRze. Kontynuowane projekty: Akademia Zdrowia dla Rodziców 

#zekspertemprzeztelefon, Mamy prawo do wsparcia oraz Czekamy na Gzuba z Fundacją 

Matecznik, Mamy Wsparcie (spotkania online) z Fundacją Cali Mali, Poradnictwo w CIR 

(porady indywidualne online): Dobre Rozmowy – porady psychologiczne, Dobre Pytanie - 

coaching dla rodziców, Mamy Prawa – porady prawne, Akademia dla Rodziców (warsztaty 

online) organizowane przez Strefę Rodziny, projekt w ramach konkursu Granty 2021 

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta 

Poznania - POZnaj siebie, cykl podcastów.  

 

3. Repatrianci: 

       Poznańskie Centrum Świadczeń  na mocy Uchwały Nr XVII/288/2019  Rady Miasta 

Poznania z dnia 24 września 2019 r. w sprawie osiedlenia w Poznaniu repatriantów i ich rodzin 

oraz formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin 

zapraszanych przez Miasto Poznań do osiedlania się w Poznaniu zmienionej uchwałą Nr 

XXXIX/696/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r. realizuje wypłatę 

comiesięcznego świadczenia pieniężnego dla dwóch rodzin repatriowanych z Kazachstanu do 

Polski i zamieszkujących w Poznaniu od 2019 i  2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie na Sesję Rady Miasta Poznania 9 listopada 2021r. 

z działań realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz nadzorowane 

Miejskie Jednostki Organizacyjne 

 

DZIAŁANIA WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

 

1.  Zapobieganie ubóstwu menstruacyjnemu w poznańskich szkołach 

25 października odbył się briefing dotyczący wdrożenia i realizacji w tym roku 2 pilotażowych 

projektów w tym zakresie. Pierwszy z nich rozpoczął się w połowie sierpnia i dotyczył 

zapewnienia dostępu do środków menstruacyjnych w wybranych poznańskich szkołach 
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ponadpodstawowych, drugi natomiast rozpoczął się w październiku i został skierowany do 

szkół podstawowych. Pilotażem objęto 25 szkół ponadpodstawowych oraz 17 podstawowych.  

W ramach zadania, którego realizatorem jest wybrana w konkursie ofert organizacja 

pozarządowa – Fundacja Akcja Menstruacja, w szkolnych łazienkach montowane są specjalne 

dyspensery zaopatrzone w środki higieny menstruacyjnej, które będą do końca roku 

uzupełniane. Oprócz tego prowadzone są spotkania informacyjno-edukacyjne dla młodzieży nt. 

higieny osobistej związanej z menstruacją oraz propagujące ideę podejmowania działań 

związanych z zapobieganiem ubóstwu i wykluczeniu menstruacyjnemu. Łączny koszt 

realizacji zadania dla 42 szkół biorących udział w pilotażu to 32 500 zł.  

 

2. Profilaktyka krótkowzroczności u dzieci w ramach projektu „Epidemia krótkowzroczności  

u dzieci. Co rodzic musi wiedzieć?”  

Z kolei 28 października odbył się briefing dotyczący wyżej wymienionej problematyki oraz 

samego projektu. „Epidemia krótkowzroczności u dzieci. Co rodzic musi wiedzieć?” to projekt 

Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki ”Okulistyka 21”, finansowany w 2021 r. z budżetu 

Miasta Poznania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego, tzw. małego grantu 

(dotacja w wys. 10 tys. zł). Ma on na celu przekazanie wiedzy rodzicom lub opiekunom 

najmłodszych poznaniaków na temat czynników ryzyka, które przyczyniają się do rozwoju wad 

wzroku, metod korekcji wad oraz hamowania rozwoju krótkowzroczności u dzieci.  

Projekt rozpoczął się  1 października i potrwa do 23 grudnia. W ramach projektu zostanie 

przeprowadzona kampania edukacyjna. Obok kampanii edukacyjnej realizator zadania 

zaprasza rodziców lub opiekunów prawnych dzieci w wieku przedszkolnym oraz 

wczesnoszkolnym (klas 1-3 szkół podstawowych) do darmowych badań profilaktycznych  

w kierunku wczesnego wykrycia wad wzroku. Z bezpłatnych badań mogą skorzystać dzieci, 

które posiadają skierowanie od lekarza rodzinnego do okulisty i dokonały wcześniejszej 

rejestracji. 

 

3. Rozstrzygnięto  dwa otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych w obszarze 

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

 nr 81/2021 dotyczący zlecenia zadań obejmujących zapewnienie seniorom wsparcia 

w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych instalacji, sprzętów, i 

urządzeń domowych (512  usług „złotej rączki”) oraz mobilnych usług 

kosmetycznych (pedicure  - 550 usług). Na dodatkowe  usługi z pakietu Viva senior  

przeznaczono 103 600,00 zł  

 nr 82/2021 dotyczą zadania pt. „Działania służące poprawie stanu fizycznego i 

psychicznego seniorów – mieszkańców z terenu Osiedla Rataje” Rada Osiedla 

Rataje przeznaczyła na to zadnie 59 496,00 zł. 
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4. W trakcie procedowania jest konkurs nr 85/2021 dot. zlecenia realizacji zadania pt. 

„Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów przebywających w 

domach pomocy społecznej w Poznaniu” . Na ww. zadanie przeznaczono 140 00,00 zł. 

 

5. Złożono wnioski o przyznanie środków finansowych dla Miasta Poznania na realizację 

Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ”Opieka wytchnieniowa „ edycja 

2022  

Miasto wystąpiło o zapewnienie: 

 pobytu dziennego dla 97 osób ( 23 280 godzin usług);  koszt usług 931 200,00  zł + 

koszty obsługi 18 624,00 zł razem  949 824,00 zł 

 pobytu całodobowego - 97 osób;  1358 dni; koszt  pobytu 1 086 400,00 zł; koszt 

obsługi 21 728,00 zł razem 1 108 128,00 zł 

Wnioskowana kwota to ogółem  2 057 952,00 ,w tym usługi  2 017 600,00 zł  oraz koszty 

obsługi  40 352,00. 

 

6. W dniu 26 października br. w sali Białej odbyła się konferencja pn. "Międzynarodowa 

mobilność pracowników i różnorodność w miejscu pracy - wyzwania i szanse dla biznesu", 

otwarta przez Jędrzeja Solarskiego, zastępcę prezydenta Poznania. Wydarzenie zorganizowały: 

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, Miasto Poznań, ABSL oraz Business Centre 

Club.  

Podczas konferencji omawiano m.in kwestie integracyjne, prawne i etyczne - w formie 

prezentacji i paneli dyskusyjnych. W trakcie konferencji można było również uzyskać od 

ekspertek infolinii Migrant.Info bezpłatną poradę dotyczącą legalizacji pobytu i pracy 

cudzoziemców. Swoim doświadczeniem podzielili się m.in.: Olgierd Baltaki - dyrektor HR 

Samsung Electronics,  Paweł Fecko - prezes Zarządu IPF Group, Zbyszko Pawlak - 

przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego BCC i Roman Staszewsk - prezes 

Zarządu i dyrektor Fabryki Bridgestone Poznań, a także Iwona Matuszczak-Szulc - dyrektorka 

Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP, Janina Owczarek, - 

koordynatorka Programu Integracji, Migracji Pracowniczych i Rozwoju w Międzynarodowej 

Organizacji do Spraw Migracji oraz Livia Styp - Rekovska - szefowa Misji IOM w Polsce. W 

wydarzeniu udział wzięło około 30 osób (głównie przedstawiciele firm). Zachowano reżim 

sanitarny - odpowiednie odstępy między krzesłami, dezynfekcję i maseczki. 

 

7. W okresie od 25 października do 7 listopada 2021 roku mieszkańcy Poznania mieli 

możliwość oddania  głosu w Konkursie Inicjatory 2020 w kategorii Inicjator Mieszkańców im. 

Andrzeja Białasa. Ideą konkursu jest uhonorowanie najlepszych inicjatyw pozarządowych 

organizowanych na rzecz miasta i mieszkańców Poznania w 2020 roku, a także promowanie 

działań obywatelskich skierowanych do społeczności lokalnych. Zwycięzców Konkursu 
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Inicjatory we wszystkich kategoriach (inicjator: wspierający, nowatorski, aktywizujący, roku 

oraz mieszkańców) poznamy na Gali, która została zaplanowana na 8 grudnia br.  

 

8. W okresie od 18 października do 3 listopada trwał nabór zgłoszeń do konkursu Poznański 

Wolontariusz Roku 2021. Ideą konkursu jest uhonorowanie dobroczynnej, społecznej 

działalności osób, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Miasta Poznania, a także 

promowanie działań wolontaryjnych. Wzorem lat ubiegłych laureaci zostaną wyróżnieni w 6 

kategoriach: młodzieżowej, indywidualnej, senioralnej, zespołowej, wolontariat szkolny, 

wolontariat pracowniczy. Zwycięzców poznamy na Gali, która została zaplanowana na 8 

grudnia br.  

 

10. Mikrogranty dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na działania na rzecz 

poznańskich rodzin 

11 października br. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora 

konkursu na mikrogranty przeznaczone na realizację zadań obejmujących wspieranie, rozwój i 

promocję poznańskich rodzin. Jest to pierwsza edycja tego konkursu.  

Jego operatorem została Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”, 

która w dniu 20 października rozpoczęła nabór wniosków. W ramach naboru grupy nieformalne 

(co najmniej 3 osoby mieszkające w Poznaniu) oraz organizacje pozarządowe mogą składać 

oferty o przyznanie mikrograntu w wysokości do 2 500 zł na inicjatywy wspierające rozwój i 

promocję poznańskich rodzin. Oferty można składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl. 

Celem naboru jest między innymi wsparcie działań wynikających z potrzeb danej społeczności 

oraz zwiększenie liczby i różnorodności działań w zakresie realizacji inicjatyw na rzecz rodzin, 

integrujących i aktywizujących rodziny zamieszkałe w Poznaniu. Na realizację całego projektu 

Miasto Poznań przeznaczyło 150 tys. zł. 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA WYBRANYCH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

 

Centrum Inicjatyw Senioralnych 

 

 Kontynuacja prac związanych z Akademią - organizacja kolejnych spotkań zgodnie z 

harmonogramem. 

https://centrumis.pl/kluby-seniora/animator-senioralny/akademia-liderow-i-liderek/ 

https://www.poznan.pl/mim/info/news/akademia-liderow-i-liderek-ruszyl-

nabor,170181.html Projekt rozpoczyna się w październiku i potrwa do listopada br. 
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 cykliczna, comiesięczna kolejna edycja "Tytki Seniora",  

 kontynuowanie oferty stacjonarnej Centrum (m.in. porady cyfrowe, dyżur policji itd.) 

 kontynuowanie działań w ramach rozwijania aplikacji „Smart City Poznan” – zakładka 

„Seniorzy”, 

 aktualizowanie wortalu MRS na stronie poznan.pl. , 

 kontynuowanie koordynowanego przez CIS projektu „senioralne pogaduszki” – 

uruchomienie 19 maja 2021,  

 prace nad aktualizacją informatora- Poznański przewodnik seniorki i seniora, 

 uruchomienie nowej siedziby MRS - prace związane z przystosowaniem lokalu i 

udostępnieniem sprzętu. 

 

Zespół Dziennych Domów Pomocy 

 

 Planowane zakończenie prac remontowo-adaptacyjnych w nowej części lokalu oraz 

wymiany wykładziny i malowania w starej części Filii Nr 5. 

 Trwają prace nad przebudową instalacji kanalizacji deszczowej budynku ZDDP przy 

ul. Konopnickiej 18. Zakończenie prac planowane jest  na 15 listopada. 

 Dla seniorów pogadanki zdrowotne nt. grypy – szczepienia, dieta i inne sposoby obrony 

przed wirusami. 

 

 Realizacja projektu „Zaduszki tkane sztuką” – skierowanego do wszystkich seniorów 

uczestniczących w zajęciach w ZDDP. Zebrane zostaną prace poetycko – malarskie 

związane z odchodzeniem i upamiętnieniem zmarłych, które później w formie filmu 

przekazane zostaną wszystkim filiom do wykorzystania w dniu zadusznym. 

 

 

 

 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

 Dnia 26.10.2021 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji Szpitala z Panem Pawłem Cieliczko, 

przedstawicielem Fundacji Kochania Poznania w sprawie utworzenia i odsłonięcia 

tablicy pamiątkowej dr Józefa Granatowicza, pierwszego Dyrektora Szpitala 

Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Planowany termin   uroczystości to 

24.11.2021 r. 

 Przygotowano plan finansowy na rok 2022. 
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 Zakończono proces kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń z 

zakresu tomografii komputerowej. Uzyskano kontrakt na okres 2 lat na badanie 

tomografii komputerowej. 

 

Poznański Ośrodek Usług Medycznych 

 

 Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - 

mammografy na lata 2021-2022 

POSUM przystąpił w dniu 4.02.2021 r. do konkursu ogłoszonego przez Ministra Zdrowia pn.: 

„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy na 

lata 2021-2022”. Zakup nowego mammografu cyfrowego pozwoli na spełnienie założeń 

Narodowej Strategii Onkologicznej nakładających obowiązek do końca 2023 r. stosowania 

mammografu cyfrowego w wykonywaniu badań przesiewowych w ramach Programu 

Profilaktyki Raka Piersi. Od 20.09.2021 r. do 20.10.2021 r. trwało zaplanowane, czasowe 

zawieszenie udzielania świadczeń mammograficznych, związane z instalacją nowego 

mammografu cyfrowego, o czym poinformowano NFZ. Pacjentom i kontrahentom wskazano 

możliwość wykonania badań diagnostycznych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu 

Klinicznym w Poznaniu, przy ul. Polnej. W dniu 20.10.2021 r. Wielkopolski Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją nr 619/2021 zezwolił na stosowanie nowego aparatu 

rentgenowskiego - mammografu typu: Mammomat Fusion w Pracowni Mammograficznej 

POSUM. W dniu 21.10.2021 r. za pośrednictwem ePUAP POSUM złożył do Departamentu 

Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia oświadczenie o uruchomieniu, rozpoczęciu udzielania 

świadczeń zdrowotnych i wpisaniu mammografu cyfrowego do ewidencji księgowej środków 

trwałych Ośrodka. 

 

 Konkurs ofert - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna badanie tomografii 

komputerowej 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 27.08.2021 r. 

ogłosił postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne 

świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, w zakresie: badania tomografii komputerowej (TK). 

 

POSUM w dniu 14.09.2021 r. złożył ofertę na realizację ww. świadczeń. Przystąpienie do 

konkursu było podyktowane koniecznością zminimalizowania ponoszonych wysokich 

kosztów, związanych ze spłatą pożyczki, którą zaciągnął Ośrodek na zakup tomografu. 

Przygotowując ofertę POSUM kierował się misją, pragnieniem poszerzenia oferty świadczeń 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz pozyskania nowych pacjentów. 

Należy zaznaczyć, że od 2019 r. badania tomografii komputerowej są świadczeniami 

nielimitowanymi. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert odbyło 

się dnia 15.10.2021 r. Realizatorem zadania został wybrany Szpital Miejski im. F. Raszei w 
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Poznaniu. Obecnie POSUM prowadzi korespondencję z Wielkopolskim Oddziałem NFZ w 

sprawie dostępu do informacji publicznej w zakresie postępowania. 

 

 Realizacja Narodowego Programu Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2. 

W zbliżającym się Dniu Niepodległości 11 Listopada i Dniu Św. Marcina w ramach promocji 

zdrowia POSUM uczestniczyć będzie w akcji informacyjnej nt. szczepień p. COVID-19. 

Podczas uroczystych obchodów Imienin Miasta, przed Centrum Kultury Zamek stanie namiot, 

w którym wszyscy zainteresowani będą mogli uczestniczyć w konsultacjach nt. zdrowia oraz 

nt. szczepień p. COVID-19 - tam również zostaną poinformowani o możliwości zaszczepienia 

się w tym samym dniu. W budynku CK Zamek (II p.) będzie pracował punkt szczepień, w 

którym wykwalifikowani pracownicy POSUM będą szczepić wszystkich chętnych. Każdy w 

tym dniu może przyjść na szczepienie pierwszą dawką, drugą dawką, jak i trzecią dawką. 

Szczepionki które będą dostępne to preparaty firmy Pfizer oraz Johnson & Johnson. 

 

 Cykl szkoleń z prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej 

W ramach wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej od dnia 22.10.2021 r. trwały w 

Ośrodku szkolenia pracowników POSUM (lekarze, pielęgniarki, rejestratorki, fizjoterapeuci, 

technicy RTG oraz pracownicy administracyjni) z obsługi programów SOMED i MEDIS. 

Przeprowadzono szkolenie SOMED dla: 22 - Rejestratorek, 45 - Lekarzy, 10 - Fizjoterapeutów, 

2 - Administratorów. 

W najbliższy piątek tj. 29.10.2021 o godz.18 nastąpi przeniesienie bazy Oracle oraz serwera 

plików na nowy dostarczony sprzęt. Zmiana ta spowoduje potrzebę rekonfiguracji komputerów 

dla Wieczorynki w ten sam dzień oraz pozostałych komputerów POSUM w weekend BOJI. 

10.2021. Prace te są niezbędne aby Jednostka mogła prawidłowo funkcjonować od 02.11.2021. 

Odbędzie się migracja starych zdjęć RTG na nowy system/serwer PACS. 

 

 

 Przygotowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia na przetarg dotyczący zakupu 

sprzętu medycznego na potrzeby poradni - zadanie ZSS/P/074 

Z uwagi na fakt, że wniosek POSUM o zmianę zapisu realizacji inwestycji na zadanie 

wieloletnie nie został uwzględniony na sesji Rady Miasta 28.09.2021 roku, POSUM musi 

zabezpieczyć wkład własny w wysokości obliczonej zgodnie ze współczynnikiem ‘Po’ od 

kwoty zamierzonych zakupów. Wobec powyższego skierowano w dniu 21.10.2021 r. pismo do 

WZISS (znak 1136/2021 r.) dot. sporządzenia aneksu do umowy dotacji w ramach zadania 

ZSS/P/074 z wkładem własnym. 

 

 Przygotowanie postępowania - zakup sprzętu medycznego - zadanie ZSS/P/052 

Zadanie realizowane wspólnie z Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. J. Strusia z 

ZOL SP ZOZ. Aktualnie zabezpieczona kwota w wysokości: 1 870 000,00 PLN. WZiSS 



325 

 
 
 
 
 
 

przygotowuje umowę dotacji na wkład własny w wysokości: 330 000,00 PLN. POSUM w dniu 

21.10.2021 r. wystosował pismo do WZISS z prośbą o procedowania zmiany zapisu dotacji 

celowej ZSS-V.3O41.1.2020 zawartej w dniu 20 lutego 2020 na zadanie wieloletnie. Główny 

beneficjent tj. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ uzyskał zgodę 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ( pismo z dnia 26.08.22021 r. znak 

RPWP.09.01.01- 30-0001/21 DWP.433.5.2021.III) na zmianę terminu realizacji zakończenia 

realizacji projektu z 31 grudnia 2021 roku na 30 czerwiec 2022 roku . 

 

 Rehabilitacja w POSUM. 

POSUM prowadzi obecnie dwa programy rehabilitacji. Pierwszy to program miejski dla 

seniorów powyżej 65 r.ż., pn. " Program rehabilitacyjny 65+ ", mieszkających na terenie Miasta 

Poznania. Program ten kończy się 31.12.2021 roku. 

Drugi program to: " Wielkopolski Program Rehabilitacji w POSUM " (50+) - program jest 

dedykowany dla kobiet w przedziale wiekowym od 50 do 59 roku życia oraz dla mężczyzn w 

przedziale wiekowym od 50 do 64 roku życia. Jest to program dla pacjentów z chorobami 

kręgosłupa chcących podratować swój stan zdrowia. Turnus trwa 20 dni, poprzedzony jest 

wizytą kwalifikacyjną, na zakończeniu cyklu spotkań ma miejsce wizyta końcowa, 

sprawdzająca efekty rehabilitacji. W trakcie tego programu odbywają się wykłady 

prozdrowotne, jak również zajęcia sportowo-rekreacyjne. Zakończenie programu planowane 

jest na 31.04.2022 roku. 

 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia 

 

6. Realizowane są remonty pomieszczeń szpitalnych zgodnie z zaleceniami PS SE. 

7. Trwa przygotowanie wszczęcia procedury przetargowej na zakup sprzętu  

i wyposażenia w ramach projektu finansowanego z WRPO nt.: „Zakup sprzętu i wyposażenia 

wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym 

SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu"; 

8. Realizacja umowy na zakup karetki transportowej na SOR- w toku; 

9. Modernizacja łazienek w budynku D.- w toku; 

10. Modernizacja systemu zasilania Szpitala. 

Poznańskie Centrum Świadczeń 

 

3. Akcja Świadczeniowa 2021: 

W  Poznańskim Centrum Świadczeń trwa akcja świadczeniowa związana z koniecznością 

składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od                          

1 listopada oraz wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od  

1 października. Obecnie złożono 3727 wniosków o świadczenia rodzinne oraz  1508 wniosków 
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z funduszu alimentacyjnego. Od 1 sierpnia rozpoczęto również przyjmowanie wniosków  

o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Do 15 września złożono 372 

wnioski. 

Ponadto, od 1 lipca Centrum przyjmuje deklaracje właścicieli lub zarządców budynków, 

dotyczące źródeł ciepła i wprowadza je do centralnej ewidencji emisyjności budynków, 

przyjęto 721 deklaracji. 

Poznańskie Centrum Świadczeń kontynuuje wydawanie zaświadczeń o dochodach w ramach 

programu „ Czyste powietrze”. Obecnie złożono 92 wnioski o wydanie zaświadczenia. 

W okresie od 19.10.2021 r. do 26.10.2021 r. Centrum odwiedziło łącznie 1 166 Klientów,  

z czego 942 Klientów w siedzibie przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz 224 Klientów w 

oddziale  przy ul. Małachowskiego 10.  

„Karta Seniora" – w okresie od 01.03.2018 r. do 26.10.2021 r. złożono 31 806 wniosków  

i wydano 31 684  kart. W 122 przypadkach odmówiono wydania karty. Od 1 lipca Centrum 

przyjmuje deklaracje właścicieli lub zarządców budynków, dotyczące źródła ciepła  

i wprowadza je do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przyjęto 730 deklaracji. Od 10 

września 2019 r. udzielono jednorazowowego wsparcia rzeczowego „ Wyprawka dla gzubka”. 

Przyjęto 1198 wnisoków i wydano 1181 wyprawek. 

 

4. Centrum Inicjatyw Rodzinnych: 

Centrum Inicjatyw Rodzinnych, w okresie 19.10 do 09.11.2021 r. odwiedziło blisko 300 

Klientów. 22.10.2021r Centrum wznowiło swoje funkcjonowanie po remoncie przy ul. 

Ratajczaka 44. W wyremontowanej siedzibie powstała „komfortka” to miejsce w którym 

można przewinąć dorosłą osobę z niepełnosprawnością ruchową. Przygotowane zostały 3 

Newslettery, zawierające aktualizacje kontynuowanych projektów, oferty stacjonarne i online 

dla rodzin oraz informacje dotyczące bieżącej sytuacji pandemicznej w Poznaniu. W okresie 

sprawozdawczym kontynuowany był projekt "Czytam i Czuję", ze względu na obowiązujące 

obostrzenia w wersji online. Po powrocie na ul. Ratajczaka filmy z czytanymi bajkami i 

wierszami są nagrywane w CIRze. Kontynuowane projekty: Akademia Zdrowia dla Rodziców 

#zekspertemprzeztelefon, Mamy prawo do wsparcia oraz Czekamy na Gzuba z Fundacją 

Matecznik, Mamy Wsparcie (spotkania online) z Fundacją Cali Mali, Poradnictwo w CIR 

(porady indywidualne online): Dobre Rozmowy – porady psychologiczne, Dobre Pytanie - 

coaching dla rodziców, Mamy Prawa – porady prawne, Akademia dla Rodziców (warsztaty 

online) organizowane przez Strefę Rodziny, projekt w ramach konkursu Granty 2021 

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta 

Poznania - POZnaj siebie, cykl podcastów.  

 

3. Repatrianci: 

       Poznańskie Centrum Świadczeń  na mocy Uchwały Nr XVII/288/2019  Rady Miasta 

Poznania z dnia 24 września 2019 r. w sprawie osiedlenia w Poznaniu repatriantów i ich rodzin 

oraz formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin 
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zapraszanych przez Miasto Poznań do osiedlania się w Poznaniu zmienionej uchwałą Nr 

XXXIX/696/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r. realizuje wypłatę 

comiesięcznego świadczenia pieniężnego dla dwóch rodzin repatriowanych z Kazachstanu do 

Polski i zamieszkujących w Poznaniu od 2019 i  2020 roku. 

 

 

 

XXXI. Miejska Pracownia Urbanistyczna: 

Prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Poznania: 

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Poznania Uchwały Nr XXVII/485/VIII/2020  

z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania w Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej trwały prace nad projektem nowego studium polegające na opracowaniu 

szeregu analiz urbanistycznych. W IV kwartale 2021 roku rozpoczęto drugie konsultacje 

społeczne. W ramach pierwszej części zorganizowano cykle debat eksperckich 

z osobami reprezentującymi organizacje pozarządowe oraz debat społecznych 

z przedstawicielami poznańskich rad osiedli. Omawiane zostały tematy dotyczące trendów, 

uwarunkowań i założeń do kierunków projektu Studium z podziałem na analizę systemu 

zieleni, analizy mieszkaniowe, analizę układu komunikacyjnego i analizę terenów 

produkcyjno-usługowych, w tym handlu wielkopowierzchniowego – które 

w styczniu 2022 roku zostały uzupełnione o analizy błękitnej infrastruktury i wysokości 

zabudowy. Powyższe prace mają na celu wypracowanie optymalnego sposobu 

zagospodarowania przestrzennego, który służyć będzie mieszkańcom i użytkownikom 

Miasta Poznania w perspektywie do 2050 roku. 

