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Підсумки 

У 2021 році, за офіційною статистикою Головного управління статистики (ГУС), в 

Познані проживало 529,4 тис. осіб. Проте в місті проживало майже 100 тис. 

незареєстрованих осіб, не включених до статистики ГУС. Переважно це були 

учні та студенти денної форми навчання, які проживають за межами Познані та 

тимчасові працівники з-за кордону (переважно громадяни України). У зв'язку з 

пандемією COVID-19 деякі з них перебували у Познані лише частину року. 

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

Познані, не зменшилась. Оцінюється, що у Познані проживає 50 тис. громадян 

України, переважно тимчасових робітників, кількість яких у 2021 році зросла. 

Вони становлять найбільшу групу іноземців, які перебувають у місті. У 2021 р. 

Повітове бюро праці зареєструвало 97,7 тис. заяв роботодавців про намір 

працевлаштування працівника з іноземним громадянством в Познані або в 

гмінах Познанського повіту, в тому числі 78 тис. заяв стосувалися громадян 

України та видав 1,9 тис. дозволів на сезонну роботу для осіб з іноземним 

громадянством, у тому числі 1,6 тис. для громадян України. Більше ніж 6,8 тис. 

іноземців навчались в познанських вищих навчальних закладах на постійній або 

тимчасовій основі в рамках програми Еразмус+. Близько 1,7 тис. становили 

громадяни України. У 2021 році у Познані на постійне або тимчасове 

проживання терміном понад 3 місяці були зареєстровані 7,7 тис. осіб, які мають 

іноземне громадянство, та походять з понад 100 країн світу, у тому числі 4 тис. 

громадян України. 

Присутність громадян України та зростаюча кількість громадян інших країн 

робить Познань все більше інтернаціональним містом. У школах Познані 

навчалося 6,3 тис. учнів з інших країн, у тому числі 4,3 тис. учнів з України. 

Загалом у 24 початкових школах відкрито 24 підготовчі відділення з 

додатковими уроками польської мови для учнів із сімей іноземців та осіб, які 

повертаються з-за кордону. Для викладачів іноземних студентів були 

опрацьовані пакети навчальних матеріалів «Познайомтесь з познанцями та 

познанянками!» 

У 2021 році продовжено діяльність з підтримки та інтеграції іноземців. В рамках 

проекту ЄС "#AKTYWATOR WLKP - підтримка інтеграції мігрантів у 

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

Познанський інтеграційний центр POINT, яким керує місто Познань спільно з 

фондом Центру досліджень міграції та Міжнародною організацією з міграції, а 

також працювала гаряча лінія для іноземців Migrant.info. У головному офісі 

POINT діяв також, співпрацюючий з містом Познань, неурядовий осередок, який 

пропонував інформаційно-консультативну підтримку Migrant Info Point. Існував 

багатомовний мобільний додаток для мігрантів під назвою «Aktywator WLKP». 

До 14 вересня у Познані працював Пункт Допомоги Мігрантам, яким керували 
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Карітас Познанської Архидієцезії, Карітас Польща та Великопольський Воєвода 

у рамках проекту „Великопольська Спільна Справа”, що фінансувався з фонду 

ЄС FAMI.  

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

теперішніх та потенційних іноземних студентів. Місто активно підтримувало 

репатріантів з Казахстану та студентів з Білорусі та Сирії, а також іноземців, які 

реалізовують індивідуальну програму інтеграції. Центр культури ZAMEK 

започаткував «Замковий український книжковий клуб», Польський театр 

організував Театральні зустрічі «Близькі Незнайомці: Схід». Проведено 

черговий фестиваль культури «Українська весна» та «Дні чеської культури». 

Працювала міська україномовна гаряча лінія. Розпочала діяльність міська 

Команда відділу Політики інтеграції іммігрантів та іммігранток. 

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

молодих людей, які проживають у Познані. Познань – місто молоді – в ньому 

проживає близько 150 тис. осіб у віці 15-29 років. Якщо враховувати дітей віком 

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

була, прийнята міською радою Познані, "Політика для Молоді Міста Познань на 

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

молоді за розвиток міста, та створення для них простору для прийняття участі в 

житті міста. Оголошений був черговий випуск конкурсу для загальноосвітніх шкіл 

"Фонд Учнівського Самоврядування". Активно працювала Молодіжна Міська 

Рада Познані, яка ініціювала власні проєкти для молоді.  

У Познані в 24 вищих навчальних закладах навчалось 105 тис. студентів, 

більшість - одна третина - в Університеті ім. Адама Міцкевича (УАМ), який має 

статус дослідницького університету. Понад 80% студентів становили особи з-за 

меж Познані, більшість із Великопольського воєводства. Зріс рівень 

інтернаціоналізації навчання. Через пандемію COVID-19 студенти переважно 

навчалися дистанційно або в гібридному режимі. Студенти мали на вибір 300 

напрямків навчання, у тому числі понад 50, які проводяться іноземними мовами, 

також із ступенем MBA. Більшість студентів навчалися за такими напрямами: 

бізнес та адміністрування, медичний, лінгвістичний, соціальний, педагогічний, 

інженерно-технічний, IT та юридичний. У 2021 році Польський акредитаційний 

комітет позитивно оцінив 28 напрямів навчання в університетах Познані. 