 

Przeprowadzono 15 konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 

 mpzp „REJON ULICY WYSOKIEJ” w Poznaniu: 

 17.12.2020 – 05.01.2021 r. (II konsultacje społeczne), 

 mpzp „W rejonie ulicy Wykopy” w Poznaniu: 

 18.12.2020 – 11.01.2021 r. (I konsultacje społeczne), 

 mpzp„W rejonie ulic Piątkowskiej, Szydłowskiej, Sokoła i Koronnej” w Poznaniu: 

 18.12.2020 – 11.01.2021 r. (I konsultacje społeczne), 

 mpzp „Rejon Stadionu Miejskiego” w Poznaniu: 

 18.05.2021 – 08.06.2021 r. (I konsultacje społeczne), 

 mpzp „Darzybór” w Poznaniu: 

 20.05.2021 – 04.06.2021 r. (II konsultacje społeczne), 

 mpzp „Stare Miasto” w Poznaniu: 
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 21.06.2021 – 30.07.2021 r. (II konsultacje społeczne), 

 mpzp „W rejonie alei Wielkopolskiej” w Poznaniu: 

 24.06.2021 – 16.07.2021 r. (II konsultacje społeczne), 

 mpzp „Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna C” w Poznaniu: 

 01.07.2021 – 23.07.2021 r. (I konsultacje społeczne), 

 mpzp dla terenu w rejonie Sióstr Misjonarek w Poznaniu: 

 14.09.2021 – 28.09.2021 (II konsultacje społeczne), 

 mpzp „W rejonie ulicy Szyperskiej” w Poznaniu: 

 16.09.2021 – 08.10.2021 r. (I konsultacje społeczne), 

 mpzp „W rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa” w Poznaniu: 

 30.09.2021 – 22.10.2021 r.  (I konsultacje społeczne), 

 mpzp „W rejonie ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej” w Poznaniu: 

 06.12.2021 – 20.12.2021 r. (II konsultacje społeczne), 

 mpzp „Rejon Stadionu Miejskiego” - część A w Poznaniu: 

 20.12.2021 – 10.01.2022 r. (II konsultacje społeczne), 

 mpzp „W rejonie ulic Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej oraz Koszalińskiej 

i Hezjoda” w Poznaniu: 

 20.12.2021 – 14.01.2022 r. (II konsultacje społeczne), 

 mpzp „Cmentarz Miłostowo” - część A w Poznaniu: 

 20.12.2021 – 14.01.2022 r. (II konsultacje społeczne). 

 

W związku z trwającym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem  

SARS-CoV-2 konsultacje społeczne odbywały się w zmienionych charakterze tj. formie 

zdalnej, w związku, z czym w 2021 roku nie było możliwe zorganizowanie tradycyjnych 

spotkań z zespołami projektowymi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, których celem byłoby 

omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do projektów planów 

miejscowych. Konsultacje społeczne obejmowały publikacje materiałów informacyjnych oraz 

wyznaczenie terminu zbierania wniosków do danego projektu mpzp na pierwszym etapie 

konsultacji (min. 21 dni) lub terminu zbierania opinii na etapie drugim  

(min. 14 dni). Ponadto, jeśli była taka potrzeba, organizowano spotkania informacyjne w trybie 

porozumiewania się na odległość (na platformie ZOOM), które inaugurowały konsultacje. 

Materiały informacyjne zawierające prezentacje oraz informacje na temat projektów planów 

miejscowych wraz ze wskazówkami dotyczącymi przesyłania opinii 

i sugestii pocztą elektroniczną lub tradycyjną publikowane były na stronie internetowej Miasta 

Poznania (www.poznan.pl/konsultujemy) oraz stronie internetowej MPU (www.mpu.pl). 

 

Przeprowadzono 32 wyłożenia do publicznego wglądu dotyczące 25 projektów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 mpzp „Morasko-Radojewo-Umultowo”, część Radojewo Wschód A w Poznaniu: 
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 29.12.2020 - 28.01.2021 r. (V wyłożenie), 

 mpzp „SOŁACZ - CZĘŚĆ B” w Poznaniu: 

 04.01.2021 - 04.02.2021 r. (II wyłożenie), 

 19.04.2021 - 18.05.2021 r. (III wyłożenie), 

 29.07.2021 - 26.08.2021 r. (IV wyłożenie), 

 mpzp „SOŁACZ - CZĘŚĆ C” w Poznaniu: 

 04.01.2021 - 04.02.2021 r. (II wyłożenie), 

 19.04.2021 - 18.05.2021 r. (III wyłożenie), 

 mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” Radojewo Zachód część C 

w Poznaniu: 

 28.01.2021 - 25.02.2021 r. (I wyłożenie), 

 01.07.2021 - 29.07.2021 r. (II wyłożenie), 

 mpzp „W rejonie ulicy Wrzesińskiej” część A w Poznaniu: 

 04.02.2021 - 04.03.2021 r. (I wyłożenie), 

 mpzp „Rejon ulicy W. Majakowskiego” w Poznaniu: 

 25.02.2021 - 25.03.2021 r. (I wyłożenie), 

 mpzp „Osiedle Jana III Sobieskiego” - część A w Poznaniu: 

 11.03.2021 - 09.04.2021 r. (II wyłożenie), 

 mpzp „Rejon Ostrowa Tumskiego” w Poznaniu - część północna A: 

 15.03.2021 - 15.04.2021 r. (II wyłożenie), 

 19.07.2021 - 19.08.2021 r. (III wyłożenie), 

 mpzp dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu - rejon ulic Grunwaldzkiej 

i Przybyszewskiego: 

 24.03.2021 - 23.04.2021 r. (I wyłożenie), 

 mpzp dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu: 

 06.04.2021 - 06.05.2021 r. (IV wyłożenie), 

 mpzp dla obszaru „Węzeł Górczyn” w Poznaniu: 

 07.04.2021 - 07.05.2021 r. (I wyłożenie), 

 mpzp „Park Cytadela’ w Poznaniu: 

 07.04.2021 - 06.05.2021 r. (I wyłożenie), 

 mpzp „Park im. J.H. Dąbrowskiego” w Poznaniu: 

 07.04.2021 - 06.05.2021 r. (I wyłożenie), 

 mpzp dla terenów w rejonie ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej w Poznaniu: 

 19.05.2021 - 18.06.2021 r. (I wyłożenie), 

 mpzp Osiedle Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz ul. Połabskiej 

w Poznaniu: 

 19.05.2021 - 18.06.2021 r. (I wyłożenie), 
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 mpzp „Osiedle Kwiatowe” - część B w Poznaniu: 

 04.06.2021 - 02.07.2021 r. (I wyłożenie), 

 26.08.2021 - 23.09.2021 r. (II wyłożenie), 

 02.12.2021 - 31.12.2021 r. (III wyłożenie), 

 mpzp „Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej” w Poznaniu: 

 11.06.2021 - 09.07.2021 r. (I wyłożenie), 

 mpzp obszaru Umultowo Wschód - rejon ulicy Bożywoja w Poznaniu: 

 11.06.2021 - 09.07.2021 r. (I wyłożenie), 

 mpzp „Świerczewo - część D” w Poznaniu: 

 08.07.2021 - 05.08.2021 r. (I wyłożenie), 

 mpzp „W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej” w Poznaniu: 

 05.08.2021 - 02.09.2021 r. (I wyłożenie), 

 mpzp obszaru „Morasko - Radojewo – Umultowo” dla terenu w rejonie ulic 

Morasko i F.Jaśkowiaka w Poznaniu: 

 30.09.2021 - 28.10.2021 r. (I wyłożenie), 

 mpzp „Strzeszyn Północ” - część D w Poznaniu: 

 30.09.2021 - 28.10.2021 r. (I wyłożenie), 

 mpzp „REJON ULICY WYSOKIEJ” w Poznaniu: 

 13.10.2021 - 12.11.2021 r. (I wyłożenie), 

 mpzp dla obszaru w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia w Poznaniu: 

 17.11.2021 - 15.12.2021 r. (I wyłożenie), 

 mpzp „W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej” w Poznaniu: 

 01.12.2021 - 30.12.2021 r.  (I wyłożenie). 

Przeprowadzono 32 dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi  

w 25 projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 mpzp „SOŁACZ - CZĘŚĆ B” w Poznaniu: 

 11.01.2021 r. (II dyskusja publiczna), 

 27.04.2021 r. (III dyskusja publiczna), 

 mpzp „SOŁACZ - CZĘŚĆ C” w Poznaniu: 

 12.01.2021 r. (II dyskusja publiczna), 

 26.04.2021 r. (III dyskusja publiczna), 

 03.08.2021 r. (IV dyskusja publiczna), 

 mpzp „Morasko-Radojewo-Umultowo”, część Radojewo Wschód A w Poznaniu: 

 13.01.2021 r. (V dyskusja publiczna), 

 mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” Radojewo Zachód część C 

w Poznaniu: 

 04.02.2021 r. (I dyskusja publiczna), 
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 13.07.2021 r. (II dyskusja publiczna), 

 mpzp „W rejonie ulicy Wrzesińskiej” część A w Poznaniu: 

 08.02.2021 r. (I dyskusja publiczna), 

 mpzp „Rejon ulicy W. Majakowskiego” w Poznaniu: 

 04.03.2021 r. (I dyskusja publiczna), 

 mpzp „Osiedle Jana III Sobieskiego” - część A w Poznaniu: 

 18.03.2021 r. (II dyskusja publiczna), 

 mpzp „Rejon Ostrowa Tumskiego” w Poznaniu - część północna A: 

 31.03.2021 r. (II dyskusja publiczna), 

 29.07.2021 r. (III dyskusja publiczna), 

 mpzp dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu: 

 12.04.2021 r. (IV dyskusja publiczna), 

 mpzp „Park im. J.H.Dąbrowskiego” w Poznaniu: 

 13.04.2021 r. (I dyskusja publiczna), 

 mpzp dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu - rejon ulic Grunwaldzkiej 

i Przybyszewskiego: 

 15.04.2021 r. (I dyskusja publiczna), 

 mpzp „Park Cytadela” w Poznaniu: 

 21.04.2021 r. (I dyskusja publiczna), 

 mpzp dla obszaru „Węzeł Górczyn” w Poznaniu: 

 22.04.2021 r. (I dyskusja publiczna), 

 mpzp Osiedle Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz ul. Połabskiej 

w Poznaniu: 

 25.05.2021 r. (I dyskusja publiczna), 

 mpzp dla terenów w rejonie ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej w Poznaniu: 

 26.05.2021 r. (I dyskusja publiczna), 

 mpzp „Osiedle Kwiatowe” - część B w Poznaniu: 

 10.06.2021 r. (I dyskusja publiczna), 

 09.09.2021 r. (II dyskusja publiczna), 

 13.12.2021 r. (III dyskusja publiczna), 

 mpzp obszaru Umultowo Wschód - rejon ulicy Bożywoja w Poznaniu: 

 05.07.2021 r. (I dyskusja publiczna), 

 mpzp „Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej” w Poznaniu: 

 08.07.2021 r. (I dyskusja publiczna), 

 mpzp „Świerczewo - część D” w Poznaniu: 

 15.07.2021 r. (I dyskusja publiczna), 

 mpzp „W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej” w Poznaniu: 

 12.08.2021 r. (I dyskusja publiczna), 
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 mpzp „Strzeszyn Północ” - część D w Poznaniu; 

 07.10.2021 r. (I dyskusja publiczna), 

 mpzp obszaru „Morasko - Radojewo – Umultowo” dla terenu w rejonie ulic 

Morasko i F.Jaśkowiaka w Poznaniu: 

 14.10.2021 r. (I dyskusja publiczna), 

 mpzp „REJON ULICY WYSOKIEJ” w Poznaniu: 

 21.10.2021 r. (I dyskusja publiczna), 

 mpzp dla obszaru w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia w Poznaniu: 

 22.11.2021 r. (I dyskusja publiczna), 

 mpzp „W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej” w Poznaniu: 

 06.12.2021 r. (I dyskusja publiczna). 

Podobnie jak w przypadku konsultacji społecznych w związku z zagrożeniem COVID-19 

dyskusje publiczne przeprowadzane były w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. 

W dyskusji mógł wziąć udział każdy zainteresowany korzystając z odpowiedniego linku 

lub logując się przy pomocy id i hasła podawanego do publicznej wiadomości przed daną 

dyskusją. Wszelkie informacje na temat możliwości udziału w dyskusji publicznej 

zamieszczone były na stronie internetowej MPU (www.mpu.pl). 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  

25 uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 mpzp dla terenów w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej w Poznaniu: 

 rocznik 2021, poz. 2071 z dnia 09.03.2021 r., 

 mpzp dla terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej w Poznaniu: 

 rocznik 2021, poz. 2072 z dnia 09.03.2021 r., 

 mpzp "Podolany Południe" - część A w Poznaniu: 

 rocznik 2021, poz. 2073 z dnia 09.03.2021 r,, 

 mpzp "W rejonie ulicy Deszczowej" w Poznaniu: 

 rocznik 2021, poz. 2074 z dnia 09.03.2021 r., 

 mpzp obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ulic 

Radojewo i Nadwarciańskiej w Poznaniu: 

 rocznik 2021, poz. 2085 z dnia 10.03.2021 r., 

 mpzp obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" dla klina zieleni w rejonie ulicy 

Okolewo w Poznaniu: 

 rocznik 2021, poz. 2354 z dnia 17.03.2021 r., 

 mpzp "Morasko-Radojewo-Umultowo", część Radojewo Wschód A w Poznaniu: 

 rocznik 2021, poz. 3097 z dnia 13.04.2021 r., 

 mpzp "W rejonie ulicy Wrzesińskiej" część A w Poznaniu: 

 rocznik 2021, poz. 4224 z dnia 25.05.2021 r., 

 mpzp "Rejon ulicy W. Majakowskiego" w Poznaniu: 

 rocznik 2021, poz. 4693 z dnia 11.06.2021 r., 
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 mpzp dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu - rejon ulic Grunwaldzkiej 

i Przybyszewskiego: 

 rocznik 2021, poz. 5893 z dnia 20.07.2021 r., 

 mpzp dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu: 

 rocznik 2021, poz. 5881 z dnia 20.07.2021 r., 

 mpzp "Osiedle Jana III Sobieskiego" - część A w Poznaniu: 

 rocznik 2021, poz. 5880 z dnia 20.07.2021 r., 

 mpzp "Park Cytadela" w Poznaniu: 

 rocznik 2021, poz. 5892 z dnia 20.07.2021 r., 

 mpzp dla obszaru "Węzeł Górczyn" w Poznaniu; 

 rocznik 2021, poz. 5904 z dnia 21.07.2021 r., 

 mpzp "SOŁACZ - CZĘŚĆ B" w Poznaniu; 

 rocznik 2021, poz. 5905 z dnia 21.07.2021 r., 

 mpzp "Park im. J.H.Dąbrowskiego" w Poznaniu: 

 rocznik 2021, poz. 7026 z dnia 22.09.2021 r., 

 mpzp "Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu; 

 rocznik 2021, poz. 7028 z dnia 22.09.2021 r., 

 mpzp dla terenów w rejonie ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej w Poznaniu; 

 rocznik 2021, poz. 7024 z dnia 22.09.2021 r., 

 mpzp obszaru Umultowo Wschód - rejon ulicy Bożywoja w Poznaniu; 

 rocznik 2021, poz. 7027 z dnia 22.09.2021 r., 

 mpzp Osiedle Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz ul. Połabskiej 

w Poznaniu: 

 rocznik 2021, poz. 7025 z dnia 22.09.2021 r., 

 mpzp obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" Radojewo Zachód część C 

w Poznaniu: 

 rocznik 2021, poz. 7583 z dnia 12.10.2021 r., 

 mpzp "Świerczewo - część D" w Poznaniu: 

 rocznik 2021, poz. 7961 z dnia 29.10.2021 r., 

 mpzp "W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" w Poznaniu: 

 rocznik 2021, poz. 8696 z dnia 23.11.2021 r., 

 mpzp "SOŁACZ - CZĘŚĆ C" w Poznaniu: 

 rocznik 2021, poz. 8741 z dnia 23.11.2021 r., 

 mpzp "Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - część północna A: 

 rocznik 2021, poz.10133 z dnia 28.12.2021 r. 

Działania skierowane do studentów oraz młodzieży szkolnej: 

Miejska Pracownia Urbanistyczna prowadzi stałą współpracę z lokalnymi uczelniami 

publicznymi i prywatnymi. Partnerami w działaniach są najczęściej: Uniwersytet 



334 

 
 
 
 
 
 

im. A. Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, a także Collegium da Vinci w Poznaniu. Ze 

względu na COVID-19 MPU zmuszona była zdecydowanie ograniczyć swoje działania 

skierowane do studentów oraz młodzieży szkolnej. Za porozumieniem 

z macierzystą uczelnią staże dla studentów zostały zawieszone aż do odwołania zagrożenia 

epidemicznego, natomiast drzwi otwarte dla studentów musiały odbyć się wyłącznie w formie 

zdalnej. 

 

 

XXXII. Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych: 

 

1. Obsługa organów osiedli i bieżąca praca Wydziału. 

 

W 2021 roku 42 jednostki pomocnicze Miasta Poznania – osiedla obsługiwane były przez 4 

Oddziały Obsługi:na 

 Oddział Nowe Miasto – 10 osiedli, 

 Oddział Południe – 10 osiedli, 

 Oddział Północ – 16 osiedli, 

 Oddział Śródmieście – 6 osiedli. 

 

W ramach wsparcia organów osiedlowych pracownicy Wydziału uczestniczyli w sesjach rad 

oraz posiedzeniach zarządów. W 2021 roku odbyło się 359 sesji rad osiedli, na których podjęto 

1556 uchwał oraz 260 posiedzeń zarządów, na których podjęto 218 uchwały. 

 

Ponadto, Oddział Planowania i Realizacji Wydatków odpowiadał m.in. za realizację wydatków 

dotyczących obsługi administracyjno-kancelaryjnej osiedli oraz zadań przekazanych przez 

osiedla do realizacji Wydziałowi. 

  

 Do zadań Oddziału Koordynacji i Funkcjonowania Jednostek Pomocniczych należało m.in. 

redagowanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych, wzorów uchwał, regulaminów  

i innych materiałów na potrzeby jednostek pomocniczych. Oddział koordynował nadzór nad 

działalnością organów osiedli. 

 

Wydział kontynuował prace związane z przygotowaniem projektów nowych statutów osiedli. 

Przygotowano zapisy projektów nowych statutów osiedli oraz udzielano bieżącego wsparcia 

dla Podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych (udział w posiedzeniach, 

przygotowywanie materiałów do omówienia).  

W 2021 roku wdrożono we współpracy z Biurem Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa oraz 

Poznańskim Centrum Supersieciowo Komputerowym nowej funkcjonalności w Biuletynie 

Informacji Publicznej, pozwalającej na publikację protokołów i uchwał z posiedzeń zarządów 

osiedli. 
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2. Sesje zdalne rad osiedli. 

W 2021 roku kontynuowane były sesje zdalne rad osiedli: zwykłe tj. sesje, w której wszyscy 

członkowie łączą się zdalnie z wykorzystaniem prywatnego sprzętu komputerowego i łącza 

internetowego oraz hybrydowe, podczas których część radnych łączy się zdalnie z 

wykorzystaniem prywatnego sprzętu komputerowego i łącza internetowego, część radnych 

korzysta z infrastruktury udostępnionej przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych 

Miasta. Pracownicy Wydziału hostowali spotkania i wspierali przewodniczących rad w 

prowadzeniu obrad. Ponadto uruchomiono możliwość przeprowadzania zdalnych głosowań 

tajnych oraz zdalnych głosowań jawnych podczas sesji rad osiedli, odbywanych za 

pośrednictwem programu ZOOM. 

  

3. Smart City 

Aplikacja Smart City Poznań powstała z inicjatywy wydziałów Urzędu Miasta Poznania: 

Organizacyjnego, Gospodarki Komunalnej oraz Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,  

a także Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. Zaangażowana w jej 

wdrażanie oraz administrowanie jest również Straż Miejska, Miejski Inżynier Ruchu, Wydział 

Zarządzania Kryzysowego, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, portal 

Atmosfera dla Poznania oraz Biuro Poznań Kontakt. Integrację danych i API wsparło 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i ZGiKM Geopoz. Prace programistyczne 

wykonała Fundacja Veracity.   

Dzięki aplikacji Smart City Poznań mieszkańcy mają łatwy dostęp do aktualnych komunikatów  

o utrudnieniach na drogach i awariach, ostrzeżeń meteorologicznych czy raportów smogowych. 

Oprogramowanie pozwala też zgłosić swój pomysł na ulepszenie okolicy, inicjatywę kulturalną 

czy sportową. Aplikacja oferuje również dostęp do: najpopularniejszych miejskich stron 

internetowych, e-usług, jak rezerwacja wizyt czy wypełnienie deklaracji odpadowej, miejskiej 

infolinii, ankiet i sondaży. 

WJPM odpowiada za obsługę zgłoszeń mieszkańców w kategorii Inicjatywy. Po wpłynięciu 

danego zgłoszenia jest ono przekazywane do właściwego osiedla, w celu podjęcia ew. działań 

(np. podjęcia rozmów z właściwą merytorycznie jednostką miejską nt. możliwości realizacji 

zgłoszenia). 

 

4. Internetowy Asystent Radnego Osiedlowego (IARO) 

We współpracy z Biurem Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa oraz Poznańskim Centrum 

Supersieciowo Komputerowym zaprojektowano narzędzie, które umożliwi radnym 

sprawniejszą obsługę i zapoznanie się z korespondencją wpływającą do organów osiedli. Radny 

na swojej dedykowanej skrzynce będzie otrzymywał od WJPM pisma i maile, które wpływają 

do osiedla,  

a także zawiadomienia i projekty uchwał zwoływanych sesji. 

Dzięki narzędziu wszyscy członkowie organów osiedli będą mieli zapewniony równy dostęp 

do informacji. Zapewnione również będzie bezpieczeństwo przesyłanych informacji co 
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pozwoli na uniknięcie incydentów z obszaru naruszeń ochrony danych osobowych. 

 

5. Środki finansowe na statutową działalność jednostek pomocniczych w 2021 roku. 

Środki przekazane osiedlom - 

podział ze względu na źródło 
Kwota w zł 

Uwagi 

(np. wskazanie kwot, które 

podlegały przesunięciom z 

roku ubiegłego) 

Środki naliczone zgodnie 

z uchwałą Rady Miasta Poznania 
22.904.600,00 zł 

zadania przeniesione z 2020 

roku: 

6.755.789,00 zł     

                                                                                                                                                 

zadania przeniesione do 

realizacji na rok 2022: 

 10.138.672,00 zł 

Konkurs grantowy 3.995.686,00 zł 

zadania przeniesione z 2020 

roku: 2.499.768,00 zł  (w tym 

wkład własny oraz wpłaty od 

sponsorów)   

zadania przeniesione do 

realizacji w roku 2022: 

3.331.199 zł (w tym wkład 

własny oraz wpłaty od 

sponsorów) 

Pozostałe:   

Środki z programu budowy, 

przebudowy, modernizacji oraz 

oświetlenia dróg 2016-2019 

 

Środki 32.000.000,00 zł na 

okres od 2016 – 2019: 

a) w roku 2016 - 0,00 zł; 

b) w roku 2017 - 1.931.858,00 

zł; 

c) w roku 2018 - 4.498.898,00 

zł; 

d) w roku 2019 - 4.796.972,00 

zł; 

e) w roku 2020 - 4.088.061,00 

zł; 

f) w roku 2021 - 2.896.840,00 

zł; 

 

Środki uruchomione na rok 

2022 – 11.348.999,00 zł 
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Środki z programu budowy dróg 

lokalnych 2020 - 2023 
 

Środki 35.622.000,00 zł na 

okres od 2020 – 2023: 

a) w roku 2020 - 150.000,00 

zł; 

b) w roku 2021 - 2.166.272,00 

zł. 

 

Środki uruchomione na kolejne 

lata: 

a) na rok 2022 – 

23.731.895,00 zł; 

b) na rok 2023 – 1.555.352,00 

zł. 

Wpłaty od sponsorów zasilające 

budżet  grantowy 
3.800,00 zł  

Darowizny 14.800,00 zł  

Dochody z mienia komunalnego 38.794,00 zł  

Inne (np. wpływy z tyt. kar 

umownych, odszkodowań) 
25.856,00 zł  

 

6. Tereny przekazane Osiedlom do korzystania 

W 2021 roku jednostki pomocnicze Miasta zarządzały 37 terenami przekazanymi do 

korzystania w drodze Zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania, wyposażonymi w większości w 

infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, m.in. boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, place zabaw. 

 

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych miasta zrealizował następujące inwestycje na 

terenach przekazanych osiedlom do korzystania. 

Nazwa Osiedla Nazwa zadania Krótki opis zadania 

(inwestycyjne/nie 

inwestycyjne) 

Kwota 

Górczyn Modernizacja placu 

zabaw przy ul. 

Górniczej i ul. 

Andrzejewskiego. 

Budowa piłkochwytu na 

obiekcie przy ul. Górniczej 

(zadanie inwestycyjne) 

18.081,00 zł 

Jeżyce Wykonanie badań 

gruntowych na terenie 

planowanego placu 

zabaw przy ul. Mylnej 

Przeprowadzenie badań 

gruntowych (zadanie 

nieinwestycyjne) 

12.177,00 zł 



338 

 
 
 
 
 
 

Kwiatowe Utrzymanie terenów 

przekazanych Osiedlu 

do korzystania 

Demontaż i utylizacja 

bramek z terenu boiska 

zewnętrznego oraz zakup i 

dostawa nowych bramek, 

wraz z siatkami, a także ich 

montaż wraz z tulejami 

(zadanie nieinwestycyjne) 

6.709,65 zł 

Morasko-

Radojewo 

Utrzymanie terenów 

przekazanych Osiedlu 

do korzystania 

Przegląd i naprawa systemu 

nawadniania na obiekcie 

sportowo-rekreacyjnym przy 

ul. Morasko 57 (zadanie  

nieinwestycyjne) 

9.594,00 zł 

Morasko-

Radojewo 

Doposażenie terenów 

rekreacyjno-

sportowych przy ul. 

Morasko i Lubczykowej 

Dostawa i montaż urządzeń 

 zabawowych oraz małej 

architektury wraz z 

wykonaniem nowej 

nawierzchni placu zabaw 

przy ul. Lubczykowej 

(zadanie inwestycyjne) 

183.270,00 

zł 

Naramowice PBO_2020 - plac zabaw 

na wschodnich 

Naramowicach                       

Opracowanie dokumentacji 

projektowej dotyczącej placu 

zabaw i mini boiska przy ul. 

Czarnucha (zadanie 

inwestycyjne) 

29.600,10 zł 

Nowe Winogrady 

Południe 

Realizacja zadania 

grantowego z 2019 r. - 

modernizacja boiska 

przy alei spacerowej 

Pod Lipami.                                      

Modernizacja boiska przy  

alei spacerowej Pod Lipami 

(zadanie inwestycyjne) 

232.645,00 

zł 

Nowe Winogrady 

Północ 

Realizacja zadania 

grantowego z 2019 r. - 

modernizacja boiska 

sportowego przy bloku 

nr 11 na Osiedlu 

Zwycięstwa 

Modernizacja boiska 

sportowego przy bloku nr 11 

na Osiedlu Zwycięstwa 

(zadanie inwestycyjne) 

249.690,00 

zł 

Piątkowo  Zagospodarowanie 

zielenią obiektu 

sportowo - 

rekreacyjnego na os. 

Stefana Batorego 

Założenie i pielęgnacja 

zieleni na terenie 

rekreacyjnym na os. 

Batorego (zadanie 

inwestycyjne) 

39.528,00 zł 
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Piątkowo Doposażenie terenu 

rekreacyjno-

sportowego na os. 

Stefana Batorego 

Dostawa i montaż zjazdu  

linowego wraz z 

wykonaniem nawierzchni 

bezpiecznej na obiekcie na 

Os. Batorego (zadanie 

inwestycyjne) 

23.340,48 zł 

Sołacz Modernizacja placu 

zabaw  wraz z 

projektem 

zagospodarowania 

terenu przy ul. Wojska 

Polskiego 

Opracowanie projektu 

zagospodarowania  terenu 

przy 

 ul Wojska Polskiego 

(zadanie inwestycyjne) 

31.607,38 zł 

Strzeszyn Modernizacja obiektu 

rekreacyjnego przy ul. 

Owidiusza - Horacego 

Dostawa i montaż zestawu 

zabawowego (zadanie 

inwestycyjne) 

41.205,00 zł 

Strzeszyn Wykonanie projektu 

oświetlenia oraz 

wewnętrznej instalacji 

odbiorczej na obiektach 

sportowo-

rekreacyjnych 

zlokalizowanych na 

terenach przekazanych 

Wykonanie projektu 

 oświetlenia terenów 

rekreacyjnych (zadanie 

inwestycyjne)  

46.936,80 zł 

Strzeszyn Budowa boiska  Budowa boiska do piłki 

nożnej u zbiegu ul. 

Horacego/Owidiusza 

(zadanie inwestycyjne) 

262.974,00 

zł 

Winiary Odbudowa pomnika 

Ofiar I Wojny 

Światowej, Powstania 

Wielkopolskiego i 

Wojny Polsko-

Bolszewickiej 

Budowa pomnika (zadanie 

inwestycyjne) 

41.300,00 zł 

WJPM i Osiedle 

Żegrze  

Zakup usług 

pozostałych 

Wykonanie nawierzchni 

bezpiecznych pod 

urządzeniami na placu zabaw 

przy ul. Milczańskiej 

(zadanie nieinwestycyjne) 

27.060,00 zł 
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Wola Utrzymanie terenów 

przekazanych Osiedlu 

do korzystania 

Remont ogrodzenia boiska 

do piłki nożnej ulicznej przy 

ul. 5 Stycznia (zadanie 

nieinwestycyjne) 

22.892,00 zł 

 

7. Konkurs na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – 

osiedli 

W 2021 roku zrealizowano następujące inwestycje zgłoszone w edycji konkursu na 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych miasta – osiedli na 2021 rok: 

 Osiedle Żegrze – „Termomodernizacja Przedszkola nr 20” – kwota realizacji 497 

902,75 zł. 

 Osiedle Grunwald Północ – „Modernizacja dwóch boisk o nawierzchni asfaltowej i 

kortu tenisowego – zmiana nawierzchni asfaltowej na sztuczną trawę oraz budowa placu 

zabaw dla małych dzieci przy ul Marcelińskiej-Ognik – kwota realizacji 467 364,90 zł. 

 Osiedle Świerczewo – „Zagospodarowanie skweru przy ul. Gostyńskiej, Rawickiej, 

Ponieckiej i Milickiej” – kwota realizacji 324 159,18 zł. 

 Osiedle Fabianowo-Kotowo – „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej po północnej stronie 

Stawu Rozlanego w Poznaniu” – kwota realizacji 820 000,00 zł. 

 Osiedle Podolany – „Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 62” – kwota 

realizacji 380 000,00 zł. 

 

8. Posiedzenia Zespołu konsultacyjnego ds. jednostek pomocniczych Miasta –osiedli. 

W 2021 roku odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Konsultacyjnego ds. jednostek pomocniczych 

Miasta – osiedli, powołanego Zarządzeniem nr 452/2019/P z 22 maja 2019 r. Prezydenta Miasta 

Poznania:  

 01.02.2021 r. posiedzenie z udziałem Dyrektora Gabinetu Prezydenta podczas którego 

omówiono zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. 

 27.04.2021 r. posiedzenie z udziałem Dyrektora Wydziału Budżetu i Kontrolingu 

podczas którego mówiono Projekt Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w 

sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli oraz Projekt 

Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości środków 

dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023. 

 25.05.2021 r. posiedzenie z udziałem przedstawicieli Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu 

i  Studia Kreatywnego w Gabinecie Prezydenta podczas którego omówiono nową 

procedurę wdrożenia projektów organizacji ruchu oraz uruchomienie projektu Fyrtle. 

 14.09.2021 r. posiedzenie z udziałem Koordynatora ds. Miejskiego Planu Adaptacji do 

zmian dla klimatu dla Miasta Poznania podczas którego omówiono Miejski Plan 

Adaptacji.  



341 

 
 
 
 
 
 

 26.10.2021 r. posiedzenie z udziałem przedstawicieli Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej, Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa i Wojewódzkiego Centrum 

Wspierania Inwestycji podczas którego omówiono Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz działanie aplikacji SmartCity. 

 30.11.2021 r. posiedzenie z udziałem przedstawicieli Studia Kreatywnego Gabinetu 

Prezydenta podczas którego omówiono dalsze działania w ramach projektu Fyrtle. 

 

 

XXXIII. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: 

 

W 2021 nasiliły się problemy z radzeniem sobie w obliczu trwającej kolejny rok pandemii. Na 

świadczenia dla klientów związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem pandemii wydano 

445 154 zł. Głównym celem Ośrodka było zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa 

poprzez wsparcie:  

 pracownika socjalnego 

 psychologa  

 pedagoga 

 asystenta rodziny 

 koordynatora rodzinnej pieczy  zastępczej. 

Ośrodek udzielił wsparcia w ramach: 

 świadczeń pomocy społecznej – 21.982 osobom (14.188 rodzinom) 

 rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – 3.444 osobom 

 przeciwdziałania alkoholizmowi – 675 osobom (413 rodzinom) 

 pieczy zastępczej – 651 dzieciom w rodzinach zastępczych, 106 dzieciom  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 174 pełnoletnim wychowankom rodzin 

zastępczych oraz instytucjonalnych form opieki.  

 

1. Wybrane działania  na rzecz poprawy sytuacji życiowej różnych grup odbiorców 

 Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – skorzystało 9.358 osób, w tym 2.521 

dzieci i młodzieży. Wydatkowano na ten cel 12.000.163 zł, w tym 4.560.062 zł ze 

środków własnych gminy. 

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2021 – wsparcia udzielono 1.602 

osobom. W warsztatach dietetycznych wzięło udział 468 osób.   

 Ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 

– prowadzono 3.190 postępowań.  

 Kontrakt socjalny – kontynuowano pracę socjalną w ramach 1.519 kontraktów 

socjalnych.  
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2. Przykłady działań na rzecz rodzin 

 Asystentura rodzin – asystenci pracowali z 320 rodzinami, w których łącznie było 1.120 

dorosłych i 452 dzieci. 

 Projekt „Poradnictwo specjalistyczne i terapia” – m.in. udzielono 1.095 konsultacji 

psychologicznych, 1.188 pedagogicznych, 2.507 porad psychologicznych, 1.143 porad 

pedagogicznych, 874 świadczeń terapeutycznych.  

 Poradnictwo prawne – udzielono 1.670 porad.  

 Przeciwdziałanie problemowi przemocy – specjalistyczną pracą na rzecz osób z rodzin, 

w których istniało podejrzenie stosowania przemocy objęto 3.459 osób.  

 

3. Wybrane działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 Pomoc osobom w kryzysie bezdomności – pomocą objęto 1.431 osób. 

 Działania na rzecz Romów – 157 osób objętych pomocą finansową i 36 osób pomocą 

w formie pracy socjalnej. Za wybitne i nowatorskie działania, zaangażowanie w pomoc 

najuboższym oraz problemy społeczności romskiej Michał Ptak, pracownik MOPR 

otrzymał nagrodę specjalną Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 Akcja „Zgotujmy razem trochę dobra” – 29.12.2021 wydano 200 porcji posiłków.  

 Projekt „Feniks Bis” – 219 osób skorzystało z usług, w tym z aktywizacji zawodowej, 

społecznej i edukacyjnej, Klubu Integracji Społecznej. 5 społeczności objętych usługą 

organizowania społeczności lokalnej.  

 Współpraca ze Spółdzielnią Socjalną „Poznanianka” – zatrudnienie 11 osób w 

spółdzielni na umowę o pracę, 8 na umowę zlecenie i 5 osób w programie Centrum 

Integracji Społecznej.  

 

4. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i starszych 

 Domy pomocy społecznej – wydano 321 skierowań do dps-ów.  

 Usługi opiekuńcze – z usług opiekuńczych finansowanych z budżetu Miasta skorzystało 

3.437 osób, a w ramach projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców 

miasta Poznania” EFS – 411 osób. Ze specjalistycznych usług skorzystały 84 osoby 

(finansowanie budżet Miasta).   

 Projekt „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania” – usługami 

objęto 1.960 osób. 

 Program „Wspieraj seniora” – wsparciem zostało objętych 367 osób.  

 W swoich obiektach MOPR systematycznie wdraża rozwiązania poprawiające komfort 

osób z niepełnosprawnościami - w jeżyckiej filii zamontowano totupoint, w siedzibie 

przy Cześnikowskiej powstała toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.  

 

5. Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnościami 
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 12.662.463 zł przeznaczono na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, likwidację 

barier m.in. architektonicznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy prowadzenie 9 

warsztatów terapii zajęciowej.  

 Program „Aktywny samorząd” - na realizację przeznaczono ponad 3 mln zł. Program 

składa się z dwóch modułów. Pierwszy dotyczy likwidacji barier, utrudniających 

aktywizację społeczną i zawodową. Dzięki temu jeden z poznaniaków otrzymał 150 tys. 

zł dofinansowania do zakupu protezy, inny aż ponad 258 tys. zł. Drugi moduł umożliwia 

pomoc finansową w uzyskaniu wyższego wykształcenia.  

 

6. Działania na rzecz społeczności lokalnej – przykłady 

 Wspólnie z Radą Osiedla Świerczewo i spółką ZKZL realizowane są pomysły, których 

celem jest integracja  mieszkańców nowych budynków przy Opolskiej. Do tej pory - 

wydano broszurę z najważniejszymi adresami dla lokatorów, 19 grudnia odbyło się 

spotkanie przy choince.   

 Paczki żywnościowe dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku przy Akacjowej 

– partnerzy Aquanet, Terravita, Terlan. 

 Bazar Wyspiańskiego 26 – cykliczna impreza handlowa połączona ze zbiórką 

charytatywną na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej.  

 Poznajmy się na Mostowej – impreza integracyjna, wzięło w niej udział ok. 300 osób. 

Jednym z partnerów było WSCKZiu nr 2, z którym Ośrodek blisko współpracuje m.in. 

w obszarze promocji zawodu pracownika socjalnego.  

 Targ Dobra – pracownicy MOPR przygotowali warsztaty, udzielali konsultacji i porad.  

 

7. Działania wizerunkowe 

 Przeprowadzono kampanię promującą pracownika socjalnego. W tym zakresie MOPR 

nawiązał współpracę z:  Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy Mostowej, Powiatowym Urzędem Pracy, 

Metropolią Poznań oraz Starostwem Powiatowym w Poznaniu. Artykuły i informacje 

dotyczące pracowników socjalnych, możliwości kształcenia w tym zawodzie ukazały 

się w mediach, na stronach różnych instytucji oraz trafiły bezpośrednio do 

poszukujących pracy. Ponadto z  okazji Dnia Pracownika Socjalnego promowane były 

różne aspekty działalności MOPR - poznan.pl, Radio Poznań, Gazeta Wyborcza, WTK. 

 W 2021 roku odnotowano około 100 kontaktów z mediami (portale internetowe, prasa, 

radio i tv) lokalnymi oraz ogólnokrajowymi. 

 Profil MOPR na FB – w ubiegłym roku treści zamieszczone na FB widziało ponad 58,5 

tys. internautów. 
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XXXIV. Zakład Lasów Poznańskich: 

 
Z inicjatywy ZLP, Zarządzeniem 483/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 

czerwca 2021 r. powołany został Zespół ds. działań profilaktycznych Miasta Poznania wobec 

zagrożeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracją dzików na tereny zurbanizowane, w 

skład którego wchodzi grono specjalistów, w tym urzędników i radnych miejskich, 

przedstawiciele środowisk naukowych, służb mundurowych, kół łowieckich, psycholog, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii. W ramach prac Zespołu, w roku 2021 opracowywano 

wytyczne dotyczące działań profilaktycznych. Realizowano założenia wytycznych m.in. 

prowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną na temat problemu występowania dzików w 

mieście na platformie telewizji internetowej „Cybina TV”, rozlokowano tablice edukacyjno-

informacyjne (w najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców miejscach wypoczynkowych i 

rekreacyjnych na terenie kompleksów lasów komunalnych) zawierające treści dotyczące 

postępowania w przypadku spotkania oraz zachowania się względem dzików, a także 

przygotowano ulotki edukacyjno-informacyjne w ilości 10 000 sztuk, które zawierają 

informacje dotyczące liczebności dzików oraz informacje wyjaśniające jak unikać zagrożenia 

z ich strony. Działania wynikające z opracowanych wytycznych będą realizowane na bieżąco 

w kolejnych latach. 

 Towarzystwo Urbanistów Polskich doceniło i wyróżniło inwestycję Poznawczych szlaków 

rekreacyjno-turystycznych Leśnictwa Antoninek w: 

a. X edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu 

pod hasłem: „NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ 

PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE” - nagroda Grand Prix; 

b. XV edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną  

w Polsce, II nagroda w kategorii: „ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ 

PUBLICZNA W ZIELENI”. 

Realizacja innowacyjnego sposobu zagospodarowania rekreacyjnego lasów miejskich, 

administrowanych przez ZLP trwała nieprzerwanie od 2017 r. i podzielona została na dwa 

etapy. W ramach poszczególnych etapów powstawały kolejne obiekty mające wpłynąć na 

zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej terenów leśnych oraz mające 

ukierunkować ruch turystyczny.  

W ramach poznawczych szlaków rekreacyjno-turystycznych Leśnictwa Antoninek 

powstały takie atrakcje służące mieszkańcom Miasta Poznania oraz innym turystom jak: 

ścieżka w koronach drzew w dolinie Szklarki o szerokości o ok. 250 metrów i maksymalnej 

wysokości 13 metrów, ścieżka przez teren bagienny w okolicy Stawu Olszak, pływający 

pomost na Stawie Browarnym oraz mała infrastruktura, w tym altany widokowe 

i wypoczynkowe, stojaki na rowery, ławki i tablice informacyjne o tematyce przyrodniczej i 

historycznej. Nowatorskie zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne obszaru lasów 

wschodniego klina zieleni przyczyniło się do zwiększenia atrakcyjności Miasta Poznania, 
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zwiększenia ochrony terenów cennych przyrodniczo poprzez skanalizowanie ruchu 

turystycznego oraz zwiększenia świadomości przyrodniczej mieszkańców.   

W ramach zalesiania byłej szkółki roślin ozdobnych w Krzyżownikach, pod koniec roku 

2021 dokonano pierwszych zalesień na 5 hektarach powierzchni. Akcja sadzenia obejmująca 

blisko 28 tys. drzew była przeprowadzona przez Zakład Lasów Poznańskich przy współudziale 

partnerów, firm Reforest’Action oraz Green-Up. Zalesienia miały charakter otwarty, odbywały 

się przy współpracy z Radą Osiedla Krzyżowniki-Smochowice i Radą Osiedla Strzeszyn. 

Symbolicznego sadzenia drzew dokonał również Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. 

Docelowo, w przyszłych latach, zalesione ma zostać dalsze 17 ha powierzchni obiektu. 

Zalesienia na byłej szkółce roślin ozdobnych w Krzyżownikach przyczynią się znacznie do 

zwiększenia zasobów leśnych Miasta Poznania.  

Zarządzeniem nr 863/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 listopada 2021r. 

przyjęte zostały „Kierunkowe wytyczne dotyczące gospodarowania lasami komunalnymi 

miasta Poznania”, które stanowią aktualizację „Wytycznych dotyczących gospodarowania 

lasami komunalnymi Miasta Poznania” przyjętych Zarządzeniem nr 183/2012/P Prezydenta 

Miasta Poznania z dnia 19 marca 2012 r. Wytyczne powstały ze względu na tempo 

zachodzących zmian klimatycznych, rosnące znaczenie lasów na terenach zurbanizowanych i 

zwiększający się popyt na ich funkcje, co wymaga odmiennego sposobu gospodarowania 

zasobami leśnymi w granicach miasta. Zaktualizowane wytyczne zostały jeszcze bardziej 

dostosowane do obecnych warunków prowadzenia gospodarki leśnej na terenie 

zurbanizowanym, skupionej głównie na funkcjach ochronnych i społecznych. Aktualizacja ma 

znaczenie dla zachowania zdrowotności jak i również ciągłości biologicznej lasów 

komunalnych w dobie zachodzących zmian klimatycznych. 

Dnia 16 listopada 2021 r. Prezydent Miasta Poznania zatwierdził skład Komisji Założeń 

Planu (KZP) do wykonania projektu planu urządzenia lasu dla lasów komunalnych miasta 

Poznania na lata 2023-2032. Dnia 26 listopada 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie KZP, 

które transmitowano online na platformie Zoom oraz na kanale YouTube Miasta Poznania. Na 

spotkaniu ustalono założenia do sporządzenia nowego planu urządzenia lasu, wychodzącego 

naprzeciw zachodzącym zmianom klimatycznym. Nowy plan urządzenia lasu będzie 

uwzględniał zapisy „Kierunkowych wytycznych dotyczących gospodarowania lasami 

komunalnymi miasta Poznania” przyjętych Zarządzeniem nr 863/2021/P Prezydenta Miasta 

Poznania z dnia 17 listopada 2021r. 
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XXXV. Zarząd Dróg Miejskich: 

 

 Uruchomiono Strefę Płatnego Parkowania na Wildzie i Łazarzu, a także na Śródce, 

Ostrowie Tumskim i Zagórzu. SPP funkcjonuje na tych obszarach od poniedziałku  

do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. 

 

 Wydano ponad 15 milionów złotych na remonty jezdni. Dzięki temu kierowcy mogą 

bezpieczniej i wygodniej poruszać się po poznańskich ulicach: Dąbrowskiego  

(na odcinku od zjazdu DK nr 92 do ul. Polskiej), Dolnej Wildzie (od wiaduktu na  

ul. Hetmańskiej w stronę ul. Piastowskiej), Przybyszewskiego (od ul. Szamarzewskiego 

do ul. Dąbrowskiego), Grunwaldzkiej (od ul. Promienistej do rejonu ronda Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego), Polnej (od ul. Marcelińskiej do ul. Bukowskiej), Piwnej, 

Ropczyckiej, Inowrocławskiej. 

o Na ul. Krzywoustego kierowcy zyskali ponad 2 kilometry nowej nawierzchni 

(od zjazdu z A2 w rejon zjazdu na Szczepankowo).  

 

 Kontynuowane były remonty chodników. Łącznie wydanych zostało około 10 

milionów, z czego cztery miliony pochodziły ze strefy parkowania. Nowa nawierzchnia 

została ułożona w ponad 50 lokalizacjach. Prace finansowane były z wpływów ze strefy 

płatnego parkowania, środków będących w gestii rad osiedli lub Zarządu Dróg 

Miejskich. Do tego trzeba doliczyć łączone prace na ciągach pieszo – rowerowych 

wykonane w ramach projektów Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.  

o Jako przykłady można podać chodniki na ulicach: Małeckiego, Limanowskiego, 

Średniej, Łąkowej, Umultowskiej, Pasterskiej lub Wołyńskiej. 

 

 Infrastruktura rowerowa była ważnym elementem dużych miejskich inwestycji w 2021 

roku. Powstały kolejne odcinki tras z Programu Rowerowego. Realizowano również 

projekty z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Wśród nich można wymienić: 

wymianę nawierzchni w Zaułku Majchrzaka, powstanie 300-metrowego łącznika 

pieszo-rowerowego między ul. Książęcą a Starołęcką, przy Forcie I. Na północy 

Poznania, przy rezerwacie Żurawiniec, wykonane zostały utwardzone leśne ścieżki 

pieszo-rowerowe o długości ponad 1,6 km.  

o Infrastruktura rowerowa była realizowana również w ramach budowy  

ul. Złotowskiej, św. Wawrzyńca. 

 

 Wybudowane zostały nowe chodniki: na ul. Floksowej (kontynuacja prac z zeszłych 

lat), po południowej stronie ulicy Kurpińskiego, na ul. Krapkowickiej (na odcinku  

od ul. Junikowskiej do ul. Ziębickiej), Cyniowej (od ul. Astrowej do ul. Gerberowej), 

Hrynakowskiego, gdzie dodatkowo zamontowaliśmy oświetlenie drogowe.  

Na ul. Jaworowej powstał chodnik, nowe miejsca postojowe, zamontowano ławki  

i stojaki rowerowe. Na ul. Jawornickiej natomiast oprócz chodnika mieszkańcy zyskali 

także ciąg pieszo – rowerowy. 
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 Przebudowane zostało skrzyżowanie ulic Hetmańskiej i Dmowskiego, tak by zwiększyć 

bezpieczeństwo ruchu drogowego wszystkich użytkowników. 

 

 Rodzice mogą wygodniej i bezpieczniej odprowadzać dzieci do Przedszkola nr 32 przy 

ul. Chociszewskiego, gdzie przebudowaliśmy drogę i chodnik oraz zamontowaliśmy 

nowe oświetlenie. 

 

 Z myślą o osobach z dysfunkcjami wzroku przy kolejnych skrzyżowaniach montowane 

były sygnalizacje akustyczne mająca zwiększyć bezpieczeństwo przy przekraczaniu 

jezdni. Taką zamontowaliśmy na połączeniu ulic Piłsudskiego i Inflanckiej. 

 

 Wprowadzono Pakiet dla Mobilności, czyli rozwiązań mające na celu zapewnienie 

odpowiedniego dystansu społecznego, to jest zwiększenie przestrzeni  

do przemieszczania się pieszych i rowerzystów, a także przyspieszenie przejazdów 

komunikacją publiczną. Zmiany w organizacji ruchu wprowadzono na: Śródce, ul. 

Garbary, w rejonie placu C. Ratajskiego (ul. Libelta, 3 Maja, Młyńska), placu Wolności, 

ulicach: Karmelickiej, Kwiatowej, Łąkowej, Krakowskiej, Taylora, Kościuszki, 

Ratajczaka i okolicach Starego Rynku. 

 

 Prowadzona była Akcja Zima – czyli kontrola poznańskich ulic pod kątem wystąpienia 

zagrożeń dla kierowców, rowerzystów, pieszych związanych z zimowymi warunkami 

pogodowymi, przeciwdziałanie niebezpiecznym zjawiskom na nawierzchniach 

(posypywanie, odśnieżanie). 

 

 Testowano e-kontrole w SPP. Samochód wyposażony w kamery i czujniki wyjechał na 

poznańskie ulice by testowo kontrolować opłaty parkingowe w strefie płatnego 

parkowania. 

 

 Przeprowadzono konsultacje społeczne: 

o - koncepcji rozwiązań transportowych w północnej części Poznania,  

o - koncepcji budowy Dolnej Głogowskiej. 

o Konsultacje z mieszkańcami odbywały się w formule geodyskusji. 

 

 Posadzono nowe drzewa. Łącznie w pasach drogowych przybyło około 530 drzew. 

Prace prowadzone były na terenie wszystkich dzielnic.  

 Doświetlone zostały kolejne przejścia dla pieszych. Znajdują się na ul. Za Cytadelą przy 

skrzyżowaniu z ul. Brandstaettera, na ul. Naramowickiej przy skrzyżowaniu z ul. 

Widłakową oraz na Głuszynie, gdzie doświetlono trzy „zebry” (przy ul. Głuszyna 127, 

przy przystanku MPK „Głuszyna – OSIR” oraz przy ul. Sypniewo 32, obok pętli 

autobusowej). 
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 Zamontowano platformy przyschodowe w tunelu Łomżyńska pod ul. Warszawską. 

Dzięki nim opiekunowie z dziećmi w wózkach czy osoby z niepełnosprawnościami 

mogą  wygodniej i łatwiej dostać się na przystanki komunikacji lub drugą stronę ulicy. 

 

 Przy wejściach do szpitali przy ul. Garbary i ul. Długiej wyznaczono specjalne koperty, 

na których można zaparkować bezpłatnie do 15 minut. Czas postoju kontrolują kamery. 

 

 Zamontowano 24 radarowe wyświetlacze prędkości. Mają informować kierowców czy 

jadą zgodnie z dopuszczoną prędkością, czy powinni zwolnić. 

 

 Wprowadzono e-identyfikator parkingowy. Dzięki niemu identyfikator parkingowy 

mieszkańca, kombatanta Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. oraz osoby  

z niepełnosprawnością można już kupić przez Internet bez wychodzenia z domu. 

 

 Prowadzono Akcję odbioru liści. Jej celem jest pomoc właścicielom, administratorom  

i dozorcom w sprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich 

posesjach. 

 

 Zamontowano sześć hotelików na owady na terenach zieleni przy budynkach Zarządu 

Dróg Miejskich. Dają one schronienie owadom przed drapieżnikami i niekorzystną 

pogodą. 

 

 Sztuczny bluszcz został założony na podporach północnej części mostu Dworcowego. 

Ma skutecznie zapobiegać dewastacji, naklejaniu nielegalnych plakatów i malowaniu 

graffiti. 

 

 Prawie 100 starych i cennych drzew przyulicznych przebadanych zostało tomografem 

dźwiękowym lub testem obciążeniowym. Ekspertyzy pokazały ich stan zdrowotny oraz 

wskazują zabiegi, które należy wykonać, by drzewa mogły pozostać przy ulicach  

i nie stanowiły zagrożenia dla przechodniów i kierowców. 

 

 1 czerwca 2021 r. weszły w życie nowe zasady ruchu drogowego. Dotyczą one także 

pieszych, którzy nie mogą już używać telefonów komórkowych na przejściach.  

W Poznaniu pojawiły się napisy przypominające o tym pieszym - „Przejdź offline” przy 

kilkudziesięciu „zebrach”. 

 

 W parku Sołackim powstał kolejny układ osadnika i separatora, oczyszczający wody 

opadowe z rejonu ul. Śląskiej. Jego budowie towarzyszył remont fragmentu alejki 

parkowej. Nowy element sieci kanalizacji deszczowej jest zlokalizowany w sąsiedztwie 

skrzyżowania ul. Małopolskiej i Śląskiej. Dzięki układowi osadnika i separatora wody 

opadowe są oczyszczane z substancji ropopochodnych, podczyszczane i dopiero  

w takiej postaci trafiają do płynącej przez park Bogdanki. 
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 Przebudowano dojście i dojazd dla osób z niepełnosprawnościami do przychodni przy 

ul. 28 czerwca 1956 roku (na wysokości budynku 275). Odwiedzający poradnię mogą 

wygodniej i bezpieczniej dotrzeć do budynku i lekarza. 

 

 Przebudowana została ul. św. Rocha. Kierowcy zyskali nowe miejsca postojowe, a piesi 

i rowerzyści wygodną drogę pomiędzy mostem św. Rocha, a ul. Serafitek. 

Wybudowano również oświetlenie uliczne i posadzono drzewa. 

 

 Pełne bariery ochronne zamontowane zostały na ul. Garbary przy kościele  

pw. św. Franciszka Serafickiego. Mają chronić pieszych na wąskim chodniku pomiędzy 

jezdnią, a budynkiem świątyni. 

 

 

XXXVI. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ: 

 

 W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, przeprowadzono 155 

wizji w miejscach wskazanych przez mieszkańców (pisemnie, mailowo, telefonicznie 

oraz za pomocą aplikacji: „Smart City”). Poprzez aplikację od stycznia do 31 grudnia 

2021 r. wpłynęło 1328 takich zgłoszeń. Mniejsza liczba wyjść terenowych wynikała 

przede wszystkim z aktywnego korzystania przez mieszkańców z aplikacji Smart City 

Poznań.  

 

 Pod koniec 2020 roku podpisano nową umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym na 

kolejne trzy lata (2021 – 2023) na zapewnienie interwencyjnej pomocy weterynaryjnej 

dla rannych i chorych ptaków oraz małych ssaków w ramach prowadzonego ośrodka 

leczenia i rehabilitacji zwierząt. Jest to miejsce, gdzie zwierzęta otrzymują niezbędną 

pomoc weterynaryjną oraz warunki do powrotu do zdrowia. Funkcjonowanie ośrodka 

daje też Miastu możliwość monitorowania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, 

takich jak ptasia grypa. Łącznie w roku 2021 pod opiekę Ptasiego Azylu trafiło 2 534 

zwierząt, z czego blisko 1 378 wróciło do środowiska. W azylu pomoc znaleźli 

przedstawiciele 89 gatunków ptaków. Podczas minionego roku przyjęto łącznie 146 

małych ssaków, z czego 78 po leczeniu wypuszczono na wolność.  

Podpisanie umowy była okazją do zorganizowania konkursu plastycznego dla dzieci  

pt. „Moje zimowe obserwacje” na czas ferii zimowych.  

 

 W dniach od 15 do 28 lutego trwało wydarzenie związane ze Światowym Dzień Kota. 

Była to wspólna inicjatywa realizowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej                                     

i Gabinet Prezydenta wraz z Usługami Komunalnymi, Schroniskiem dla Zwierząt                       

w Poznaniu, Palmiarnią Poznańską oraz osobami i organizacjami, które na co dzień 

zajmują się opieką nad kotami wolno żyjącymi i bezdomnymi. Wydarzenie odbywało 
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się gównie w mediach społecznościowych Miasta poprzez codzienną publikację 

postów tematycznych. Zasięg wydarzenia: 

• 566 osób biorących udział oraz zainteresowanych, 

• 19 401 osobom wyświetliła się informacja o wydarzeniu. 

Wydarzeniu towarzyszyła miejska zbiórka karmy dla zwierząt, do której dołączyli 

pracownicy Urzędu Miasta. Karma została przekazana na rzecz Poznańskiego 

Schroniska. Zainteresowanie akcją było bardzo duże, zakłada się kontynuacje tego typu 

wydarzenia w latach następnych. 

 

 24 lutego 2021 r  podpisane zostało zarządzenie nr 166/2021/P Prezydenta Miasta 

Poznania w sprawie zapewnienia koordynacji działań i przepływu informacji  

w zakresie  obowiązkowej deratyzacji  w miejskich jednostkach organizacyjnych na 

rzecz zmniejszenia populacji szczurów na terenie miasta Poznania. Celem wydania 

zarządzenia było zwiększenie skuteczności działań deratyzacyjnych podejmowanych na 

terenie miasta przez miejskie jednostki organizacyjne – poprzez zoptymalizowanie 

koordynacji tych czynności z pozycji Urzędu. Koordynacja taka ma umożliwić 

monitorowanie sytuacji w skali miasta poprzez diagnozę potrzeb i problemów 

związanych z ograniczeniem populacji szczurów w Poznaniu. Zarządzenie zakłada rolę 

Wydziału Gospodarki Komunalnej jako koordynatora akcji deratyzacyjnych  

w Poznaniu. Jednocześnie wprowadzenie zarządzenia miało wskazać kierunek 

przepływu informacji pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi a Urzędem.  

Zgodnie z przyjętym w 2020 r. Regulaminem Utrzymania Czystości na terenie Miasta 

Poznania, od 2021 r. powszechna akcja deratyzacyjna odbywa się dwa razy w roku: 

wiosną (1-30 kwietnia) oraz jesienią (1-30 września). W roku 2021 Wydział zlecił także  

wykonanie ekspertyzy w zakresie rozpoznania potrzeb przeprowadzenia deratyzacji                 

w ogólnodostępnych miejscach. W ramach opracowania eksperckiego otrzymano listę 

dobrych praktyk dla zarządców i właścicieli nieruchomości pod kątem zwiększenia 

efektywności zwalczania gryzoni na terenie miasta.  

 

 09 marca 2021 r. uchwalono Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2021 (Uchwała Nr 

LX/1127/VIII/2022) W ramach realizacji tego Programu podjęto działania mające na 

celu pomoc i opiekę zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym, w tym przede 

wszystkim: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym w Schronisku (456 psów  

i 622 kotów), zakup karmy (350 kg karmy suchej, 322 puszek karmy mokrej) i 11 

domków dla kotów wolno żyjących, nieodpłatne znakowanie psów i kotów, 

należących do mieszkańców miasta Poznania oraz psów i kotów domowych 

przebywających pod opieką organizacji społecznych (łącznie 2600 znakowań), 

zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich (290 psów i 761 kotów) oraz 
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kotów wolno żyjących (1627 zabiegi). W 2021 roku do prowadzonego Rejestru 

Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących na terenie miasta Poznania wpisano 

16 osób, które zadeklarowały opiekę nad 157 kotami wolno żyjącymi. 

 

 W dniach 23-25 kwietnia 2021 r. odbyła się 24 edycja Wiosennych Porządków.                           

Z uwagi na obowiązującą sytuację epidemiczną, akcja odbyła się z zachowaniem 

obowiązujących restrykcji i obostrzeń. Podczas tej akcji zorganizowano konkurs 

plastyczny dla uczniów poznańskich szkół. Wydział Zarządzania Kryzysowego                                 

i Bezpieczeństwa przekazał na rzecz akcji maseczki jednorazowe. Odbiór odpadów 

zapewniał Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej”. Do akcji zgłosiło się 41 podmiotów, w tym 19 Rad Osiedli, które 

koordynowały akcje lokalne z udziałem mieszkańców. Zabrano 53  Mg odpadów.  

W dniach od 17 – 19 września 2021 r. odbyła się akcja Sprzątanie Świata pod hasłem 

„MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ.”  Z okazji akcji zorganizowano konkurs plastyczny 

dla uczniów poznańskich szkół. Najlepsze prace przedstawiono w kalendarzu na rok 

2022. Konkurs oraz wydanie kalendarzy odbywało się przy współpracy z Zakładem 

Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. Odbiór odpadów podczas akcji 

zapewniał na zlecenie- ZZO. Do akcji przystąpiło 49 podmiotów, w tym 19 Rad 

Osiedli, które koordynowały akcje lokalne z udziałem mieszkańców. Łącznie podczas 

akcji zebrano 17,68 Mg odpadów. 

 

 W dniu 18 października 2021 r. między Miastem Poznań, Instytutem Chemii 

Bioorganicznej PAN oraz spółkami Aquanet SA i Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. 

zostało zawarte porozumienie dotyczące monitorowania zawartości wirusa SARS-CoV-

2 w ściekach. W związku z powyższym dnia 10 grudnia 2021 r. podpisano umowę 

wykonawczą między Miastem Poznań – Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz 

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.  

Projekt polega na monitorowaniu obecności wirusa SARS-CoV-2 w ściekach, 

tj. określaniu ilości materiału RNA oraz sekwencjonowaniu wybranych próbek w celu 

ustalenia udziału niebezpiecznych wariantów genetycznych (tzw. VOC – z ang. 

Variants of Concern). Wyniki badań są cyklicznie przekazywane do Zespołu ds. 

monitorowania zagrożeń związanych z SARS-CoV-2 na terenie miasta Poznania,  

a następnie prezentowane i analizowane na jego posiedzeniach. W toku 

przeprowadzonych badań wykazano związek między stwierdzoną przez Ministerstwo 

Zdrowia liczbą zakażeń, a wykrytą liczbą kopii RNA wirusa w próbkach pobieranych 

w 5 lokalizacjach w Poznaniu, umożliwiając skuteczniejszy monitoring pandemii oraz 

prognozowanie jej przebiegu. 

 

 Wydział Gospodarki Komunalnej – Oddział Miejskiego Energetyka, realizuje projekt 

optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej, którego celem jest uzyskanie 
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oszczędności w tym obszarze. W ramach projektu prowadzone są grupowe zakupy 

energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Poznań oraz podmiotów 

związanych z Miastem a także sąsiednich gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu 

Metropolia Poznań. Łącznie w grupowym zakupie energii elektrycznej uczestniczą 64 

podmioty. 

W ramach projektu w 2021 roku prowadził monitoring funkcjonowania umów  

na dostawę energii elektrycznej zawartych pomiędzy ENEA S.A. a uczestnikami 

grupy zakupowej. W trakcie obowiązywania w/w umów rozwiązywane były bieżące 

problemy związane z zakupem energii elektrycznej dla punktów poboru energii 

należących do wszystkich uczestników grupy. Prowadzone były obserwacje cen 

na Towarowej Giełdzie Energii, analizy kosztów zakupu, kontrole zużyć i interwencje 

u sprzedawcy przy stwierdzonych nieprawidłowościach. W trakcie całego roku na 

bieżąco informowano sprzedawcę o wszelkich zmianach polegających na włączaniu 

nowych, usunięciu istniejących lub modyfikacji danych punktów poboru energii 

objętych zawartymi umowami.  

 

W maju 2021 r. rozpoczęły się przygotowania do opracowania dokumentacji 

przetargowej na grupowy zakup energii elektrycznej na rok 2022. Liczba punktów 

poboru energii w postępowaniu to ponad 5,5 tys., a wolumen zamawianej energii 

elektrycznej wyniósł 264 GWh.  

 

W dniu 15 listopada 2021 r., podpisano umowę na grupowy zakup energii elektrycznej 

dla Miasta Poznania na 2022 r z firmą Enea o wartości 187 mln. W porównaniu 

z cenami taryfowymi jest ona  niższa o 12%, co daje oszczędności dla całej grupy  

w wysokości ok. 25,5 mln zł, a dla Miasta Poznania ponad 4,3 mln. zł. 

 

 W drugiej połowie 2021 r. przygotowano dokumentację przetargową i uruchomiono 

procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie zmówienia z wolnej ręki na 

kompleksową dostawę energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta, 

ZKZL-u oraz Aquanetu, których punkty poboru energii ze względów technicznych nie 

mogą zmienić sprzedawcy energii. Rozstrzygnięcie procedury nastąpiło w dniu 3 

listopada 2021 r. Wartość oferty jaką przedstawiła spółka ENEA S.A. wyniosła pond 

2,7 mln. zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 1 grudnia 2021 r. 

 

 Wydział Gospodarki Komunalnej – Oddział Miejskiego Energetyka, realizuje projekt 

optymalizacji kosztów zakupu gazu, którego celem jest uzyskanie oszczędności w tym 

obszarze. W ramach  projektu w roku 2021 Wydział Gospodarki Komunalnej 

prowadził monitoring merytoryczny nad realizacją zawartej umowy na kompleksową 

dostawę paliwa gazowego z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Prowadzone były 

analizy cen na Towarowej Giełdzie Energii, taryf PGNiG Oddział Detaliczny Sp.  
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z o.o. zatwierdzanych przez Prezesa URE, analizy kosztów zakupu, kontrole zużyć  

i interwencje u sprzedawcy przy stwierdzonych nieprawidłowościach. Na bieżąco 

informowano sprzedawcę o wszelkich zmianach polegających na włączaniu nowych, 

usunięciu istniejących lub modyfikacji danych punktów poboru gazu objętych umową.  

W lipcu 2021 r. rozpoczęły się przygotowania do opracowania dokumentacji 

przetargowej na grupowy zakup paliwa gazowego na rok 2022. Zamówienie objęło 

326 punktów poboru gazu przy łącznym wolumenie ok 53 GWh.  

Mimo wzrostu cen rok do roku w wyniku zakupu grupowego oszczędności w stosunku 

do cen taryfowych wyniosą ok. 59% co przekłada się na prawie 32 mln zł. 

oszczędności w stosunku do cennika. 

W dniu 30 listopada 2021 r, podpisano umowe na zakup oraz kompleksową dostawę 

paliwa gazowego dla Miasta Poznania na rok 2022 z PGNiG Obrót Detaliczny  

Sp. z o. o. na kwotę ponad 22 mln zł.  

 

 Ustawa Prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek planowania i organizacji 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na ich obszarze. Miasto 

Poznań realizuje to zadanie poprzez opracowywanie i aktualizację dokumentu  

pt. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla obszaru miasta Poznania”. 

Zadanie to od 5 maja 2021 r. dla Miasta realizuje firma Energoekspert Sp. z o.o.  

z Katowic.  

 

 W ramach współpracy z firmą Veolia, Wydział Gospodarki Komunalnej – Oddział 

Miejskiego Energetyka, kontynuuje działania związane z udostępnianiem danych 

telemetrycznych w szkołach. W 2021 roku umowy z firmą Veolia podpisało 86 szkół. 

W dalszym etapie w porozumieniu z firmą Veolia uaktualniona zostanie lista szkół,  

w których istnieją możliwości techniczne do udostępniania danych. Wydział 

Gospodarki Komunalnej rozpoczął proces pobierania danych z węzłów oraz ich 

analizę, aby w przyszłości przeprowadzić kolejną regulację mocy cieplnej 

dostarczanej do budynków oświatowych. Ponadto w ramach współpracy z Veolią, 

Oddział Miejskiego Energetyka wspomógł merytorycznie ZKZL w realizacji 

optymalizacji mocy zamówionych dla budynków ZKZL-u. 

 

 Wydział Gospodarki Komunalnej – Oddział Miejskiego Energetyka, kontynuował 

rozpoczęty w 2020 roku projekt optymalizacji kosztów dystrybucji energii 

elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej. W 2021 roku projektem 

optymalizacji mocy zamówionej, na podstawie wykonanej analizy, objęto 

kilkadziesiąt placówek oświatowych i innych miejskich obiektów. Z tego dla 26 

placówek zaproponowano projekt obniżenia mocy zamówionych (w tym 15 

oświatowych i 11 UMP), stosowne zmiany taryf energii elektrycznej zostały 
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wprowadzone w 2021 r. Wnioski zostały zrealizowane przez 10 obiektów oświaty  

i 8 obiektów UMP. 

 

 W dniu 15 października 2021 r. odbyła się Konferencja "Energia i klimat w miastach 

XXI wieku". Konferencja zorganizowana została przez Wydział Gospodarki 

Komunalnej /Oddział Miejskiego Energetyka/ oraz Wydział Kształtowania i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Wydarzenie odbyło się na terenie 

Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas targów POLECO. Na konferencji 

zestawione zostały bloki tematów z obszaru rozwoju sektora energetycznego i jego 

transformacji oraz zagadnień związanych ze zmianami klimatu. Podczas konferencji 

rozmawiano o scenariuszach transformacji energetycznej i procesach dostosowywania 

się do zmian klimatu w funkcjonowaniu wspólnoty samorządowej i w naszym 

codziennym życiu. Do udziału zaproszono ekspertów zajmujących się energetyką  

i zagadnieniami klimatycznymi. Partnerem konferencji była spółka Veolia Energia 

Poznań S.A. oraz MTP. 

 

 Uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 z dnia 09 marca 2021, Miasto Poznań wystąpiło ze 

Struktur Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej”. Od  dnia 1 stycznia 2022 roku do Miasta powróciło zadanie dotyczące 

zorganizowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu 

uruchomienia poznańskiego systemu gospodarki odpadami, od czerwca 2021 roku 

ruszyły działania przygotowujące Miasto do przejęcia tego zadania w postaci 

reorganizacji struktur urzędu oraz uruchomienia szeregu działań wdrażających: 

 w 2021 roku przygotowano szereg uchwał, które Rada Miasta Poznania podjęła,  

m.in w zakresie.: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta Poznania, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wyboru metody ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki 

opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności; zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 

o Karcie Dużej Rodziny, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków  

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

 Miasto Poznań w grudniu 2021 r. przejęło na mocy cesji umowy dot. odbioru 

i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

oraz odbioru, transportu i zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych 

zbieranych w sposób selektywny od ZM GOAP wraz z porozumieniami 
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dostosowującymi. Ww. umowy cesji przygotowano dla każdego sektora odbioru 

odpadów komunalnych z terminem obowiązywania do 30 czerwca 2022 r.  

W zakresie przejęcia zadania przez Miasto Poznań istotne było stworzenie 

nowoczesnego narzędzia informatycznego zapewniającego trójstronną komunikację: 

właściciel nieruchomości – Miasto – Wykonawca. W tym celu opisano funkcjonalność 

nowoczesnego systemu obsługi zapytań elektronicznych, w którym od 2022 r. udzielane 

są odpowiedzi na zgłoszenia otrzymywane od mieszkańców. 

 jednym z głównych zadań dotyczących przejęcia systemu gospodarowania odpadami 

było przyjęcie ok 50 000 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od wszystkich właścicieli nieruchomości. Urząd Miasta Poznania 

przygotował w tym zakresie narzędzia informatyczne – system w którym 

ewidencjonowane są wszystkie deklaracje.  

 uruchomione zostało także innowacyjne narzędzie – PRZYJAZNE DEKLARACJE, 

które umożliwiło mieszkańcom składanie deklaracji za odpady online 

 z dniem 1 października 2021 roku Wydział Gospodarki Komunalnej uruchomił siedem 

stanowisk obsługowych w czterech lokalizacjach tj: po dwa stanowiska obsługi  

w Punktach Obsługi Klienta (POK) przy ul. 3 Maja  nr 46, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 

404, ul. Małachowskiego 10 oraz jedno stanowisko w budynku Poznańskiego Centrum 

Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1.  

Od czerwca 2021 r. do końca września 2021 r. trwał proces przygotowania  

do uruchomienia ww. stanowisk obsługi, stworzenia procedur obsługi zgłoszeń, 

wypracowania zasad przyjmowania deklaracji oraz ich rejestracji, a także pozyskania i 

wyszkolenia pracowników, w tym szkolenia pracowników infolinii miejskiej 

obsługujących tematykę odpadów komunalnych. Łącznie we wszystkich POK-ach 

przez 3 miesiące działania, pracownicy przyjęli ponad 3000 klientów, zarejestrowali 

ponad 7000 dokumentów oraz udzielili informacji w zakresie sposobu wypełnienia 

deklaracji, kształtu nowego systemu, opłatach, pojemnikach, odbiorach i wszystkich 

zmianach mających miejsce od 01 stycznia 2022 r.  

Od dnia 1 lipca 2021 POK-i funkcjonują przy ul. 3 Maja  nr 46, ul. 28 Czerwca 1956 r. 

nr 404 

 kluczowym elementem wdrażania poznańskiego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi było uruchomienie kampanii edukacyjnej dotyczącej obowiązku 

składania deklaracji za odpady, którą Wydział Gospodarki Komunalnej przygotował  

i rozpoczął od 1.10.2021 r. 

Głównym celem kampanii było dotarcie do właścicieli nieruchomości, którzy 

zobowiązani byli do złożenia deklaracji za odpady - czyli właścicieli nieruchomości 

zamieszkanych, działek i domków letniskowych, a także nieruchomości 

niezamieszkanych - np. biur czy restauracji, które znajdowały się w systemie ZM 

GOAP. W ramach kampanii szczególny nacisk położony został na korzystanie  



356 

 
 
 
 
 
 

z rozwiązań online – portalu Przyjazne deklaracje. Kampania trwała od października  

do grudnia 2021 r. 

W ramach Kampanii Wydział docierał do mieszkańców m.in. poprzez: 

 ekspozycję plakatów na nośnikach typu Citylight na terenie Miasta Poznania  

 komunikację miejską MPK: emisja spotów telewizyjnych na ekranach LCD 

komunikaty głosowe, plakaty, reklamę typu Fullback,  

 emisję spotów reklamowych w telewizji WTK i TVP Poznań oraz spotu radiowego 

(Radio Poznań, Radio Eska, Radio Złote Przeboje Poznań, Rock Radio, Radio Pogoda 

Poznań, Meloradio) 

 informacje w mediach społecznościowych - publikację postów i spotów na profilu 

Miasta Poznania, jednostek miejskich i Rad Osiedli, na kanale YouTube oraz na stronie 

internetowej Miasta Poznania,  

 publikacje i artykuły sponsorowane w mediach 

 ulotki – rozmieszczone zostały we wszystkich lokalizacjach UMP, ulotki przekazano 

także firmom odbierającym odpady, które je dystrybuowały wśród właścicieli 

nieruchomości jednorodzinnych, 

W połowie roku 2021 Wydział Gospodarki Komunalnej we współpracy z Biurem Cyfryzacji 

i Cyberbezpieczeństwa UMP zaczął pracę nad powstaniem wortalu, na którego łamach 

udostępniane są między innymi szeroko rozumiane treści o tematyce edukacji ekologicznej. 

Grafikę na stronę internetową przygotowało Studio Kreatywne Gabinetu Prezydenta.  

Główne założenia wynikające z funkcjonowania portalu to: 

 przekazanie informacji jak złożyć deklarację o wysokości opłaty za odpady do Urzędu 

Miasta Poznania oraz zasad funkcjonującego systemu,  

 edukacja ekologiczna tj. umieszczanie treści dotyczących prawidłowego postepowania 

z odpadami (ograniczanie produkcji, ponowne wykorzystanie, recykling) oraz szeroko 

pojętej ekologii i ochrony przyrody, 

 ograniczenie występowania dzikich wysypisk na terenie miasta, poprzez propagowanie 

treści związanych z właściwym postępowaniem z odpadami, 

 wzrost jakości odpadów zbieranych w sposób selektywny na terenie Poznania, poprzez 

edukacje związaną z właściwą segregacją odpadów, 

 łatwy i czytelny dostęp do szczegółowych treści, związanych z poznańskim systemem 

gospodarowania odpadami. 

Wortal „Wszystko o odpadach” stał się źródłem służącym do szerzenia wiedzy z zakresu 

ekologii dla wszystkich poznaniaków. W topowej części wortalu, mieszkańcy mogą znaleźć 

aktualności poruszające ważne kwestie – zamieszczane w odpowiedzi na zapotrzebowanie  

w danym czasie tj. np. sposoby radzenia sobie z choinkami po okresie świątecznym czy odbiór 

odpadów wystawkowych.  

 W 2021 r. w ramach inicjatyw lokalnych udało się wybudować w Poznaniu nowe sieci 

kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz nawierzchnię drogową i chodniki, w tym: 
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 kanalizację sanitarną wybudowano w ul.: Bobrownickiej, Niemeńskiej oraz Janowskiej 

o łącznej długości 193,7 mb. Ogółem wydatkowano 385 447,49 zł, w tym środki 

Miasta- 282 245,39 zł i środki mieszkańców – 103.202,10 zł. 

 sieci wodociągowe wybudowano w ul.: bocznej od Pokrzywno, Huby Moraskie oraz 

bocznej od Lubelskiej o łącznej długości 397,74 mb. Ogółem wydatkowano 268 228,71 

zł, w tym środki Miasta – 201 171,53 zł oraz środki mieszkańców – 67.057,18 zł. 

 nawierzchnia drogowa oraz chodniki powstały w ul. Kotarbińskiego oraz ul.: Brossa, 

Zielewicza i Wierzejewskiego. Łącznie ułożono 2.595 m2 nawierzchni z kostki 

betonowej. Ogółem wydatkowano 1.403.179,09 zł, w tym środki Miasta – 1.051.482,48 

zł i środki mieszkańców – 351.696,61 zł. 

 Na zlecenie wydziału wykonano 10 promocyjnych kostek brukowych z napisem 

INICJATYWA LOKALNA Wspólna inwestycja Mieszkańców i Miasta . Dwie z tych 

kostek zostały wmontowane w nową nawierzchnię chodników przy ulicach 

Brossa/Zielewicza/Wierzejewskiego. 

Przy udziale Gabinetu Prezydenta powstał 3 minutowy film dokumentujący realizację 

inwestycji lokalnych w 2021 r. promujący taką formę współpracy Miasta  

z mieszkańcami – dostępny na YouTube Miasto Poznań Inwestycje lokalne. 

 Zakończono budowę i oddano do użytku nowe Schronisko dla zwierząt w Poznaniu, 

całkowicie sfinansowane przez Miasto. Łączny koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 

40 mln zł. Schronisko znajduje się na 5 ha i jest gotowe na przyjęcie 300 psów i 300 

kotów zapewniając zwierzętom wysoki standard pod względem warunków bytowych  

i opieki. Schroniskiem zarządza jednostka organizacyjna Miasta – Usługi Komunalne. 

Inwestycja ta została zgłoszona do konkursu TOP Inwestycje Komunalne 2021 

organizowane przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.,  

w którym znalazła się w gronie 10 najlepszych inwestycji komunalnych w kraju  

i otrzymało wyróżnienie. W głosowaniu internetowym inwestycja zajęła II miejsce 

wśród nominowanych przedsięwzięć. 

 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania   

 w dniu 7 września 2021r. została podjęta  Uchwała Nr LI/945/VIII w sprawie przyjęcia 

zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta 

Poznania. 

Konieczność aktualizacji Regulaminu wynikała ze zmian wprowadzonych w ustawie 

Prawo budowlane. Wprowadzone w Regulaminie zmiany zostały zgodnie  

z obowiązującymi przepisami pozytywnie zaopiniowane przez organ regulacyjny,  

tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie –Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu. 

 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych   

 w dniu19 października2021 została podjęta  Uchwała Nr LIII/998/VIII w sprawie 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
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w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Uchwalenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązkiem ustawowym 

gmin. W nowym brzmieniu uchwały zastosowano podział nieczystości ciekłych 

uzależniony od ich rodzaju (stopnia zanieczyszczenia). Z kolei ustalenie górnych 

stawek dla odbioru odpadów komunalnych jest konsekwencją decyzji Rady Miasta 

Poznania o wyjściu Miasta ze struktur Związku Międzygminnego Gospodarki 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Dla zapewnienia ciągłości działania systemu 

gospodarowania odpadami wysokość górnych stawek za odbiór odpadów komunalnych 

od właściciela nieruchomości została pozostawiona na dotychczasowym poziomie. 

 

 

XXXVII. Zarząd Transportu Miejskiego: 

 

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w imieniu Miasta Poznania realizuje zadania 

organizatora publicznego transportu zbiorowego. W 2021 r. ZTM zarządzał transportem 

zbiorowym na terenie Miasta Poznania oraz 19 sąsiednich gmin. W 5 gminach: Czerwonak, 

Komorniki, Luboń, Rokietnica i Suchy Las -  ZTM Poznań organizuje transport na wszystkich 

liniach. W 14 gminach: Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, 

Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne  

i Zaniemyśl – ZTMw Poznaniu organizuje transport na wybranych liniach, na których 

obowiązują zasady i taryfa ZTM Poznań. W powyższych gminach funkcjonuje także odrębny 

od ZTM lokalny publiczny transport zbiorowy organizowany przez te gminy. Na liniach 

organizowanych przez gminy obowiązuje taryfa i zasady ustalane przez w/w samorządy.  

Jest to odrębna taryfa od taryfy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.  

W roku sprawozdawczym funkcjonowały 164 linie komunikacyjne (22 linie tramwajowe oraz 

142 autobusowe, w tym 76 linii aglomeracyjnych). Usługi przewozowe wykonywali 

operatorzy:  MPK Poznań, KPA Kombus Kórnik, PT Translub Luboń, PUK Komorniki, ZUK 

Rokbus Rokietnica, PW Transkom Czerwonak, TPBUS Tarnowo Podgórne, ZKP Suchy Las  

i Zakład Komunalnyw Kleszczewie.  

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej związanej z Covid-19 oraz wprowadzanych ograniczeń 

i obostrzeń, Zarząd Transportu Miejskiego realizował działania usprawniające i integrujące 

system transportu publicznego w obszarze metropolitalnym Miasta Poznania. Systematycznie 

inwestowano 

w modernizację torowisk oraz wprowadzano nowoczesne rozwiązania w zakresie inżynierii 

ruchu, co przyniosło wymierne korzyści dla pasażerów w postaci szybszych i bardziej 

komfortowych podróży. Sukcesywnie wprowadzano optymalizację tras i synchronizację 

rozkładów jazdy w celu usprawnienia przesiadek. 
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Punktualność komunikacji miejskiej i gminnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. 

wynosiła: 

- dla linii MPK – 86,4%,  

- dla linii gminnych – 89,6%. 

 

Zmiany w komunikacji nocnej i usprawnienia na Starołęce 

W nocy z 1 na 2 marca 2021r., wprowadzono zmiany mające na celu podniesienie jakości 

komunikacji nocnej. Pasażerowie zyskali zwiększenie możliwości bezpośrednich przejazdów, 

wygodniejsze przesiadki i nocną obsługę komunikacyjną nowych rejonów Poznania. Zmienił 

się układ przebiegu tras, numeracja linii oraz godziny odjazdów. Zmiany zaproponowane 

w październiku 2020 r., zostały zaopiniowane przez większość zainteresowanych rad osiedli. 

Projekt reorganizacji linii nocnych został także zaprezentowany Komisji Transportu i Polityki 

Mieszkaniowej Rady Miasta Poznania. W miarę możliwości, uwzględniono również uwagi 

pasażerów nadesłane do ZTM.  

Komunikacja publiczna w Poznaniu działa sprawniej również dzięki zmianom organizacji 

ruchu. 

Z uwagi na zmianę w organizacji ruchu na ul. Św. Marcin (na odcinku od ul. Gwarnej do mostu 

Uniwersyteckiego), na Al. Niepodległości wprowadzony został buspas, który usprawnia 

kursowanie autobusów linii nr 163, 168, 169 i 171. Kolejny buspas powstał na moście Królowej 

Jadwigi, wprowadzając priorytet dla komunikacji autobusowej w rejonie przebudowywanego 

ronda Rataje. 

W związku pracami remontowymi i wynikającymi z nich zmianami w organizacji ruchu  

w rejonie ul. Starołęckiej, Zarząd Transportu Miejskiego wspólnie z Miejskim Inżynierem 

Ruchu i MPK Poznań  przygotował rozwiązanie poprawiające sytuację komunikacyjną  

w rejonie Starołęki. W pakiecie zmian transportowych znalazło się: wprowadzenie 

dodatkowych 15 par pociągów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, wdrożenie zmian 

organizacji ruchu po północnej i południowej stronie torów kolejowych, skierowanie linii 

tramwajowych do pętli Unii Lubelskiej oraz Starołęka Mała oraz uruchomienie dwóch 

dodatkowych linii autobusowych „za tramwaj”.  

W ramach prac nad koncepcją skomunikowania z węzłami przesiadkowymi innych obszarów, 

oddalonych od przystanków komunikacji miejskiej, do których nie można dojechać 

standardowymi autobusami, Zarząd Transportu Miejskiego przedstawił plan poprawy 

dostępności komunikacji miejskiej na osiedlach peryferyjnych. Po udanym pilotażowym 

uruchomieniu linii nr 121, planowane jest uruchomienie 3 nowych linii (oznaczonych 

numerami 122, 123 i 127) obsługiwanych przez minibusy. Projekt został skonsultowany  

z radami osiedli. Linie zostaną uruchomione w momencie zakupu przez przewoźnika 

miejskiego odpowiednich pojazdów.  
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Na podstawie zainicjowanego przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną porozumienia z ZTM 

Poznań wprowadzono promocję w ramach oferty „ŁKA łączy z Poznaniem”. Oferta umożliwia 

zakup w kasie kolejowej lub u konduktora biletu łączonego o nazwie „ŁKA łączy-Poznań”  

w promocyjnej cenie, zawierającego odpowiednik czasowego biletu 45-minutowego ZTM.  

Sondaże wśród pasażerek i pasażerów 

ZTM we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza przeprowadził badanie 

sondażowe dotyczące poczucia bezpieczeństwa osób starszych w transporcie zbiorowym. 

Zebrane informacje zostaną wykorzystane do analizy stanu bezpieczeństwa w komunikacji 

miejskiej oraz przyczynią się do podjęcia działań zmierzających do jej zwiększenia.  

Przygotowując się do otwarcia zmodernizowanego ronda Rataje, ZTM podjęło działania 

optymalizacyjne i usprawniające funkcjonowanie komunikacji publicznej. W celu poznania 

opinii i preferencji pasażerów korzystających z linii autobusowych nr 154, 425, 431, 432, 435, 

501, 502, 511, 512, 560, 561, przeprowadzono badanie ankietowe. Formularz ankietowy 

wypełniło blisko 2,4 tys. osób. Największe poparcie zyskały dwa warianty: zakładający 

skierowanie linii do ronda Rataje prosto ulicą Krzywoustego oraz wariant przewidujący dojazd 

autobusów ulicą Szwedzką do pętli Franowo i przesiadkę na tramwaj. 

1 września 2021r. wprowadzono zmiany nazw zespołów przystankowych i przystanków  

w Poznaniu i aglomeracji. Zmiany dotyczyły przede wszystkim przystanków, które usytuowane 

są w pobliżu stacji Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Wprowadzenie nowego nazewnictwa 

miało na celu ułatwienie pasażerom orientacji odnośnie możliwości przesiadek na węzłach 

komunikacyjnych ZTM na Poznańską Kolej Metropolitalną. 

Duży wpływ Covid-19 na transport lokalny 

 

Na funkcjonowanie transportu publicznego w roku 2021 nadal wpływała sytuacja epidemiczna 

w kraju. Pandemia COVID-19 oraz wprowadzane przez rząd obostrzenia skutkowały 

koniecznością dostosowania komunikacji miejskiej i podmiejskiej do aktualnych warunków.  

 

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, w okresie od 27 marca do 4 maja 

2021r., władze rządowe wprowadzały kolejne obostrzenia sanitarne. W związku 

z tym, występowały zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. W dni robocze 

obowiązywał sobotni rozkład jazdy z licznymi wzmocnieniami w godzinach szczytów 

komunikacyjnych. Ograniczenia w transporcie były z jednej strony odpowiedzią na dużo 

mniejszą mobilność mieszkańców Poznania, a z drugiej - miały zapewnić pewność i ciągłość 

kursowania autobusów i tramwajów na wypadek zwiększenia absencji w kadrze prowadzącej 

pojazdy. ZTM oraz służby nadzoru ruchu MPK monitorowały funkcjonowanie transportu 

publicznego i na bieżąco wprowadzano wzmocnienia dla poszczególnych linii. 1 września 2021 

przywrócono zasadniczy rozkład jazdy sprzed pandemii, natomiast 1 października, w związku 
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ze wzrostem frekwencji, przywrócono częstotliwość kursów co 12 minut na liniach 

tramwajowych w godzinach 9:00-13:00.  

ZTM, poprzez akcję informacyjno-promocyjną skoordynowaną z Gabinetem Prezydenta 

Urzędu Miasta Poznania, zachęcał do dojazdu komunikacją publiczną na liniach ZTM  

do Poznańskiego Punktu Szczepień Powszechnych na Stadionie Miejskim oraz do Punktów 

Szczepień Powszechnych w miejscowościach: Koziegłowy, Konarzewo, Luboń, Kórnik, 

Mosina i Rokietnica.  

 

W ramach zachęcenia pasażerów do powrotu do komunikacji publicznej po pandemii oraz 

podziękowania pasażerom regularnie z niej korzystającym, Zarząd Transportu Miejskiego 

przygotował propozycje w zakresie specjalnych biletów okresowych 30+3 i 90+9, których 

termin został wydłużony odpowiednio o 3 lub 9 dni. Oferta skierowana była do osób 

rozliczających podatki w Poznaniu i miejscowościach objętych porozumieniami 

międzygminnymi. Pozwalała na zakup jednego z ww. biletów długookresowych z 10% 

bonusem. Bilety w promocyjnej ofercie były dostępne dla pasażerów od października do końca 

grudnia 2021r. 

1. Inwestycje 

 

 W 2021 roku realizowane były inwestycje (z częściowym dofinansowaniem unijnym) 

poprawiające układ komunikacyjny i infrastrukturę torowo-sieciową, takie jak: 

 • przebudowa trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj – ukończono roboty 

budowlane na odcinku od ronda Żegrze do pętli tramwajowo-autobusowej oraz od pętli  

do istniejącej ul. Unii Lubelskiej. Zakończono również rozbudowę istniejącej ul. Unii 

Lubelskiej na odcinku do ul. Obodrzyckiej. Przeprowadzono także aktualizację dokumentacji 

projektowej do realizacji kolejnego etapu inwestycji – prac na odcinku ul. Kórnicka - os. Lecha 

i Ring Łacina; 

 • trasa tramwajowa na Naramowice - rozpoczęto realizację robót budowlanych  

na wszystkich odcinkach inwestycji. Udostępniono dla pasażerów odcinek trasy tramwajowej 

do ul. Lechickiej; 

 modernizacja trasy tramwajowej na ulicy Wierzbięcice - oddano do użytkowania 

torowisko wraz z przebudowaną ul. Wierzbięcice. W listopadzie 2021r. rozpoczęto 

realizację prac na ul. 28 Czerwca 1956r.; 

 modernizacja ronda Rataje - zakończono roboty torowe i drogowe w ul. Jana Pawła II, 

ul. Zamenhofa oraz na tarczy ronda. Uruchomiono ruch tramwajowy w relacji Starołęka – 

Śródka oraz wzdłuż ul. Krzywoustego (bez zatrzymywania się na przystankach). Uzyskano 

pozwolenie na budowę drogi dojazdowej do separatora; 
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2. Inwestycje – prace koncepcyjne 

 W roku 2021 r. opracowywane były kolejne koncepcje inwestycji umożliwiających rozwój 

transportu publicznego w Poznaniu, dotyczące takich projektów jak: 

 • trasa tramwajowa na Naramowice - etap II - opracowana została koncepcja końcowa 

uwzględniająca uwagi wynikające z procesu konsultacji społecznych oraz opinii miejskich 

jednostek organizacyjnych oraz część I wielowariantowej koncepcji alternatywnego przebiegu 

trasy tramwajowej na Naramowice – etap II przez ul. Winogrady; 

 • rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna 

Greckiego – odebrano koncepcję końcową (etap II) zintegrowanego węzła przesiadkowego 

Druskienicka. Podpisano umowę na wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej trasy 

tramwajowej na Podolany w Poznaniu i odebrano jej I etap, trwają dalsze prace projektowe. 

Trwają również dalsze prace projektowe w zakresie opracowania programu funkcjonalno-

użytkowego nowych pętli autobusowych na Strzeszynie i Podolanach; 

 • trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej - 

1.12.2020 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wydała decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trasy 

tramwajowej na osiedle Kopernika w Poznaniu, która stała się ostateczna z dniem 1.01.2021 r., 

realizowano również umowę na funkcjonowanie strony internetowej projektu; 

 • parking typu P&R na obszarze Górczyna – wykonano I etap dokumentacji projektowej 

parkingu placowego Park&Ride (P+R) na obszarze Górczyna w Poznaniu; 

 trasa tramwajowa „Poznań Wschód” przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące 

koncepcji trasy tramwajowej. Przeważająca część (88%) uczestników badania jest zdania, 

że budowa trasy tramwajowej „Poznań Wschód” jest potrzebna. 

3. Remonty - infrastruktura torowo-sieciowa 

W celu zapewnienia bieżącego utrzymania sprawności technicznej eksploatowanej 

infrastruktury torowo-sieciowej była ona dzierżawiona przez MPK w Poznaniu. Dzierżawca 

realizuje przeglądy, naprawy i konserwację torów, rozjazdów, napędów zwrotnic oraz 

nawierzchni przystanków. Służby pogotowia torów, zwrotnic, sieci i stacji usuwają skutki 

awarii i wypadków komunikacyjnych. MPK Poznań zajmuje się również utrzymaniem 

infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej przy liniach i pętlach tramwajowych.  

W 2021 roku na odnowę infrastruktury publicznego transportu zbiorowego przeznaczono 

21 mln zł. Efektem przeprowadzonych prac była poprawa poziomu bezpieczeństwa  

i niezawodności komunikacji publicznej, zwiększenie komfortu pasażerów oraz redukcja 

hałasu. W 2021 r. przeprowadzono: 

 przebudowę torowiska na ul. Podgórnej; 
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 modernizację stacji trakcyjnej „Forteczna”; 

 przebudowę przystanku Poznańska w kierunku Mostu Teatralnego; 

 zakup i montaż smarownic torowych (pl. Wielkopolski, pętle Starołęka i 

Piątkowska); 

 budowę końcówki czołowej przy osiedlu Piastowskim, a po zakończeniu jej 

funkcjonowania, przebudowę torowiska od końca zakresu przebudowy węzła Rondo 

Rataje do przystanków os. Piastowskie; 

 budowę przystanków typu wiedeńskiego: Sielska i Rynek Jeżycki w ciągu ul. 

Dąbrowskiego; 

 modernizację platform przystankowych dla przystanków autobusowych: 

Podolany, Rycerska, Wietrzna, Morasko Kościół; 

 wyposażenie zwrotnic w napędy i rejestratory zdarzeń (pl. Wielkopolski, rondo 

Śródka, pętla Starołęka); 

 zakup materiałów na wymianę przejazdu przez torowisko na ul. Starołęckiej – 

realizacja planowana na maj 2022 r.; 

 zakup i montaż 20 szt. tablic informacji pasażerskiej (TIP). 

Wszystkie przeprowadzone remonty były ściśle skoordynowane z dużymi inwestycjami 

prowadzonymi na terenie miasta. Równolegle, w ramach zadania, powstaje dokumentacja 

niezbędna do realizacji kolejnych prac w przyszłych latach. 

W roku sprawozdawczym ZTM kontynuował współpracę oraz nadzór nad utrzymaniem  

i ustawianiem wiat przystankowych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.  

W 2021 r. zamontowano 79 nowych wiat przystankowych oraz 28 wiat z relokacji.  

20 grudnia udostępniono dla pasażerów nowe przystanki tramwajowe typu wiedeńskiego 

Rynek Jeżycki na ul. Dąbrowskiego. Jeszcze wcześniej taką formę uzyskał przystanek Sielska 

w kierunku pętli Górczyn. W ramach prac prowadzonych przez służby MPK Poznań 

wyniesiono fragmenty jezdni, wybudowano rampy i wykonano perony o długości 45 metrów 

oraz ich krawędzie. Z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących zastosowano faktury 

ostrzegawcze i naprowadzające. Przystanki wiedeńskie znacznie ułatwiają pasażerom 

wsiadanie i wysiadanie z pojazdów. 

 

4. Parkingi Park&Ride i stacje napraw dla rowerzystów 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu realizuje ideę łączenia transportu indywidualnego 

ze zbiorowym transportem publicznym. 

 

15 marca 2021r. otwarte zostały trzy nowe parkingi „Park&Ride” znajdujące się przy ulicach  

św. Michała, Biskupińskiej oraz przy rondzie Starołęka. Budowa parkingów P&R to realizacja 

istotnego elementu polityki Miasta, mającej poprawić komunikację w Poznaniu i zachęcać  
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mieszkańców do łączenia różnych środków transportu, zwiększając wykorzystanie transportu 

zbiorowego.  

Wspierano nie tylko kierowców przesiadających się na komunikację publiczną. W 2021 roku 

ZTM zamontował 14 stojaków rowerowych oraz 2 samoobsługowych stacje naprawy 

rowerów przy węzłach komunikacji publicznej. W celu zapewnienia pełnej sprawności 

montowanych samoobsługowych stacji naprawy rowerów, ZTM podpisuje co roku umowę na 

świadczenie usług serwisowych wraz z wymianą narzędzi, które ulegają zużyciu albo 

kradzieży. Aktualnie umową serwisową jest objętych 38 samoobsługowych stacji na terenie 

Poznania. 

 

5. Poznański Rower Miejski 

1 marca 2021r. rozpoczął się 10. sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego. Mieszkańcy zyskali 

7 nowych lokalizacji stref rowerów bezstacyjnych (4G) w następujących lokalizacjach: Spławie 

- przy pętli autobusowej, Szczepankowo, Golęcińska, Bukowska/Kolorowa, 

Rembertowska/Raszyńska, Radziejewskiego, Inflancka/os. Lecha. Do dyspozycji 

użytkowników PRM było zatem 178 punktów wypożyczeń rowerów. Rozbudowana została 

także flota rowerów PRM – przybyło 87 jednośladów 4G, co dało łączną liczbę 746 sztuk 

rowerów 4G oraz 996 sztuk rowerów 3G. Zmieniła się również taryfa opłat. Rower miejski, 

jako ważny element miejskiego systemu przemieszczania się został bardziej związany  

z klasycznym transportem miejskim. Użytkownicy PRM identyfikujący się w systemie 

rowerów miejskich kartą PEKA z ważnym biletem okresowym nadal mogą korzystać  

z bezpłatnych 30 minut podróży PRM, aby wygodnie przesiadać się z roweru na autobus lub 

tramwaj. Użytkownicy, którzy nie skorzystają z powyższej możliwości za pierwsze 30 minut 

wypożyczenia płacą symboliczną złotówkę. Opłata ta jest zgodna z preferencjami wskazanymi 

przez użytkowników w ankiecie przeprowadzonej przez ZTM wspólnie z Operatorem PRM.  

6. Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i podmiejskiej mające na celu 

poprawę obsługi komunikacyjnej mieszkańców 

ZTM na bieżąco reagował na potrzeby pasażerów i wprowadzał zmiany mające na celu 

poprawę obsługi komunikacyjnej mieszkańców aglomeracji. We współpracy m.in. z radami 

osiedli oraz gminami korygowano trasy i rozkłady jazdy poszczególnych linii oraz zmiany 

ułatwiające pasażerom korzystanie z komunikacji publicznej, np.: 

 w związku z ujednolicaniem numeracji dla linii podmiejskich, od 1 stycznia 2021 roku 

oznaczenie linii nr 155 zmieniono na 425; 

 od 2 stycznia obowiązuje zmiana stałej trasy kursowania linii autobusowej nr 193. 

Nowa trasa ma poprawić połączenie rejonu Ogrodów, Marcelina i Os. Kopernika z 

północną częścią miasta; 

 na prośbę pasażerów wprowadzona została korekta godzin odjazdów autobusów linii 

nr 388; 
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 w celu poprawy obsługi komunikacyjnej mieszkańców gminy Kórnik, 1 września 

wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych nr 502, 512 i 527; 

 z uwagi na zmianę godzin otwarcia Ogrodu Zoologicznego, wprowadzano korekty 

rozkładu jazdy linii nr 184; 

 2 listopada pasażerowie zyskali nowy przystanek autobusowy „Rycerska” na ul. 

Marcelińskiej; 

 na wniosek Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, skorygowano rozkłady jazdy dla linii 

nr 811 i 889; 

 w celu wzmocnienia obsługi komunikacyjnej w rejonie ulicy 28 Czerwca 1956 r., od 

27 grudnia wprowadzono zmianę trasy przejazdu autobusów linii nr 176 w rejonie 

Wildy; 

 w związku z zakończeniem prac związanych z przebudową wiaduktu na ul. 

Gołężyckiej, 2 listopada wprowadzono stałe zmiany w komunikacji autobusowej w 

rejonie Starołęki i Minikowa; 

 18 grudnia 2021 otwarto zmodernizowany wiadukt na ul. Kurlandzkiej, co umożliwiło 

powrót na stałe trasy autobusów linii nr 152 i 184; 

 przy zmianie kolejowych rozkładów jazdy wprowadzano odpowiednie korekty 

w rozkładach linii podmiejskich w celu synchronizacji transportu zbiorowego. 

  

7. Poznańska Rada Transportu Aglomeracyjnego (PRTA) 

Poznańska Rada Transportu Aglomeracyjnego w okresie sprawozdawczym opracowała sześć 

rekomendacji mających na celu podniesienie poziomu jakości usług świadczonych przez 

przewoźników działających na zlecenie ZTM Poznań. Rekomendacje dotyczyły wielu 

obszarów tematycznych, m.in.: określenia wyposażenia węzłów przesiadkowych, założeń  

do planera podróży oraz zasad funkcjonowania parkingów P&R w aglomeracji poznańskiej.  

W roku 2021 obrady członków PRTA odbyły się siedmiokrotnie (4 spotkania w pierwszym 

półroczu i 3 spotkania w drugim półroczu). Z uwagi na okres pandemii i obowiązujące 

obostrzenia wszystkie spotkania odbyły się w formie zdalnej (online).     

8. Informacja pasażerska 

W roku 2021 r. wdrażano nowoczesne standardy informacji pasażerskiej.  

Zarząd Transportu Miejskiego wdrożył kolejne ułatwienie dla pasażerów komunikacji 

miejskiej. Na elektronicznych tablicach informacji pasażerskiej, znajdujących się  

na przystankach, wyświetlane są informacje, z których pasażer może się dowiedzieć, że pojazd 

realizujący dany kurs został unieruchomiony lub utknął w korku i nie przyjedzie w czasie, który 

podawany jest na tablicy.  
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Na przystankach autobusowych i tramwajowych umieszczono nową informację pasażerską 

instruującą jak kupić jednorazowy bilet czasowy przez aplikacje sześciu operatorów aplikacji 

mobilnych. Informacje zawierają  kody QR operatorów.  

Na mocy umowy zawartej przez ZTM Poznań i Gminę Dopiewo, od stycznia 2021r., ZTM 

udostępnia w standardzie GTFS na swojej stronie internetowej rozkłady jazdy linii gminnych 

nr 791, 792, 797, 799. Pliki te pobierane są przez zainteresowanych twórców aplikacji 

mobilnych oraz serwis Google Maps. Powyższe linie są organizowane przez samorząd lokalny 

Dopiewa. 

9. Promocja transportu publicznego 

ZTM kontynuował współpracę z mediami i prowadził bieżącą, aktywną obsługę stron 

internetowych www.ztm.poznan.pl i www.peka.poznan.pl. oraz oficjalny fanpage ZTM 

Poznań. Informacje o zmianach przekazywano także poprzez komunikaty publikowane na 

Wirtualnym Monitorze PEKA, tablicach dynamicznej informacji pasażerskiej, wysyłkę 

informacji bezpośrednio na adres e-mail redakcji, a także – poprzez system zapowiedzi 

głosowych w pojazdach. 

 Na bieżąco prowadzona była również promocja transportu publicznego.  

W okresie sprawozdawczym, promowano łączenie różnych form transportu – przesiadki  

na komunikację publiczną i korzystanie z parkingów Park&Ride oraz podróżowanie pociągiem 

(Kolei Wielkopolskich i POLREGIO) z biletem okresowym ZTM ze strefą A w granicach 

Poznania (pomiędzy stacjami z nazwą Poznań oraz Kiekrz). Zachęcano także do korzystania  

z atrakcyjnej oferty biletów specjalnych (Bilet Metropolitalny, semestralny, senioralny i bilet 

dla uczniów szkół podstawowych) oraz podpowiadano, jak można taniej korzystać z transportu 

publicznego. 

Zarząd Transportu Miejskiego przeprowadził kampanię „Poznań wśród najtańszych” 

przybliżającą zalety taryfy przystankowej, elastyczność oferty biletów długookresowych oraz 

korzystne promocje biletowe.  

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu zorganizowano szereg 

wydarzeń dla mieszkańców Poznania. 17 września 2021r. do sprzedaży trafiła wyjątkowa karta 

PEKA na okaziciela, wyprodukowana z okazji 30-lecia wprowadzenia nocnej komunikacji 

autobusowej. 18 września odbyła się natomiast gra miejska „Wyjście Smoga” oraz 

Autobusowy Fotoday. 22 września – w Dniu bez Samochodu – kierowcy mogli skorzystać  

z darmowych przejazdów na liniach ZTM Poznań oraz pociągami Kolei Wielkopolskich  

i POLREGIO w obrębie Województwa Wielkopolskiego na podstawie ważnego dowodu 

rejestracyjnego samochodu. Do obchodów ETZT 2021 aktywnie włączył się także operator 

Poznańskiego Roweru Miejskiego – firma Nextbike. Przez całą środę - 22 września 
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użytkownicy systemu rowerów miejskich mieli przez cały dzień bezpłatną pierwszą godzinę 

każdego wynajmu 

 

W 2021 roku promowano ofertę linii turystycznych. W okresie sprawozdawczym, miłośnikom 

komunikacji miejskiej zaoferowano największą dotychczas liczbę historycznych pojazdów.  

Po raz pierwszy uruchomiono także linię nr 102 zapewaniającą dojazd historycznym taborem 

do Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII oraz do Muzeum Broni Pancernej na Golęcinie. 

 

10. Rozwój systemu PEKA, płatności kartą w pojazdach 

Zarząd Transportu Miejskiego realizuje plan rozwoju systemu PEKA. W grudniu 2021r. 

rozstrzygnięto konkurs na operatora systemu płatności za przejazd transportem publicznym za 

pomocą karty płatniczej. Wybrano ofertę firmy Mennica Polska S.A. Wdrożenie systemu 

płatności mobilnych planowane jest do końca sierpnia 2022r. 

Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoli na uzupełnienie obecnego systemu dystrybucji 

biletów jednorazowych czasowych o możliwość ich bezgotówkowego zakupu w każdym 

pojeździe. Rozwiązanie umożliwi zakup biletu zbliżeniowo, przy użyciu kart płatniczych lub 

telefonu z podpiętą kartą płatniczą. Projekt zakłada wyposażenie wszystkich pojazdów 

obsługujących linie komunikacyjne ZTM (należących do poznańskiego MPK i 8 operatorów 

gminnych) w terminale umożliwiające opłacanie przejazdów za pomocą karty płatniczej.  

 

Prowadzono także przebudowę architektury technicznej sytemu PEKA, mająca na celu 

udostepnienie pasażerom nowoczesnych możliwości obsługi biletów długookresowych.  

 

11. Bilety, obsługa klientów 

W 2021 r. pasażerowie transportu publicznego organizowanego przez ZTM kupili bilety  

za łączną kwotę ok. 167 mln zł (kwota za 2020r. to ok. 137 mln zł).  

Do dyspozycji pasażerów w Poznaniu było 12 Punktów Obsługi Klienta ZTM (10 Punktów 

Obsługi Klienta w Poznaniu oraz dwa Punkty Obsługi Klienta u Operatorów  - w Kleszczewie 

i Tarnowie Podgórnym). Bilety można było kupować również w 233 Punktach Sprzedaży 

Biletów, 257 biletomatach mobilnych w pojazdach oraz w 100 biletomatach stacjonarnych  

(18 biletomatów zostało tymczasowo zdemontowanych z uwagi na akty wandalizmu  

i konieczność przeprowadzenia czasochłonnych naprawcze). Począwszy od 22 maja, na terenie 

Poznania i aglomeracji miały miejsce powtarzające się akty wandalizmu, podczas których 

zniszczono w sumie 14 biletomatów stacjonarnych operatorów MERA i Mennica Polska. ZTM 

sukcesywnie i na bieżąco przekazywał informacje dotyczące braku możliwości korzystania  

z automatów biletowych w lokalizacjach, gdzie konieczne było wyłączenie lub zdemontowanie 

urządzenia. Automaty zostały naprawione i są sukcesywnie montowane w dotychczasowych 

lokalizacjach. Ponadto 4 biletomaty zostały zdemontowane na czas trwania prac remontowych 

w rejonie prowadzonych inwestycji.  
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Pasażerowie chętnie korzystali z możliwości zakupu biletów przez Internet – po zalogowaniu 

na portalu www.peka.poznan.pl. Istniała także możliwość opłacania przejazdów przy pomocy 

aplikacji mobilnych. Usługę zapewniało 6 operatorów: CITYNAV (jakdojade.pl), GoPay, 

moBILET (MOBILE TRAFFIC), mPay, SKYCASH oraz zBiletem – nowy operator, 

umożliwiający zakup biletu ZTM w aglomeracji poznańskiej za pomocą telefonu 

komórkowego od czerwca 2021r.  

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził 

dodatkową funkcjonalność systemu PEKA - możliwość doładowania tPortmonetki na karcie 

PEKA na okaziciela bez konieczności logowania na stronie www.peka.poznan.pl.  

Stan pandemii wymusił nadzwyczajne rozwiązania także w zakresie sprzedaży biletów  

i obsługi klientów. W trosce o bezpieczeństwo sanitarne i zdrowie pasażerów oraz 

pracowników: 

 zapewniano obsługę zdalną poprzez kontakt telefoniczny i za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, na bieżąco odpowiadano również na pytania nadsyłane za pośrednictwem 

fanpage’a; 

 uruchomiono dodatkowe połączenia telefoniczne, aby usprawnić kontakty z pasażerami; 

 w celu zabezpieczenia ciągłości obsługi pasażerów, od 1 stycznia do 1 czerwca 2021r., 

Punkty Obsługi Klienta i Biuro Obsługi Klienta funkcjonowały w skróconym wymiarze 

czasowym oraz przy zachowaniu dodatkowych środków bezpieczeństwa. 

Zarząd Transportu Miejskiego, przy współpracy z Radą Rodziny Dużej, przygotował projekt 

uchwały wprowadzającej zmianę w ofercie biletu dla rodziców i dzieci z rodzin 

wychowujących czworo i więcej dzieci (tzw. biletu 4+). Wprowadzona zmiana polega  

na rozszerzeniu taryfy i dostosowaniu jej do aktualnych potrzeb rodzin poprzez dodanie opcji 

zakupu biletu 4+ na okres krótszy niż 366 dni.  

Z inicjatywy ZTM Poznań, Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę, zgodnie z którą dzieci  

z odroczonym obowiązkiem szkolnym do momentu podjęcia nauki mogą bezpłatnie korzystać 

z komunikacji miejskiej na liniach ZTM.  

Od 1 października 2021r. pojawiła się zmiana w promocjach biletowych. W promocji 

weekendowej - od piątku od godz. 20:00 do niedzieli do godz. 24:00 z posiadaczem normalnego 

biletu sieciowego może podróżować jedna osoba towarzysząca bez limitu wieku w granicach 

strefy biletowej, w której ważny jest bilet okresowy jego posiadacza. Pojawiły się także zmiany 

w promocji biletowej dotyczącej biletów 24-godzinnych. Dwa jednocześnie skasowane 

jednorazowe bilety normalne 24-godzinne upoważnią do przejazdu dwie osoby dorosłe oraz  

do trojga dzieci w wieku do 18 lat lub przypadku rodzin wielodzietnych – 2 osób dorosłe  

http://www.peka.poznan.pl/
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i dowolną liczbę dzieci - pod warunkiem posiadania przez podróżujących Kart Rodziny Dużej. 

Natomiast dwa jednocześnie skasowane bilety normalne 24-godzinne od godziny 20:00  

w piątek do godziny 24:00 w sobotę, upoważnią do przejazdu 2 osoby dorosłe i do 3 dzieci  

w wieku do 18 lat, lub – w przypadku rodzin wielodzietnych – 2 osób dorosłe i dowolną liczbę 

dzieci pod warunkiem posiadania przez podróżujących Kart Rodziny Dużej. 

Ponadto wprowadzono uzupełnienie w uchwale dotyczącej zwolnień i ulg w opłatach  

za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym w zakresie biletu specjalnego dla Honorowych 

Dawców Krwi. Do obecnej grupy osób uprawnionych do korzystania z tego biletu,  

tj. „Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia” (tytuł uzyskiwany po oddaniu 15 litrów 

krwi przez kobietę lub 18 litrów przez mężczyznę), dodane zostały osoby wyróżnione odznaką 

„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, uzyskiwane po oddaniu min. 20 

litrów krwi. 

12. Kontrola biletowa 

Pomimo dużej dostępności sieci sprzedaży biletów, w 2021 r. kontrolerzy ZTM nałożyli 63 

278 opłat dodatkowych (łącznie z kontrolerami operatorów gminnych na liniach 

organizowanych przez ZTM nałożono 71 984 opłat). Kontrole biletowe objęły 4,3 proc. 

realizowanych kursów. 

W okresie sprawozdawczym kontrolerzy biletowi ZTM wspólnie z funkcjonariuszami Straży 

Miejskiej Miasta Poznania (13 akcji), Straży Miejskiej Miasta Luboń (3 akcje) oraz Straży 

Gminnej Tarnowa Podgórnego (1 akcja) przeprowadzili łącznie 17 działań o charakterze 

informacyjno-edukacyjnym w pojazdach komunikacji publicznej. Podczas kontroli biletowych 

przypominano pasażerom o obowiązku zasłaniania maseczką nosa i ust w pojazdach 

komunikacji miejskiej. 

 

13. Regulamin Przewozów i Przepisy porządkowe  

1 stycznia 2021r. wszedł w życie nowy Regulamin Przewozów i Przepisy porządkowe – dwa  

dokumenty dotyczące zasad obowiązujących w transporcie zbiorowym organizowanym przez 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Wprowadzono m. in. zmiany w warunkach 

przewozu psów i uregulowano kwestię transportowania hulajnóg oraz innych urządzeń 

indywidualnego przemieszczania się. 
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XXXVIII. Palmiarnia Poznańska 

 

Data Nazwa wydarzenia 

01.02-5.02.2021 r. Dni bez Oleju Palmowego – publikacja tematycznych postów na profilu 

Facebook Palmiarni Poznańskiej w ramach utworzonego wydarzenia 

05.02-15.03.2021 r. „Foto-Eko” wystawa pokonkursowa w pawilonie IX  wyróżnionych prac 

w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej organizowanego 

przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” . 

 

12.02-21.02.2021 r. Walentynkowa ścieżka zwiedzania w pawilonach Palmiarni, publikacja 

tematycznych postów na profilu Facebook Palmiarni Poznańskiej w 

ramach utworzonego wydarzenia. 

 

15.02-28.02.2021 r. Dzień Kota – współorganizacja wydarzenia koordynowanego przez 

Wydział Gospodarki Komunalnej, w ramach którego opublikowano 

tematyczne posty oraz plakat edukacyjny. 

 

25.02.2021r. Publikacja w mediach społecznościowych Palmiarni (strona internetowa, 

profil Facebook, kanał YouTube) filmu prezentującego ruchy roślin. 

Nagranie zostało zrealizowane w Palmiarni Poznańskiej 

22 lutego br. 

21.03.2021r. Międzynarodowy Dzień Lasów – publikacja tematycznych postów na 

profilu Palmiarni Poznańskiej na portalu Facebook, w tym publikacja 

nagrania rozmowy przeprowadzonej w Palmiarni z Arkady Radosławem 

Fiedlerem, który opowiadał o podróży po Amazonii. 

 

03.04.2021 r. Publikacja na fanpage’u Palmiarni Poznańskiej na portalu Facebook 

interaktywnej zagadki związanej z Palmiarnią i Wielkanocą, połączone z 

wirtualnym zwiedzaniem (współpraca z autorami gry Odkrywca- 

Zdobywca) 

28.03-05.04.2020 Wirtualne zwiedzanie Palmiarni połączone z konkursem dla dzieci, 

organizowanym przez „Odkrywcę Zdobywcę”. 

13.04- 16.04.2021 r. Publikacja materiału wideo na kanale YouTube Palmiarni Poznańskiej, 

dot. uprawy storczyków. 

11.05.-31.05.2021r. Ogłoszenie konkursu fotograficznego “Oko na Palmiarnię w 110 

urodziny” (współpraca z autorami gry Odkrywca Zdobywca) 
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15-16.05.2021 r. “Weekend dla Ziemi w Palmiarni Poznańskiej. Poznaj drugie życie 

odpadów!”- wydarzenie odbyło się zarówno stacjonarnie, w pawilonach 

Palmiarni, jak i wersji online. Partnerzy wydarzenia- Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta Poznania wraz z wraz z Partnerem Prywatnym 

- SUEZ Zielona Energia Sp. z.o.o.  Związek Międzygminny "Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" oraz Zakład Zagospodarowania 

Odpadów sp. z o.o.  

W ramach wydarzenia na kanale YouTube Palmiarni Poznańskiej została 

opublikowana prezentacja multimedialna Miejskiego Energetyka (WGK 

UMP), na terenie Palmiarni dostępna była także terenowa gra edukacyjna. 

15-31.05.2021 r. Wystawa prac studentów Pracowni Znaku i Identyfikacji Uniwersytetu 

Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu “Re_USE” w 

Pawilonie IX. Wystawa była również częścią wydarzenia “Weekend dla 

Ziemi”. 

22.05.2021 r. Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej w Palmiarni 

Poznańskiej- warsztaty artystyczne oraz warsztat fotograficzny w 

przestrzeni Palmiarni. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z 

Fundacją Key4Tomorrow 

23.05.2021 r. Dzień Żółwia w Palmiarni Poznańskiej- wydarzenie online przygotowane 

we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Na stronie 

Palmiarni na portalu Facebook opublikowane zostały materiały wideo oraz 

posty dotyczące żółwi. 

11.06-4.07.2021 r. Wystawa fotografii Arkadego Fiedlera „Madagaskar 1937” (Pawilon IX). 

Wydarzenie to powstało we współpracy z Muzeum Arkadego Fiedlera w 

Puszczykowie oraz Fundacją Key4Tommorow.  Przygotowana została 

także ścieżka zwiedzania, prezentująca okazy z kolekcji Palmiarni 

Poznańskiej, pochodzące z Madagaskaru 

21.06.2021 r. Finał projektu „Szkoła pod Palmami” – w Pawilonie III uroczyście został 

zakończony i podsumowany projekt "Szkoła pod palmami", realizowany 

we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. 

Wyróżnionym uczniom i nauczycielom zostały wręczone dyplomy i 

nagrody. 

25.06.2021 r. „Noc w Palmiarni” – pierwsze w tym roku nocne zwiedzanie kolekcji 

Palmiarni Poznańskiej połączone zostało z odkrywaniem ciekawostek 

związanych z historią Palmiarni. Dla zwiedzających zostały przygotowane 

specjalne ścieżki zwiedzania. 

Lipiec – sierpień 

2021r. 

Wydarzenia w muszli koncertowej w Parku Wilsona: 

- 17.07. – XV Światowe Spotkania z Kulturą Romską 

- 25.07 –  koncert „Nieprzemijający Czar Operetki”,  Poznańska 

Orkiestra Festiwalowa 
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- 1.08; 15.08; 5.09 - koncerty „poznańskie muzykalia” 

organizowane przez Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, 

Animatorów Kultury "PTAAAK" 

- 29.08 -  koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” 

- 4.09 koncert Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego „Integracje” 

 

30.07.2021 r. Noc w Palmiarni, nocne zwiedzanie kolekcji Palmiarni Poznańskiej 

połączone zostało z występem artystycznym - site-specific performens 

„ElementalLUV. Juxtaposition”. 

27.08-12.09.2021 r. Wystawa „Żywe kamienie, niezwykłe sukulenty” prezentowana była w 

Pawilonie III, gdzie podziwiać można było litopsy i sukulenty. 

5.09.2021 r. W muszli koncertowej odbył się koncert, w ramach cyklu „poznańskie 

muzykalia”, poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka, 

organizowany przez Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, 

Animatorów Kultury „PTAAAK”. 

16.09.2021 r. Uroczyste otwarcie wystawy „Delfinów słodkowodnych i morświnów. 

Najbardziej zagrożonych waleni świata” – wernisaż. 

Od 17.09.2021r. Od 17.09 dostępna była dla zwiedzających Palmiarnię Poznańską wystawa 

„Delfiny słodkowodne i morświny. Najbardziej zagrożone walenie 

świata”.  

W pawilonach Palmiarni dostępna była ścieżka zwiedzania dla dzieci. 

 

17.09.2021 Noc w Palmiarni połączona z możliwością zwiedzania wystawy „Delfiny 

słodkowodne i morświny. Najbardziej zagrożone walenie świata”. 

01.10.2021 r. Ogłoszenie wyników konkursu „Oko na Palmiarnię w 110 urodziny!” na 

stronie internetowej Palmiarni Poznańskiej oraz na portalu Facebook 

 

04.10.2021 r. Światowy Dzień Zwierząt- dedykowane posty na portalu Facebook, 

przybliżające tematykę delfinów słodkowodnych i morświnów, 

prezentowanych na wystawie. 

17.10.2021 r. 
„Wiersze w parkach”-czytanie performatywne na żywo w Parku Wilsona 

w ramach wydarzenia Finale 23 Biennale sztuki dla dziecka, 

organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 

 

22.10.2021 r. Noc w Palmiarni- współpraca z Polskim Teatrem Tańca, który na tę okazję 

przygotował spektakl w ramach projektu „Człowiek-roślina”. 
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22.10.2021 r. Wręczenie nagród w  konkursie „Oko na Palmiarnię w 110 urodziny!” oraz 

wystawa pokonkursowa w Pawilonie III Palmiarni Poznańskiej. 

 

06.11-14.11.2021 r. Dni Jeża- wystawa plakatów edukacyjnych we współpracy z Polskim 

Stowarzyszeniem Ochrony Jeży „Nasze Jeże” 

20.11.2021 r. – 

31.12.2021r. 

„Wystawa „BIOART”- wystawa prac Michała Króla, którego twórczość 

nawiązuje do tematyki proekologicznej. 

18-26.12.2021 r. Rośliny Bożego Narodzenia – cykl postów na profilu Facebook Palmiarni 

Poznańskiej. 

01.-12.2021 r. Publikacja eksperckich materiałów dot. egzotycznych roślin i zwierząt, na 

fanpage’u Facebook Palmiarni. 

 

 

 

XXXIX. Zarząd Zieleni Miejskiej: 

 

WYDATKI BIEŻĄCE 

 

Zadanie budżetowe ZZM/B/001  

„Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień”. 

Dział: 900 

Rozdział: 90004 

  

1. Bieżące utrzymanie zieleni 

Na terenie zieleni urządzonej o powierzchni ogółem  423,92 ha ( 48 parków , Cmentarz 

Zasłużonych Wielkopolan, 123 zieleńców ) oraz na terenach zieleni nieurządzonej  

o powierzchni  100,03 ha powierzonych ZZM do zagospodarowania,  prowadzono poza  

pracami porządkowymi:  

 pielęgnację trawników na powierzchni 289,72 ha (wiosenne i jesienne wygrabienie 

trawników, koszenie wraz z wywozem skoszonej trawy, czyszczenie obrzeży 

trawników).  

 

 pielęgnację drzew i krzewów (prześwietlono 27 010 m2. krzewów a 16 698 m2 

odmłodzono, posadzono 39 918 szt. krzewów i żywopłotów oraz 455 drzew, 

pielęgnowano skupiny krzewów na powierzchni 35,18 ha, prześwietlono  946 szt. koron 

drzew, wycięto 416 szt.  chorych  i suchych drzew stanowiących zagrożenie  

dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz usunięto ponad 6 990 szt. samosiewów, 

przycięto i odchwaszczono  żywopłoty i pnącza, podlewano nowe nasadzenia, ,usunięto 

odrosty przy drzewach oraz na bieżąco uzupełniono pale). 
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 pielęgnację kwietników i różanek (posadzono 50 557 szt. kwiatów wiosennych, 

letnich i jesiennych,  prowadzono systematyczną ich pielęgnację). 

 konserwację małej architektury ( utrzymywano i konserwowano 3 215 szt. ławek,  

 

 2 053 szt. koszy parkowych oraz urządzenia zabawowe, pergole i  ogrodzenia 

zlokalizowane na terenach parków i zieleńców, zamontowano 4 szt. nowych koszy i 3 

szt. nowych ławek parkowych). 

 zabiegi z zakresu utrzymania dróg parkowych i schodów terenowych ( prace 

polegały na: zamiataniu i  oczyszczaniu z darni),               

 niezbędne profilaktyczne i interwencyjne zabiegi chemiczne w celu zwalczenia 

patogenów stanowiących zagrożenie dla egzystencji drzew i krzewów na terenie 

parków i zieleńców, 

 

 współpracę z samorządami pomocniczymi w ramach której zrealizowano 46 zadań 

bieżących przy udziale środków Rad Osiedli, polegające na wzbogaceniu zieleni na  

terenach działania  poszczególnych społeczności  lokalnych. 

 

Spośród wielu specjalistycznych prac  związanych z  bieżącym utrzymaniem obiektów 

zieleni miejskiej   na szczególną uwagę zasługuje: 

 

 działania podjęte w  ramach  programu  ratowania starych, cennych z przyrodniczego i 

społecznego punktu widzenia drzew  w aglomeracji poznańskiej: 

1)prace pielęgnacyjne w koronach drzew: 

- park Cytadela – 250 szt. 

- pl. Cyryla Ratajskiego – 16 szt. 

- al. Niepodległości – 132 szt. 

- park Gustawa Manitiusa – 142 szt. 

2) wiązania elastyczne typu Cobra w koronach 2 platanów w al. Niepodległości. 

3) test obciążeniowy Elasto – Inclino Fakkop u 5 drzew w al. Niepodległości  (ocena 

stanu zdrowotnego, badanie wytrzymałości pnia na złamanie i stabilności bryły 

korzeniowej w gruncie).  

4) inspekcję entomologiczną u 2 platanów w al. Niepodległości.   

 

 na platformach przy placu zabaw w parku Stare Koryto Warty wykonane zostały gry 

podwórkowe z masy termoplastycznej. Teraz  spędzanie czasu na świeżym powietrzu, 

również w sezonie jesiennym, będzie jeszcze przyjemniejsze, a gry posłużą kreowaniu 

własnych zabaw, edukacji i ćwiczeniu koordynacji fizycznej. Pograć można w klasy i 

guziki, a także w trochę już zapomniane kapsle, jak również przejść labirynt. 
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 aby pomóc rybitwom  stworzona została platforma lęgowa dla rybitw na Szachtach. Są 

to sztuczne wyspy, na których mogą bezpiecznie wychowywać młode. Taka "wyspa", 

w postaci pływającej platformy pojawiła się w 2021 roku na Stawie Rozlanym. Szachty 

są przyrodniczą perłą Poznania, gdzie na powierzchni ok. 150 ha znajdują się cenne 

siedliska, szczególnie ptaków, ale także płazów, ważek czy storczyków. Drewniana 

konstrukcja o powierzchni 9 m2 unosi się nad powierzchnią wody na specjalnych 

bojach. Dno wyłożone jest żwirem i piaskiem, a całość jest otoczona niewielkim 

ogrodzeniem, aby młode ptaki przypadkiem nie wpadły do wody. Cała konstrukcja jest 

zakotwiczona na środku zbiornika, poza zasięgiem drapieżników. 

 w poznańskich parkach powstały pływające ogrody. Wyspy wyposażone w kosze 

lęgowe dla ptactwa wodnego pojawiły się w parkach im. prof. L. Bergera i im. K. 

Marcinkowskiego 

                    
 

 przeprowadzono inwentaryzację blisko 800 drzew w parkach im. K. Marcinkowskiego 

i im. R. Maciejewskiego 

 w dniu 15 czerwca br. odbyło się oficjalne otwarcie 5 nowych hotelików dla owadów. 

Celem akcji było podniesienie bioróżnorodności oraz zwiększenie ilości zapylaczy w 

mieście. Hoteliki znalazły się w Parku na osiedlu Orła Białego, Parku im. Karola 

Marcinkowskiego, Parku Miejskim przy osiedlu Batorego, Parku Bambrów 

Poznańskich oraz Parku Sołackim. Inicjatorem akcji był Polski Związek Firm 

Deweloperskich PZFD Poznań 

 

Ze środków na realizację zadania Zarząd Zieleni Miejskiej utrzymywał:  

 oświetlenie  oraz zużycie energii elektrycznej 

 ochronę Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan oraz stały monitoring pomieszczeń 

technologicznych fontann 
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 usuwano na bieżąco awarie oraz skutki dewastacji małej architektury, urządzeń na 

placach zabaw, systemów automatycznego nawadniania zieleni, oświetlenia 

 utrzymywano place zabaw dla dzieci, siłownie zewnętrzne, boiska sportowe,  skate-

park,  urządzenia do street workoutu, urządzenia do parkouru ,  ścieżkę zdrowia na 

terenach parków i zieleńców,  pumptrack i skate-park 

 utrzymywano systemy automatycznego nawadniania zieleni w centrum miasta oraz 

sfinansowano zużycie wody 

 wykonano profilaktyczne zabiegi z zakresu ochrony roślin na terenie parków 

 przeprowadzono prace konserwacyjne rzeźb 

 zlecono naprawy na placach zabaw po przeglądach  

 mycie i dezynfekcję placów zabaw        

 

Zadanie budżetowe ZZM/B/002 

„Grobownictwo wojenne” 

Dział: 710 

Rozdział:71035 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej sprawował prace konserwatorskie zieleni oraz nadzór nad  

cmentarzami  i grobami wojennymi na Cytadeli Poznańskiej i mogiłami wojennymi na 

cmentarzach parafialnych, a także prace pielęgnacyjne w koronach drzew na cmentarzach 

wojennych na stoku Cytadeli Poznania, nasadzenia rekompensacyjne oraz wykonał remont 

muru oporowego przy iglicy na Cytadeli. 

 

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH z NFOŚiGW 

                

Zarząd Zieleni Miejskiej  realizował zadanie ze  środków unijnych  ‘Poznańskie parki  

w dzielnicy Wilda’.  

 

     WYDATKI MAJĄTKOWE  

 

Zarząd Zieleni Miejskiej realizował  inwestycje  własne oraz 17 zadań inwestycyjnych przy 

udziale środków Rad Osiedli.   

Przykładowe zadania inwestycyjne w 2021 roku: 

 

Renowacja parku przy ul. Wodziczki 

ZZM w 2021 roku wybudował oświetlenie przy alejce północnej w parku im. A. Wodziczki  

w ramach zadania pn. "Renowacja parku im. A. Wodziczki". Lampy zostały zamontowane od 
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ul. Pułaskiego do alei Wielkopolskiej. To inwestycja poprawiła nie tylko estetykę tego miejsca, 

ale przede wszystkim  bezpieczeństwo i komfort dla pieszych i rowerzystów o każdej porze 

dnia i nocy. Północna alejka parku - od strony ul. Pułaskiego zyskała także nowe, zielone 

oblicze. Pojawiły się tam śliwy wiśniowe, leszczyna turecka i dąb burgundzki. Między 

drzewami dostrzec można również krzewy. Są to hortensje bukietowe, śnieguliczka biała, 

porzeczka alpejska, mahonia pospolita i śnieguliczka Chenaulta. Wszystko w towarzystwie 

2500 sztuk bluszczu pospolitego. 

Budowa i modernizacja parków i zieleńców – zieleniec przy ul. Podkomorskiej 

W 2021 roku powstał nowy zieleniec przy ul. Podkomorskiej. W ramach pierwszego etapu 

zagospodarowania terenu przy ul. Podkomorskiej został wykonany układ komunikacyjny, 

oświetlenie, mała architektura: 13 ławek z oparciem, 3 ławki bez oparcia, 7 koszy na śmieci, 2 

regulaminy parkowe, 2 stoliki do gry w szachy, zamontowano 3 budki lęgowe, wybudowano 

plac zabaw, na którym znajduje się m.in. urządzenie wielofunkcyjne z dwoma zjeżdżalniami, 

bujak, hamak oraz plac do street workoutu 
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Budowa i modernizacja parków i zieleńców - budowa ciągów pieszo-rowerowych po 

północnej stronie Stawu Rozlanego 

 

ZZM zakończył także prace związane z utwardzeniem ścieżki oraz montażem małej 

architektury wraz z nasadzeniami zieleni po północnej stronie Stawu Rozlanego  

na Gliniankach-Szachtach.Teren stał się bardziej dostępny dla mieszkańców i odwiedzających, 

a nowa nawierzchnia umożliwi bezpieczną rekreację osobom z niepełnosprawnościami, 

maluchom w wózkach oraz rowerzystom. 

 

 
 

Budowa i modernizacja parków i zieleńców – zagospodarowanie skweru przy  

ul. Gostyńskiej, Rawickiej, Ponieckiej i Milickiej  

 

Przy ul. Gostyńskiej, Ponieckiej, Milickiej i Rawickiej powstał nowy skwer o powierzchni 1485 

m2 
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W ramach prac posadzono 11 drzew i 1050 szt. krzewów, 30 m2 bylin, wykonano 516 m2 

trawników, zamontowano elementy małej architektury: 8 ławek, 6 koszy, 4 stojaki rowerowe, 

wykonano plac zabaw, w którym zamontowano urządzenia tj.: kombajn, huśtawka bocianie 

gniazdo, kołyska, piramida-stożek do wspinania oraz siłownię zewnętrzną (stepper, pajacyk  

i biegacz). 

 
 

Budowa i modernizacja parków i zieleńców – zieleniec przy ul. Jawornickiej 

Przy ul. Jawornickiej na Grunwaldzie powstał nowy zieleniec wraz z wybiegiem dla psów. 

Zagospodarowany teren, wraz z zielenią, ma powierzchnię 4 tys. mkw. Wybieg przy  

ul. Jawornickiej jest ogrodzony i posiada dwa wejścia ze śluzami oraz bramę techniczną. Dla 

psów zaprojektowano dwa obszary z piaszczystą nawierzchnią (na jednej z nich znajdują się 

głazy, mogące służyć jako element zabawy), a pomiędzy nimi położono kłody drzew.  

Na środku wybiegu znajduje się lampa solarna. Zamontowano elementy małej architektury - 

kosze na śmieci (w tym dwa na psie odchody) i ławki, na których właściciele czworonogów 
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mogą odpoczywać obserwując swoje zwierzęta. Pomyślano również o miskach z wodą dla 

psów. O tym, co można, a czego nie można robić na wybiegu, informują tablice regulaminowe.  

Całość dopełniają nasadzenia zieleni - lipy drobnolistne, krzewy tawuły oddzielone od wybiegu 

koszami gabionowymi oraz pnącza dławisza i ponad 1300 metrów kwadratowych trawników. 

 

Budowa i modernizacja parków i zieleńców -rewaloryzacja al. Wielkopolskiej 

W ramach rewaloryzacji  al. Wielkopolskiej Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał nową 

nawierzchnię w ciągach komunikacyjnych, prace pielęgnacyjne w drzewostanie, montaż małej 

architektury oraz posadził rośliny okrywowe oraz trawy. 

 

 
 

 DOCHODY JEDNOSTKI 

 

Na uzyskane dochody  w okresie sprawozdawczym złożyły się m.in.: 

- dochody z tytułu kar za uszkodzenie mienia, 

- dochody z tytułu kar umownych od Wykonawców za nienależyte wykonanie usług 

dotyczących konserwacji i utrzymania zieleni miejskiej, 

 -  dochody z tytułu dzierżaw terenu 

       - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego 

i składek ZUS, 

     -  odsetki za nieterminowe płatności należności, 
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     -  bezumowne korzystanie z gruntów, 

     -  dochody z tytułu sprzedaży drewna. 

 

 

XL. Poznańskie Centrum Świadczeń: 

 

1. AKCJA ŚWIADCZENIOWA 2021: 

Kierując się intencją doskonalenia jakości świadczonych usług oraz faktem, że 

świadczenia realizowane w Poznańskim Centrum Świadczeń mają charakter okresowy, co 

związane jest z koniecznością składania co roku nowych wniosków o przyznanie świadczeń, 

podjęto działania mające na celu obsłużenie klientów Centrum w możliwie jak najkrótszym 

czasie zapewniając wysoki standard realizowanych zadań. W tym celu przygotowano ,,Akcję 

Świadczeniową 2021’’, której pierwszym etapem było rozpatrywanie wniosków o świadczenie 

wychowawcze (luty-czerwiec 2021). Drugi etap ,,Akcji Świadczeniowej’’ skupiony był na 

przyjmowaniu wniosków o świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz stypendia szkolne 

(lipiec-grudzień 2021). Akcja Świadczeniowa 2021 odbywała się w czasie, kiedy w Polsce 

obowiązywał stan epidemii, co związane było z zachowaniem szczególnego reżimu 

sanitarnego. Najważniejszym aspektem Akcji świadczeniowej 2021 był sposób, w jaki klienci 

zawnioskują o świadczenia i właśnie dlatego akcja została skupiona na promocji kanałów 

elektronicznych do złożenia wniosków. W celu usprawnienia procesu realizacji zadań w 

Centrum w trakcie zmiany okresów zasiłkowych zaplanowano do realizacji następujące 

działania: 

1. Działania związane z zapewnieniem zasobów ludzkich podczas ,,Akcji Świadczeniowej 

2021’’;  

2. Działania rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji pracowników PCŚ w 

ramach „Akcji Świadczeniowej 2021”; 

3. Działania związane z promocją i komunikacją z Klientem; 

4. Podział zadań w akcji świadczeniowej. 

 

1. Działania związane z zapewnieniem zasobów ludzkich podczas ,,Akcji 

świadczeniowej 2021’’ 

Na podstawie zgłoszonych potrzeb kadrowych przez komórki organizacyjne dla realizacji 

Akcji Świadczeniowej 2021 w okresie od 1 lutego do 30 czerwca br. zaplanowano 

wykorzystanie alternatywnych form zatrudnienia, a w szczególności stażystów, praktykantów 

oraz zleceniobiorców. W ramach przygotowania do Akcji Świadczeniowej zrealizowano 

również nabór zewnętrzny na stanowisko ds. świadczeń oraz na stanowisko ds. obsługi klienta, 

w ramach zrealizowanych procedur wyłoniono 4 kandydatów.  

2. Działania rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji pracowników PCŚ w 

ramach „Akcji Świadczeniowej 2021”  
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Na podstawie diagnozy potrzeb rozwojowych ustalono plan szkoleń w ramach 

przygotowania do Akcji Świadczeniowej 2021, które zaplanowano na okres od stycznia 2021 

r. do czerwca 2021 r.  

Szkolenia realizowali pracownicy PCŚ, a tematyka warsztatów dotyczyła następujących 

zagadnień:  

1. Prawidłowy obieg dokumentów elektronicznych; 

2. Prawidłowa obsługa systemu Mdok; 

3. Zasady przyznawania świadczenia wychowawczego; 

4. Zasady obsługi klienta w czasie pandemii; 

5. Prawidłowa rejestracja obcokrajowców w systemie KSAT; 

6. Przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego; 

7. Zasady tworzenia harmonogramów wypłat; 

8. Zasady złotówka za złotówkę w postępowaniach dotyczących świadczeń 

rodzinnych i alimentacyjnych; 

9. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego; 

10. Prawidłowa weryfikacja danych w systemie Emp@tia; 

11. Zasady przyznawania powiększonego dodatku mieszkaniowego; 

12. Zmiany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych; 

13. Prawidłowe drukowanie wniosków z systemu Emp@tia; 

14. Zasady rejestracji wniosków dotyczących pomocy materialnej dla uczniów. 

 

3. Działania związane z promocją i komunikacją z klientem 

W ramach przygotowań do Akcji Świadczeniowej 2021 podjęto działania, których 

celem było zapewnienie właściwej komunikacji z klientem oraz promocji oferty świadczeń 

realizowanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń. W ramach kampanii informacyjnej dla 

klientów Centrum przygotowana została: 

A) Kampania informacyjna pod hasłem ,,Złóż wniosek przez internet i zostań w domu” 

Celem kampanii  było propagowanie wśród klientów Poznańskiego Centrum Świadczeń 

elektronicznego składania wniosków o świadczenia. W ramach kampanii przygotowano plakat 

zachęcający do elektronicznego składania wniosków, który został przekazany do umieszczenia 

w miejscach, z których korzystają mieszkańcy Poznania. Do klientów, którzy złożyli wniosek 

o świadczenie wychowawcze elektronicznie oraz udostępnili nr telefonu, w dniu 29 stycznia 

2021 r. wysłany został sms przypominający o konieczności złożenia nowego wniosku. Sms 

wysłany został  do 53 883 klientów. Ponadto za pośrednictwem Wydziału Oświaty Urzędu 

Miasta Poznania skierowano pismo do rodziców dzieci w poznańskich szkołach informujące o 

konieczności złożenia wniosku o kontynuację wypłaty świadczenia wychowawczego. 

B) Kampania informacyjna pod hasłem ,,Umów się nie czekaj” 
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Celem kampanii było propagowanie wśród klientów możliwości korzystania z usługi 

umawiania się na wizytę w Poznańskim Centrum Świadczeń. Klienci mieli do wyboru trzy 

sposoby umówienia się na wizytę:  

 internetowo za pośrednictwem odpowiedniego formularza; 

 telefonicznie za pośrednictwem infolinii Poznań-Kontakt; 

 osobiście w siedzibie Centrum. 

Działanie było realizowane przez pracowników Centrum i polegało na umawianiu klientów 

na indywidualny termin wizyty.  

C) przygotowanie spotu informacyjnego o Akcji Świadczeniowej 2021, którego  premiera 

odbyła się 22 stycznia 2021 r. https://pcs.poznan.pl/od-1-lutego-2021-rusza-nabor-

elektronicznych-wnioskow-o-swiadczenie-500/ 

 
D) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej PCŚ / BIP materiałów  

o świadczeniach realizowanych w Centrum w przystępnej formie. Materiały dotyczyły 

następujących zagadnień: 

 Zasiłek rodzinny z dodatkami; 

 Świadczenie wychowawcze; 

 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka; 

 Świadczenie pielęgnacyjne; 

 Zasiłek pielęgnacyjny; 

 Specjalny zasiłek dla opiekuna; 

 Zasiłek dla opiekuna; 

 Dodatek mieszkaniowy; 

 Zryczałtowany dodatek energetyczny; 

 Stypendium szkolne; 

 Zasiłek szkolny; 

 Karta Dużej Rodziny; 

 Wielkopolska Karty Rodziny. 

Ponadto podstawowe informacje o warunkach przyznawania świadczeń oraz terminach, w 

których należało o nie zawnioskować, zostały umieszczone na monitorach informacyjnych 

znajdujących się w poczekalni dla klientów Centrum. 

E) W ramach kampanii informacyjnej podjęto działania zmierzające do umieszczenia 

informacji o oferowanych świadczeniach w lokalnych mediach.  Informacje zostały 

umieszczone w: 

 Gazecie ,,Głos Wielkopolski’’;  

 Poznańskim Wydaniu gazety ,,Fakt’’; 

 Poznańskim Wydaniu ,,Gazety Wyborczej’’; 

 Radiu Poznań; 

 Radiu Emaus; 

https://pcs.poznan.pl/od-1-lutego-2021-rusza-nabor-elektronicznych-wnioskow-o-swiadczenie-500/
https://pcs.poznan.pl/od-1-lutego-2021-rusza-nabor-elektronicznych-wnioskow-o-swiadczenie-500/
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 Radiu Tok FM; 

 Radio Eska; 

 Telewizji WTK; 

 Telewizji Polskiej – Odziała Poznań; 

 Portalu Epoznań; 

 Portalu codzienny Poznań. 

F) Punkty składania wniosków  

Mieszkańcy miasta Poznania mieli możliwość złożenia wniosku o przyznanie świadczeń w 2 

punktach na terenie miasta Poznania. 

PCŚ ul. Wszystkich Świętych 1 (w okresie letnim z namiotem informacyjnym przed 

budynkiem), 

PCŚ ul. S. Małachowskiego 10. 

Zasady obsługi klientów w okresie epidemii: 

 

W lokalizacji Wszystkich Świętych: 

 W budynku jednocześnie przebywa tylu klientów, iloma stanowiskami dysponuje Dział 

Obsługi Klienta (wszystkie stanowiska bezpośredniej obsługi oraz informacja). 

 Klient jest zobowiązany przed wejściem do budynku zdezynfekować ręce i zakryć nos 

i usta. 

 Klienci wchodzą do budynku środkowym wejściem z podjazdem. 

 Do dyspozycji Klientów jest toaleta (pomieszczenie z toaletą dla niepełnosprawnych). 

 Do dyspozycji Klientów jest pokój dla opiekuna udostępniany na życzenie klienta. 

 Niedostępny jest kącik dla dzieci. 

 Uruchomienie stanowiska w namiocie w okresie letnim. 

W lokalizacji Podwale: 

 W budynku jednocześnie przebywa tylu klientów, iloma stanowiskami dysponuje Dział 

Obsługi Klienta (wszystkie stanowiska bezpośredniej obsługi oraz informacja). 

 Klient jest zobowiązany przed wejściem do budynku zdezynfekować ręce i zakryć nos 

i usta. 

 Do dyspozycji Klientów jest toaleta (pomieszczenie z toaletą dla niepełnosprawnych). 

 Do dyspozycji Klientów jest pokój dla opiekuna udostępniany na życzenie klienta. 

 Niedostępny jest kącik dla dzieci. 

 

G) Umożliwienie klientowi podglądu poprzez stronę internetową stanu kolejki 

Klient Poznańskiego Centrum Świadczeń miał możliwość za pomocą strony internetowej 

www.pcs-poznan.pl obserwowania aktualnego ruchu klientów. 

 
  

http://www.pcs-poznan.pl/
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4. Podział zadań w ,,Akcji Świadczeniowej’’  

Komórka organizacyjna Zadania 

Dział Obsługi Klienta 

• przyjmowanie wniosków i ich rejestracja; 

• podział wniosków na komórki organizacyjne; 

• wystawianie zaświadczeń i informacji; 

• potwierdzanie profilu zaufanego; 

• przygotowanie korespondencji do wysyłki; 

• obsługa Kart Seniora; 

• generowanie wezwań; 

• obsługa powezwaniowa; 

(dotyczy wszystkich świadczeń realizowanych w PCŚ) 

Dział Świadczeń 

Prowadzenie postępowań z zakresu: 

 świadczeń rodzinnych; 

 świadczeń wychowawczych; 

 świadczenia Dobry Start; 

 świadczeń alimentacyjnych; 

 Świadczeń Za Życiem; 

 Świadczenia żłobkowego; 

 Świadczenia dla wieloraczków; 

 Zaświadczenia do programu ,,Czyste 

Powietrze’’; 

 Przygotowywanie korespondencji do wysyłki. 

 

Dział Realizacji Świadczeń i 

Windykacji 

• Obsługa harmonogramów i wypłat, ubezpieczeń 

świadczeniobiorców; 

• Obsługa windykacyjna; 

• Przygotowanie korespondencji do wysyłki. 

Dział Pomocy Mieszkaniowej 

• Prowadzenie postępowań z zakresu: 

dodatków mieszkaniowych, energetycznych 

oraz obniżki czynszu, Karty Polaka. 

• Przygotowywanie korespondencji do 

wysyłki. 

Centrum Inicjatyw 

Rodzinnych 

• Prowadzenie postepowań z zakresu: świadczeń 

dla uczniów, Kart dla Rodzin 3+. 

• Bieżąca działalność na rzecz rodzin (CIR). 
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• Przygotowywanie korespondencji do wysyłki. 

Dział Dłużników 

Alimentacyjnych i Należności  

• Prowadzenie postepowań z zakresu: 

postępowania wobec dłużników, udzielania ulg, 

obsługi należności. 

• Przygotowywanie korespondencji do wysyłki. 

Dział Organizacyjny 

• obsług kadrowa pracowników; 

• obsługa organizacyjna PCŚ; 

• obsługa administracyjna PCŚ; 

• koordynacja wysyłki korespondencji. 

Dział Kontroli i Analiz  

• prowadzenie kontroli wewnętrznych w PCŚ; 

• przygotowywanie analiz oraz raportów; 

• nadzór nad prawidłowym działaniem systemów 

dziedzinowych. 

Zespół ds. Informatyki  

• zabezpieczenie struktury teleinformatycznej; 

• koordynacja obsługi wydruku wniosków 

elektronicznych. 

Zespół ds. Obsługi Finansowo-

Księgowej 

• obsługa finansowo-księgowa; 

• obsługa płacowa; 

• budżetowanie. 

Zespół ds. Obsługi Prawnej • obsługa prawna PCŚ. 

 

W związku z trwającym w 2021 roku stanem epidemii w celu zapewnienia płynności w 

realizacji zadań dokonano podziału zadań pomiędzy dwie lokalizacje Poznańskiego Centrum 

Świadczeń. Przy ul. S. Małachowskiego realizowane było drukowanie wniosków o świadczenie 

wychowawcze oraz wydawanie informacji o przyznaniu tego świadczenia (w lokalizacji 

odbywała się bezpośrednia obsługa klienta oraz prowadzenie postępowań w sprawie dodatków 

mieszkaniowych i energetycznych). Natomiast w lokalizacji przy ul. Wszystkich Świętych 

realizowane były zadania związane z rozpatrywaniem wniosków o świadczenia rodzinne, 

alimentacyjne oraz w części postępowania dotyczące świadczenia wychowawczego (w 

lokalizacji odbywała się bezpośrednia obsługa klienta, obsługa finansowa, obsługa prawna, 

prowadzenie postepowań w sprawie stypendiów szkolnych, kart dla rodzin wielodzietnych, 

postępowań wobec dłużników alimentacyjnych). 

Nadzór nad przebiegiem realizacji zadań w lokalizacji przy ul. S. Małachowskiego pełniła Pani 

Agnieszka Awzan-Spychalska – Zastępca Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń, która 

została oddelegowana do tej lokalizacji. 
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Schemat realizacji świadczenia wychowawczego w Akcji Świadczeniowej 2021 

 
 
 

1) Zestawienie ilościowe spraw 

Świadczenie 
Liczba wniosków  

w 2020 r. 

Liczba wniosków  

w 2021 r. 

Świadczenie ,,Dobry Start’’ 39 488 -  

Świadczenie Wychowawcze 9 663 69 225 

Świadczenia rodzinne 14 400 12 884 

Fundusz alimentacyjny 2 158 1 943 

Dodatek mieszkaniowy 7 939 7 638 

Zryczałtowany dodatek 

energetyczny 
4 053 3 846 

Stypendium i zasiłek szkolny 864 617 

Poznańska Złota Karta 

Seniora 
2 912 1 564 

Postępowania o zwrot opłat za 

pobyt w Ośrodku dla Osób 

Nietrzeźwych 

4 661 2378 

Karty dla rodzin 3+ 2 795 2012 

Razem: 83 933 102 197 

W porównaniu do 2020 r., do Poznańskiego Centrum Świadczeń w 2021 r. wpłynęło 

o 18 264 spraw więcej, co związane było z koniecznością składania wniosków o świadczenie 

•pobieranie elektronicznych wniosków;

•wydruk elektronicznych wniosków;

•przekazanie wniosków do Działu Świadczeń.

Zespół ds. Informatyki 

•rejestracja wniosku w systemie KSAT;

•weryfikacja danych klienta w bazie PESEL/CBB/NFZ;

•wydanie informacji o przyznaniu świadczenia lub decyzji o odmowie przyznania 
świadczenia;

•weryfikacja czy klient nie posiada zadłużenia w stosunku do PCŚ;

•przkakazanie wydanych informacji do wygenerowania harmonogramów wypat do 
Działu Realizacji Świadczeń i Windykacji;

•w przypadku wydania odmowy przyznania świadczenia przkazanie decyzji do 
wysyłki.

Dział Świadczeń 

•utworzenie harmonogramu wypłat;

•weyfikacja poprawności sposobu wypłaty;

•wysłanie do klienta powiadomienia o przyznaniu świadczenia;

•układanie akt sprawy tysiącami.

Dział Realizacji Świadczeń i Windykacji 
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wychowawcze na nowy okres zasiłkowy. W 2021 r. nie składano wniosków o świadczenie 

Dobry Start w związku z przejęciem tego zadania przez ZUS.  

 

Okresy świadczeniowe – wypłata 

świadczenia wychowawczego 500+ 
Liczba złożonych wniosków 

I okres 

01.04.2016 – 30.09.2017 
40 183 

II okres 

01.08.2017 – 30.09.2018 
36 323 

III okres 

01.07.2018 – 30.06.2019 
35 134 

IV okres 

01.07.2019 – 31.05.2021 
77 516 

V – okres 

01.06.2021 – 31.05.2022 
65 357 

 

Budżet wydatkowanych środków na realizację świadczeń wychowawczych, rodzinnych, 

alimentacyjnych w 2020 r. i 2021 r. 

 
Budżet zadania w 2020 r. 

(wykonanie świadczeń) 

Budżet zadania w 2021 r. 

(wykonanie świadczeń) 

Świadczenie 

Wychowawcze 
529 763 801,38 zł 530 388 849,03 zł  

Świadczenie Dobry Start 
15 560 715,98 zł 42 150, 00 zł  

Świadczenia Rodzinne 
80 454 643,23 zł 83 301 191,87 zł  

Świadczenia z Funduszu 

Alimentacyjnego 11 724 488,03 zł 10 994 849,03 zł  

Razem: 637 503 648,62 zł 624 727 039 93 zł  

 
 
2. POMOC MIESZKANIOWA 

Dział Pomocy Mieszkaniowej Poznańskiego Centrum Świadczeń realizuje zadania z 

zakresu dodatków mieszkaniowych, zryczałtowanych dodatków energetycznych, obniżki 

czynszu, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka oraz świadczeń pieniężnych dla 

repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań.  

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na rzecz osób spełniających równocześnie trzy 

kryteria: posiadających tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniających kryterium 

metrażowe oraz kryterium dochodowe i przyznawany jest na częściowe pokrycie wydatków na 
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zajmowany lokal mieszkalny. Liczba złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy w 2021 r. 

wynosi 7638 wnioski. W okresie od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r. na realizację tego zadania 

wydatkowano  kwotę 13 598 017,45 zł 

Kolejnym zadaniem jest zryczałtowany dodatek energetyczny – przysługuje on osobom, 

którym przyznano dodatek mieszkaniowy, a które jednocześnie są stronami umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W 2021 r. wpłynęło 

3 846 wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego, wydano 3 682 decyzje 

przyznające dodatek energetyczny, w 159 przypadkach wydano decyzje odmowne, w 26 

sprawach wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, natomiast w przypadku 40 wniosków, 

umorzono postępowanie administracyjne. Kwota, która została przeznaczona na realizację 

zryczałtowanych dodatków energetycznych wynosi  317 164,44 zł. 

 

Dział Pomocy Mieszkaniowej realizuje także zadania dotyczące obniżki czynszu. Obniżka 

przysługuje najemcom lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania, 

których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w 

okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty 

najniżej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 2 187,50 zł) i 125% tej kwoty w 

gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1 562,50 zł) obowiązujące w dniu złożenia wniosku oraz 

zajmują lokal nieprzekraczający odpowiedniej powierzchni. W roku 2021 o przyznanie 

obniżonego czynszu zwróciło się 29 klientów. Pozytywnie rozpatrzono 24 wnioski.  

 

Poznańskie Centrum Świadczeń w 2021 r. realizowało wypłatę świadczenia pieniężnego 

dla posiadaczy Karty Polaka na podstawie przekazanych przez Wojewodę decyzji o przyznaniu 

takiego świadczenia. Podstawą realizacji zadania jest art. 8b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 

2007 r. o Karcie Polaka. Świadczenie pieniężne przyznawane jest przez Wojewodę na okres 9 

miesięcy. Wysokość przyznanego świadczenia pieniężnego w okresie pierwszych 3 miesięcy 

stanowi równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku 

złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego – na wnioskodawcę i jego małżonka 

oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą 

rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 

60% kwot określonych wyżej.  Do Poznańskiego Centrum Świadczeń w 2021 r. wpłynęło 196 

takich decyzji. Na realizację zadania wydano 1 437 601,67 zł. 

 

Ponadto w 2021 r. Poznańskie Centrum Świadczeń realizowało wypłatę świadczeń 

pieniężnych dla repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań do 

osiedlania się w Poznaniu. Podstawą prawną realizacji zadania jest uchwała Nr 

XVII/288/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2019 r. w sprawie osiedlania w 

Poznaniu repatriantów i ich rodzin oraz formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla 

repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań do osiedlania się w 
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Poznaniu. Poznańskie Centrum Świadczeń realizuje powyższe  zadanie poprzez wypłatę 

świadczenia pieniężnego na koszty bieżącego utrzymania zaproszonej do osiedlenia się osoby 

i członków jej rodziny, przez okres 24 miesięcy. Przez pierwsze 12 miesięcy wypłacana jest 

kwota po 900,00 zł na każdego członka rodziny i przez kolejnych 12 miesięcy w wysokości 

600,00 zł na każdego członka zaproszonej rodziny. Zgodnie z przywołaną uchwałą umożliwia 

się osiedlenie w Poznaniu maksymalnie 5 rodzinom w ciągu roku kalendarzowego. W 2021 r. 

realizowano świadczenia dla 3 rodzin – wydano kwotę  63 900,00 zł. 

 

3. CENTRUM INICJATYW RODZINNYCH 

Zadaniem Centrum Inicjatyw Rodzinnych jest w szczególności promowanie rodziny oraz 

wspieranie jej rozwoju. Szczególną rolą Centrum jest budowanie przestrzeni do dialogu oraz 

integracji lokalnych społeczności. 

W CIR organizowane są wydarzenia dla poznańskich rodzin, takie jak czytanie bajek przez 

znane osoby, zajęcia rozwijające, artystyczne, ale także warsztaty i szkolenia dla rodziców.  W 

2021 roku w związku z pandemią koronawirusa Centrum kontynuowało swoje aktywności w 

Internecie. Wszystkie projekty realizowane były w wersji online, bezpiecznej dla uczestników.  

W Centrum realizowane były m. in. warsztaty dla przyszłych rodziców przygotowujących się 

do roli rodzica, warsztaty kompetencji wychowawczych, spotkania grupy wsparcia dla 

rodziców, czy różnego typu poradnictwo. Wszystkie wydarzenia realizowane przez CIR maja 

charakter otwarty i są bezpłatne. 

W 2021 roku placówkę odwiedziło 4017 klientów, z czego 853 to dzieci (od początku 

działalności CIR odwiedziło 33 225 klientów, w tym 9 633 dzieci).  

 

W ramach projektów realizowanych w 2021 r. zorganizowano m.in.: 47 onlinowych czytań 

w projekcie „Czytam i Czuję” (w ramach, którego znane osobistości ze świata kultury, polityki 

i sztuki włączyły się do wspólnego czytania). Wszystkie czytania dostępne są na kanale 

YouTube PCŚ-CIR: (https://www.youtube.com/channel/UCe1TgMaIV1e6jLtmCtV53Kw ).  

Zorganizowano także prawie 200 spotkań dedykowanych rodzinom, z których większość 

odbyła się w wersji online. Projekty realizowane były we współpracy z organizacjami pożytku 

publicznego np. Fundacja Matecznik, Fundacja Cali Mali czy Stowarzyszenie Strefa Rodziny. 

W Centrum kontynuowano również projekt „Akademia Zdrowia dla Rodziców”, z której 

skorzystało ponad 1200 odbiorców online. W 2021 roku nagrano 11 rozmów w ramach cyklu 

#zekspertemprzeztelefon. Całość dostępna jest na grupie facebookowej: 

https://www.facebook.com/groups/akademiazdrowiadlarodzicowCIR 

Z poradnictwa w CIR (porady prawne „Mamy Prawa” współorganizowanego z Fundacją 

Matecznik, coachingu rodzicielskiego „Dobre Pytanie” i spotkań z psychologiem poświęconym 

rozwojowi dziecka „Dobre rozmowy”) w 2021 roku skorzystało w wersji online łącznie 30 

rodzin. 
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Oprócz wyżej wymienionych wydarzeń, zespół Centrum Inicjatyw Rodzinnych swoją 

obecnością wspierał w roku 2021 dwa rodzinne spotkania na terenie Miasta Poznania – Białe 

Soboty. 

Jednym z zadań realizowanych w CIR jest wydawanie kart dla rodzin 3+. W 2021 roku 1 

477 osób odebrało karty dla swoich rodzin. W ramach programu „Wygoda 3+” pracownicy 

Centrum dostarczają karty do miejsca zamieszkania rodziny, w 2021 dostarczono karty 4 

rodzinom (od początku istnienia PCŚ-CIR z usługi tej skorzystało 135 poznańskich rodzin). 

Od 2018 roku Centrum zajmuje się pozyskiwaniem partnerów do gminnego Programu 

Poznańska Rodzina Duża, jest to program zniżek i ulg dla rodzin wielodzietnych, w 2021 roku 

posiadacze karty mogli korzystać z usług 138 partnerów.    

W ramach pełnienia funkcji informacyjnej Centrum dysponuje także ofertami poznańskich 

żłobków, przedszkoli i szkół, informacjami dotyczącymi kultury, sportu oraz możliwości 

spędzania wolnego czasu. Centrum prowadzi własną stronę internetową (w 2021 roku 

zamieszczono 75 artykułów o różnej tematyce), profil na portalu społecznościowym Facebook 

(zamieszczono 705 postów, z czego 49 to posty promujące partnerów gminnego programu 

Poznańska Rodzina Duża, utworzono 132 wydarzenia) oraz co piątkowy newsletter rodzinny - 

wysłano 50 newsletterów do bazy przeszło 4 tys. subskrybentów. W 2021 roku Centrum 

wysłało także 6 newsletterów dla rodzin wielodzietnych. 

 

4. REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU 

PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW 

ĆWICZENIOWYCH W 2021 R. 

W 2021 r. Poznańskie Centrum Świadczeń realizowało zadanie dotyczące rządowego 

programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. 

Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego 

uczniów. W ramach programu wypłacono wsparcie 367 uczniom w terminie do dnia 7 grudnia 

2021 r. Kwota wydatkowana na realizację programu wynosiła: 

• dla szkół publicznych – 97 701,08 zł, 

• dla szkół niepublicznych – 7 059,35 zł. 

 

5. REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIÓW MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO 

Na podstawie uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 

Poznańskie Centrum Świadczeń realizowało działania polegające na: 

a) przygotowaniu kampanii informacyjnej o zasadach udzielania stypendium dla 

mieszkańców Poznania, 
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b) przyjęciu wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, 

c) weryfikacji przyjętych wniosków o stypendium Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, 

d) przygotowaniu listy osób spełniających kryteria otrzymania stypendiów i przekazanie jej 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  

W 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazano 25 

wniosków. 

 

6. POZNAŃSKIE ŚWIADCZENIE ŻŁOBKOWE 

W 2021 r. Poznańskie Centrum Świadczeń realizowało zadanie w sprawie ustanowienia 

poznańskiego świadczenia żłobkowego. Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie opłat za 

pobyt dziecka w żłobku niepublicznym, który posiadał dofinansowanie za ten pobyt i nie 

otrzymał ponownego dofinansowania w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań 

Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka. Wysokość świadczenia wynosi 600 zł miesięcznie. 

W 2021 r. udzielono 1 314 świadczeń, na łączną kwotę 788 400,00 zł.  

7. POZNAŃSKIE ŚWIADCZENIE NA RZECZ WIELORACZKÓW 

Na podstawie uchwały Nr LXII/1150/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 

2019 r. w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków, Poznańskie 

Centrum Świadczeń prowadzi postępowania dotyczące ustalenia prawa do tego świadczenia. 

Celem przyznania świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad 

trojgiem lub więcej dziećmi urodzonymi podczas jednego porodu. Wysokość świadczenia 

wynosi 1000 zł rocznie na każde dziecko z wieloraczków, nad którymi sprawowana jest opieka. 

Ostatnim rokiem udzielenia świadczenia jest rok, w którym wieloraczki ukończą 24 rok życia. 

Świadczenie przysługuje na dziecko powyżej 18. roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole 

lub szkole wyższej oraz nie zawarło związku małżeńskiego. W 2021 r. udzielono 72 świadczeń 

na rzecz wieloraczków, na łączną kwotę 72 000,00 zł. 

 

 

XLI. Usługi Komunalne: 

 

Przedsięwzięcia zrealizowane przez Usługi Komunalne w Poznaniu w 2021 r. 

I. oddano do użytkowania obiekt nowego schroniska dla zwierząt przy ul. Kobylepole  

w Poznaniu Łączna powierzchnia przeznaczona pod inwestycję: 52 789,6 m2, w tym: 

powierzchnia zabudowy – łącznie 5 936,85 m2: 

 budynek główny z częścią gospodarczą: 1 774,67 m2 
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 wiata gospodarcza: 235,14 m2 

 budynek z kojcami dla psów do adopcji: 1 087,46 m2 

 kojce zewnętrzne dla psów do adopcji: 659,98 m2 

 budynek kwarantanny dla psów: 971,37  m2 

 kojce zewnętrzne kwarantanny dla psów: 497,65 m2 

 budynek dla kotów do adopcji: 635,18 m2 

 wybiegi zewnętrzne dla kotów: 75,4 m2 

powierzchnie utwardzone - łącznie: 6 867 m2: 

 drogi wewnętrzne i place parkingowe: 3 561,7 m2 

 chodniki: 3 243,3 m2 

 ogrodzenie pełne: 62 m2 

powierzchnia biologicznie czynna: 39 985,75 m2 

 

Zgodnie z założeniami obiekt jest przeznaczony do przetrzymywania maksymalnie 300 psów  

i 300 kotów. Całkowity koszt realizacji obiektu:: 39 794 586,32 zł. 

 

Dzięki połączeniu nowoczesnej architektury z funkcjonalnością, obiekt zapewnia 

zdecydowanie większy komfort trafiającym do niego zwierzętom niż miało to miejsce  

w dotychczasowym schronisku i pozwala na znaczne ograniczenie ich stresu. Wszystkie 

zwierzęta mają dostęp do ogrzewanych pomieszczeń i obszernych wybiegów. Obiekt 

wyposażono w zbiornik retencyjno - infiltracyjny na wody opadowe o pojemności 364 m3, 

który w okresie letnim pełni funkcję basenu dla psów. 

 

W nowym schronisku możemy zapewnić zdecydowanie lepszą opiekę weterynaryjną dla 

zwierząt –utworzono obszerne i nowoczesne zaplecze weterynaryjne wraz z podziałem  

na strefy dla zwierząt chorych i zdrowych. W nowym obiekcie jest zdecydowanie więcej 

przestrzeni na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz spotkań  

z behawiorystami i kursów, np. dla przyszłych właścicieli psów. 
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Nowe schronisko dla zwierząt – ul. Kobylepole 

 
Wejście do schroniska   

Źródło: Archiwum UK 

  
Kociarnia      Kojce dla psów 

Źródło: Archiwum UK 
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Pomieszczenie dla kotów    Powierzchnia zielona przed kociarnią 

Źródło: Archiwum UK 

 

 
Elewacja frontowa schroniska  

Źródło: Archiwum UK 
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II. w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych wykonano następujące prace 

modernizacyjne i remontowe: 

a) zabudowano na cm. Miłostowo i Junikowo 211 mb gniazd odpadowych ogrodzeniami  

w technologii gabionów - 253.688,04 zł; 

b) oczyszczono teren i zrekultywowano trawnik na mogile zbiorowej na cm. Miłostowo 

wraz  

z wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów; 

c) w celu ograniczenia ilości odpadów zainstalowano na cm. Miłostowo i Junikowo  

16 punktów wymiany zniczy, umożliwiających ponowne wykorzystywanie szklanych 

zniczy, po 8 szt. na każdym z cmentarzy - 202.600,00 zł;  

d) wykonano 21 wypożyczalni sprzętu ogrodowego przeznaczonych do nieodpłatnego 

użycia przez osoby odwiedzające groby, w tym: 13 na cm. Miłostowo i 8 na cm. 

Junikowo – 261.149,97 zł; 

e) zlecono Zakładowi Robót Drogowych renowację istniejących nawierzchni dróg  

na cm. Miłostowo i Junikowo – 486.055,00 zł; 

f) zmodernizowano biuro cmentarne na cm. Miłostowo – 121.950,00 zł; 

g) rozbudowano kolumbarium na cm. Miłostowo wraz z położeniem na jego całości nowej 

elewacji – 53.000,00 zł; 

Konstrukcje gabionowe na zewnątrz koszy na odpady – Miłostowo i Junikowo 

 
Zabudowa gabionowa koszy na odpady na Junikowie   

Źródło: Archiwum UK  
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Wypożyczalnie sprzętu ogrodowego i „zniczodajnie” – Miłostowo i Junikowo 

Wypożyczalnia na cm. Junikowo  

Źródło: Archiwum UK    
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Punkt wymiany zniczy na cm. Miłostowo 

Źródło: Archiwum UK    

Rozbudowa i remont elewacji kolumbarium - Miłostowo 

 
Kolumbarium na Miłostowie 

Źródło: Archiwum UK  
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Rozbudowa biura cmentarnego - Miłostowo 

 
Budynek wraz z pochylnią 

Źródło: Archiwum UK 

Renowacja nawierzchni – cm. Miłostowo i Junikowo 

  
Droga na Miłostowie (pole 35)   Droga na Junikowie (pole urnowe) 

Źródło: Archiwum UK 
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Rewitalizacja mogiły zbiorowej na Miłostowie 

 
Mogiła zbiorowa na Miłostowie    

Źródło: Archiwum UK 

 

XLII. Straż Miejska Miasta Poznania: 

 

W okresie sprawozdawczym działania Straży Miejskiej Miasta Poznania zostały  

w dużej mierze uwarunkowane zasadami obowiązującymi w stanie epidemii. Podejmowane 

działania determinowane były bieżącą oceną stanu porządku i były spójne  z poleceniami  

i zarządzeniami Wojewody Wielkopolskiego oraz wymogami ustawowymi, w szczególności 

dotyczącymi: ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, współdziałania  

z właściwymi podmiotami w celu ratowania zdrowia lub życia oraz kontroli ruchu drogowego. 

Ponadto strażnicy miejscy wykonywali zadania wynikające  

z przepisów prawa miejscowego uchwalonych przez Radę Miasta Poznania. Wywiązując się  

z nałożonych zadań osiągnęli następujące efekty: 

 ujęli 14 osób, których czyny nosiły znamiona przestępstw, a osoby te to sprawcy 

naruszeń nietykalności cielesnej lub znieważenia funkcjonariuszy publicznych, osoba 

posiadająca środki psychoaktywne, sprawcy pobić, prowadzący pojazd mechaniczny  

w stanie nietrzeźwości, sprawcy kradzieży sklepowych oraz osoba poszukiwana przez 

wymiar sprawiedliwości, 
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 przekazali Policji 792 zgłoszenia lub informacje w sprawach właściwych dla jej 

kompetencji bądź takich, których nie mogli załatwić we własnym zakresie z powodu 

braku uprawnień, 

 zabezpieczyli 81 miejsc zdarzeń do czasu przybycia Policji, Państwowej Straży Pożarnej 

bądź innych specjalistycznych służb powołanych do usunięcia istniejącego zagrożenia, 

 udzielili 81 asyst pracownikom administracji państwowej i samorządowej, a także 

właścicielom i administratorom nieruchomości, 

 wydali 6.933 zalecenia odpowiedzialnym podmiotom w zakresie 

zaniedbań wymagających podjęcia działań (dotyczących między innymi utrzymania 

czystości i porządku, zniszczeń i awarii urządzeń infrastruktury miejskiej oraz 

bezpieczeństwa komunikacyjnego i architektonicznego), 

 doprowadzili do usunięcia 983 pojazdów, których stan wskazywał na to, że nie są 

używane lub zostały pozostawione bez tablic rejestracyjnych, 

 wystawili 2.374 dyspozycje usunięcia pojazdów pozostawionych w miejscach, gdzie jest 

to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, 

 założyli 15.290 razy urządzenia blokujące koła niewłaściwie zaparkowanych pojazdów, 

 wylegitymowali 61.243 osoby, 

 pouczyli 6.926 osób, 

 skierowali 3.219 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, 

 ukarali mandatami karnymi 53.498 osób. 

Ponadto strażnicy miejscy wykonywali zadania bieżące wynikające ze zgłoszonych 76.457 

interwencji, z czego największa liczba dotyczyła nieprawidłowego parkowania pojazdów – 

45.018, zwierząt – 8.287 (w tym 4.188 zgłoszeń o pojawieniu się dzików lub lisów w terenie 

zurbanizowanym - podjęte działania doprowadziły do potwierdzenia  

299 interwencji, skutkiem czego powiadomiono Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta 

Poznania o konieczności podjęcia dalszych czynności), niezachowania czystości  i porządku – 

6.585, spożywania alkoholu w miejscach publicznych i osób nietrzeźwych – 3.346, zagrożenia 

życia i zdrowia – 2.823, spalania odpadów – 2.467, awarii i uszkodzeń infrastruktury miejskiej 

– 1.776 oraz zakłócania porządku i spokoju publicznego – 1.646. Największą liczbę spraw 

zgłoszono telefonicznie poprzez kontakt za pomocą numeru alarmowego – 39.172 oraz przy 

wykorzystaniu kanałów łączności elektronicznej – 29.871. 



402 

 
 
 
 
 
 

Do realizacji bieżących działań w szerokim zakresie wykorzystywano pracę operatorów 

monitoringu miejskiego, którzy zaobserwowali 5.849 zdarzenia wymagające podjęcia 

interwencji, przekazując je do załatwienia właściwym terytorialnie referatom Straży Miejskiej 

Miasta Poznania (5.076) lub komisariatom Policji (773). Zdecydowana większość zakończyła 

się skuteczną interwencją dzięki szybkiej reakcji i sprawnemu działaniu strażników, 

załatwiających z reguły sprawy porządkowe, jak i policjantów rozwiązujących sytuacje 

związane z bezpieczeństwem. Największą liczbę zdarzeń (2.735) odnotowano na stanowisku 

operatorów na Starym Mieście. Na podstawie prowadzonych obserwacji zatrzymano 197 osób, 

głównie posiadaczy substancji narkotycznych, uczestników bójek ulicznych, sprawców 

dewastacji, rozbojów i pobić oraz poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. 

Wypełniając zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, po wskazaniu takiej potrzeby przez lekarzy lub ratowników medycznych, 799 

osób które znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu 

przewieziono transportem SMMP do wytrzeźwienia w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych na 

ulicy Podolańskiej w Poznaniu, do miejsca zamieszkania, pozostawiając pod opieką rodziny 

lub do placówki medycznej. Zapobiegając spożywaniu alkoholu w miejscach objętych zakazem 

strażnicy podjęli 2.418 interwencji, nakładając 1.064 mandaty karne, stosując 143 pouczenia 

oraz kierując 26 wniosków o ukaranie do sądu w związku z naruszaniem postanowień ustawy. 

Strażnicy podejmowali także czynności zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobom 

bezdomnym. Samodzielnie, jak również realizując 1.749 zgłoszeń mieszkańców, kontrolowali 

miejsca bytowania bezdomnych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, 

Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania oraz Policją, reagując 

jednocześnie na przypadki zakłócania przez nich spokoju i porządku publicznego. Działania 

maksymalnie nasilono w okresie występowania niekorzystnych warunków pogodowych i 

utrzymujących się niskich temperatur powietrza. Strażnicy starali się dotrzeć do wszystkich 

znanych koczowisk, a przebywające tam osoby rozpytywano o stan zdrowia, informowano 

o zagrożeniach wynikających z panującej epidemii i rozdawano materiały informujące 

o postępowaniu w przypadku zachorowania. Dodatkowo strażnicy rozdawali wszystkim 

potrzebującym pakiety żywnościowe oraz udzielali pomocy podczas prowadzonych akcji 

wydawania posiłków. 

Przeciwdziałając żebractwu w mieście strażnicy systematyczne kontrolowali miejsca, gdzie już 

wcześniej stwierdzali prowadzenie takiego procederu. Działania ujawniły łącznie 86 osób, w 

tym 70 obcokrajowców. Utrzymujący się stan epidemii znacznie ograniczył liczbę osób 

proszących przechodniów o datki. Żebractwo najczęściej występuje w okolicach marketów i 

sklepów dużych sieci handlowych, kościołów, dworców autobusowych, a także na 

skrzyżowaniach i ulicach o dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowego. 
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Zadania profilaktyczne prowadzone były głównie przez Zespół Profilaktyki, którego działania 

w zajęciach edukacyjnych dostosowywano do danej grupy docelowej. W okresie 

obowiązywania obostrzeń epidemicznych Straż Miejska Miasta Poznania przeorganizowała 

realizację zadania dotyczącego informowania społeczności lokalnej  

o rodzajach zagrożeń, którą dotychczas wykonywano głównie podczas spotkań bezpośrednich 

i zajęć profilaktycznych kierowanych do różnych grup wiekowych. W tym okresie działania 

profilaktyczne w placówkach oświatowych prowadzono podczas spotkań online. Ponadto 

działania profilaktyczne realizowano podczas patroli, często wspólnie  

z Policją i Żandarmerią Wojskową, w miejskich przestrzeniach publicznych, merytorycznie 

związanych z wiodącą tematyką przedsięwzięcia. Działania informacyjne prowadzono również 

na targowiskach, w rejonach obiektów handlowych, parków, zieleńców, miejsc intensywnie 

uczęszczanych przez pieszych, na drogach dla rowerzystów, a także  

w rejonach miasta, gdzie mieszkania ogrzewane są tradycyjnymi piecami. Przykładowe tematy 

realizowane podczas profilaktycznych patroli to: bezpieczny senior, uwaga kieszonkowcy, 

odpowiedzialny sprzedawca, odpowiedzialny opiekun psa, bezpieczny pieszy, bezpieczny 

rowerzysta, stop smog. Problematyka ochrony przed zagrożeniami COVID-19 była znacząco 

akcentowana podczas wymienionych patroli, jak również podczas działań wśród pasażerów 

miejskiej komunikacji. 

Wspólne patrole z Policją wykonywane były sporadycznie, przy zachowaniu środków 

bezpieczeństwa, a utrzymujący się stan epidemii powodował, że Straż Miejska Miasta Poznania 

skupiła większość swoich sił i środków na realizację zadań z nim związanych w zakresie 

posiadanych uprawnień. Działania realizowane były przez strażników rejonowych 

z policjantami z komisariatów dzielnicowych oraz podczas wspólnych służb, mających walor 

informacyjny i profilaktyczny. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego w grudniu 

organizowano wspólne patrole w centrach handlowych oraz sklepach 

wielkopowierzchniowych, sprawdzając przestrzeganie nakazu zakrywania ust i nosa. 

Wypełniając ustawowy obowiązek informowania mieszkańców o występujących zagrożeniach 

opracowano komunikaty, które strażnicy miejscy odczytywali poprzez system nagłośnieniowy 

w radiowozach w miejscach gromadzenia się mieszkańców. Za pośrednictwem strony 

internetowej oraz Facebooka, SMMP publikowała bieżące komunikaty informujące 

mieszkańców o ustanawianych ograniczeniach, zakazach i nakazach, zawierające dodatkowo 

opis obostrzeń oraz odpowiedzialności prawnych. Dopełniając komunikaty, zamieszczano linki 

do niezbędnych dokumentów, kompleksowe informacje dla rodziców i seniorów oraz porady 

profilaktyczne. 

Zapewniając porządek i bezpieczeństwo w budynkach Urzędu Miasta Poznania, 

zlokalizowanych przy ulicach Libelta i Gronowej oraz placu Kolegiackim, pełniący tam służbę 

strażnicy miejscy pomagali w sprawach wyłączonych z obowiązku rejestracji elektronicznej. 
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Czynności dotyczące wykroczeń popełnionych w miejscach publicznych, w związku  

z rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zostały zakończone nałożeniem 846 

mandatów karnych, zastosowaniem 162 pouczeń oraz skierowaniem  

37 wniosków o ukaranie do sądu. 

Współpracując z pracownikami Nadzoru Ruchu Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego, jak również podczas codziennych służb, strażnicy miejscy sprawdzali 

stosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa także w pojazdach komunikacji miejskiej. 

Pasażerom przekazywali ulotki informacyjne oraz maseczki. 

Działania podejmowane przez strażników miejskich w celu zapobiegania, przeciwdziałania  

i zwalczania COVID-19 realizowano w czasie 10.650 służb patrolowych. 

Dla poprawy czytelności komunikacyjnej miasta prowadzono systematyczne kontrole 

oznakowania poszczególnych posesji numerem porządkowym oraz sprawdzano oświetlenie 

osiedli, ulic, parków i placów. Wobec winnych zaniedbań stosowano środki prawne  

i obligowano do usunięcia uchybień. 

Podczas przeprowadzonych 2.125 kontroli taksówek osobowych świadczących usługi 

sprawdzano, czy respektowane są przepisy porządkowe związane z przewozem taksówkami na 

terenie miasta Poznania. Podczas podjętych działań ujawniono  

597 nieprawidłowości dotyczących oznaczenia pojazdów oraz wymaganej dokumentacji 

świadczących usługi przewozowe (między innymi licencję, cennik, legalizację licznika). 

W trakcie przeprowadzonych 961 kontroli targowisk oraz innych miejsc prowadzenie 

działalności w miejscach zabronionych lub bez wymaganego zezwolenia strażnicy zastosowali 

440 środków prawnych. 

Podczas codziennych patroli sprawdzano także porządek w ruchu drogowym,  

w szczególności zwracając uwagę na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy utrudniające 

poruszanie się innym użytkownikom drogi. Kontynuowano także działania na odcinkach ulic 

objętych pracami dostosowującymi infrastrukturę oraz organizację ruchu  

do poszerzanej Strefy Płatnego Parkowania. Czynności dotyczące wykroczeń przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji zostały zakończone nałożeniem 43.487 

mandatów karnych, zastosowaniem 5.848 pouczeń oraz skierowaniem 3.038 wniosków  

o ukaranie do sądu. 

Działając na rzecz porządku i bezpieczeństwa Straż Miejska Miasta Poznania współpracowała 

z 42 jednostkami pomocniczymi istniejącymi na terenie miasta. Spotkania i kontakty  

z przedstawicielami rad osiedli oraz w ramach „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny 

mieszkaniec” w czasie obowiązywania stanu epidemii odbywały się najczęściej poprzez kanały 

łączności elektronicznej lub telefonicznej. Mając rozpoznanie rejonów, zadania i możliwości 
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osobowe strażnicy podejmowali działania ograniczające występowanie zachowania 

uciążliwego dla lokalnych społeczności, szczególnie w zakresie ustanowionych ograniczeń, 

zakazów i nakazów. 

W zakresie egzekwowania przepisów uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia 

„Parku Kulturowego Stare Miasto w Poznaniu”, dotyczącej poprawy jakości przestrzeni 

publicznej, strażnicy miejscy podejmowali działania restrykcyjne, mające  

na celu zdyscyplinowanie odpowiedzialnych za wdrażanie zmian. Na osoby niestosujące się do 

zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (zawierającą podstawę prawną 

do sankcjonowania na terenie parku kulturowego) nałożyli 172 mandaty karne oraz skierowali 

3 wnioski o ukaranie do sądu. 

W trakcie służb strażnicy miejscy ujawnili i spowodowali usunięcie  

998 nielegalnych wysypisk odpadów, doprowadzając do likwidacji przez 64 sprawców,  

a w sprawie pozostałych wnioskując o usunięcie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miasta Poznania lub innych podmiotów. Podjęli również  

2.210 działań w zakresie kontroli spalania w domowych instalacjach grzewczych bądź palenia 

ognisk, z czego 412 zakończyło się zastosowaniem środków prawnych  

oraz przeprowadzili 7.177 kontroli 165 placów budów i terenów do nich przylegających pod 

kątem czystości ulic oraz zabezpieczeń przeciwko roznoszeniu nieczystości i odpadów  

z terenów inwestycji. Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały zastosowaniem  

145 środków prawnych wobec osób odpowiedzialnych. 

Kontrolując zachowanie wymogów związanych z trzymaniem zwierząt strażnicy zastosowali 

259 środków prawnych wobec właścicieli psów nieprzestrzegających obowiązku sprzątania 

nieczystości, ochronnego szczepienia przeciw wściekliźnie oraz zachowania środków 

bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierzęcia. Do Schroniska dla Zwierząt przekazali 271 

bezdomnych psów, 156 kotów oraz sporadycznie inne zwierzęta,  

a do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej 734 ptaki. 

Dla zapewnienia właściwej realizacji zadań deratyzacyjnych, strażnicy miejscy przeprowadzili 

kontrole 3.570 posesji, mające na celu ujawnienie właścicieli, którzy  

nie stosowali się do tego obowiązku. Wobec odpowiedzialnych podmiotów stosowali 

postępowania mandatowe lub pouczenia, zobowiązując jednocześnie do usunięcia zaniedbań. 

W 2021 roku Straż Miejska Miasta Poznania zabezpieczała 150 różnego rodzaju zgromadzeń, 

uroczystości, festynów oraz imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, religijnym, 

społecznym, handlowym, artystycznym lub sportowym. Działania prowadzone były w toku 

pełnienia 1.064 służb, a zaangażowanie było zróżnicowane  

w zależności od rodzaju przedsięwzięcia. 

 