Університети Познані були включені до міжнародних рейтингів, зокрема: Times 

Higher Education World University Rankings: (Університет гуманітарних і 

соціальних наук (SWPS)  та Університет ім. Адама Міцкевича), Shanghai Global 

Ranking of Academic Subjects (Університет гуманітарних і соціальних наук 

SWPS), U-Multirank 2021 (Університет гуманітарних і соціальних наук (SWPS), 

УАМ, Познанська Політехніка, Університет природничих наук, Медичний 

університет), U.S. News Global Universities Ranking (Університет гуманітарних і 

соціальних наук SWPS). У 2021 році вісім державних університетів підписали 
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лист про наміри заснувати федеральний університет у Познані. Чотири 

університети Познані: УАМ, Познанська Політехніка, Університет гуманітарних 

та соціальних наук SWPS та Вища Банківська Школа підписали оновлену версію 

Всесвітньої Magna Charta Universitatum 2020 – декларації принципів і цінностей, 

на яких базується навчальна, наукова та соціальна місія університетів.  

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

науковою та академічною спільнотою в Познані, проходили онлайн або були 

припинені. Місто Познань дофінансовувало організацію відкритих лекцій 

видатних вчених з усього світу та керувало програмами, орієнтованими на 

студентів та працівників університетів Познані, в т.ч. такі як: конкурси Нагорода 

Міста Познань за видатну докторську дисертацію та Нагорода Міста Познань за 

видатну магістерську роботу, стипендіальні програми для переможців або 

фіналістів загальнопольських предметних конкурсів та для студентів, які 

готуються почати роботу у роботодавців, що здійснюють інноваційні інвестиції у 

Познані, програми практики та платного стажування студентів в Раді Міста 

Познань, Наукова Премія Міста Познань та стипендія для молодих дослідників 

наукової спільноти Познані, програми: "Навчайся в Познані", "Познань 

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

організаціями, які реалізують проекти, спрямовані на активізацію інтеграції 

студентської спільноти познанських навчальних закладів. Продовжувалась 

діяльність, спрямована на інтеграцію іноземців, які навчаються у Познані. У 

рамках підтримки інвестицій університетів Познані, Університет Мистецтв 

отримав з 99% знижкою міські землі площею 2250 м.2. У 2021 році місто 

Познань зайняло 2 місце в рейтингу «Найкращі студентські міста Польщі».  

У 2021 році тривала робота над документом «Політика для сімей міста Познань 

на 2021-2025 роки». Місто Познань брало участь у міжнародній програмі 

ЮНІСЕФ "Мережа Міст дружніх для дітей". Була створена міждисциплінарна 

Команда Міста дружнього для дітей. У зв’язку з пандемією COVID-19 багато 

проектів Центру Сімейних Ініціатив (ЦСІ) та Центру дитячої творчості було 

реалізовано онлайн. ЦСІ реалізовував у співпраці з партнерами та неурядовими 

організаціями проекти у сфері просімейної політики та інтеграції поколінь, 

включаючи освітні, розвиваючі та мистецькі заходи для дітей, в т.ч. наприклад: 

«Читаю і відчуваю», «Дорожній рух у місті», «Читаю і знаю», «Академія здоров’я 

для батьків», «Ми маємо права», «Добре питання», «Добрі розмови», «ПІЗнай 

себе», «Чекаємо на маля», «У нас є підтримка!», сертифікати Місце Дружнє для 

Сім'ї, Карта Великої Родини з програмою «Зручність 3+». У рамках 

загальнонаціональної акції «Відмотуємо Польщу» у штаб-квартирі ЦСІ відкрили 

«Комфортку» – кімнату догляду за дорослими з обмеженими фізичними 

можливостями та їх опікунів. Серед культурних проектів, організованих Центром 

дитячої творчості, були: Міжнародний фестиваль юного глядача ALE KINO!, 

фестиваль «Мандруюче ALE KINO!», Національний огляд дитячих анімаційних 

фільмів «Око калейдоскопа», Міжнародна майстерня творчого неспокою 
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«Кишеня Вінсента», Бієнале дитячої творчості, Аніматор для дітей, театральна 

пропозиція «Спільної сцени». Театр анімації організував MAPPING FESTIVAL. 

Були проведені численні конкурси та майстер-класи, концерти та тематичні 

екскурсійні форми, присвячені сім'ям. Під час курортного сезону діти та підлітки 

могли скористатися пропозицією заходів, в т.ч. такі як: «Літо на Мадаліні», 

«Замкове літо для дітей», «Зима з книжкою «У країні снігу та льоду», «Зимові 

виховні зустрічі: «Зустрічі з оповіданням», «Мистецька резиденція в Центрі 

Шифрувань Енігма»», «#ZZAKULIS – канікули в Польщі», «Зимова та літня 

мистецька швидка допомога», «Зима з культурою», «Бібліотека уяви», кінотеатр 

під відкритим небом. Спеціальна діяльність була спрямована на багатодітні сім’ї 

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

в т.ч.: одноразову допомогу за народження дитини, "Познанська допомога на 

ясла", "Познанська допомога для багатодітних", одноразова матеріальна 

підтримка "Постільна білизна для новонародженого". Місто Познань реалізує 

державні програми для сімей, зокрема: «Пільги по догляду за дітьми – програма 

Сім'я 500 Плюс», «Добрий початок» та комплексна програма підтримки сімей 

«За життя». У 2021 році в Познані були організовані онлайн-заходи для сімей, в 

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

реалізовані такі проекти: «Познанський центр сім’ї» та «Ми маємо право на 

підтримку». 

Заходи щодо підтримки сімей з проблемами догляду та виховання проводились 

у рамках муніципальної "Програми підтримки сім'ї і розвитку опіки та піклування 

на 2020-2022 роки". Функції догляду та виховання сім'ї підтримували 15 центрів 

догляду та виховання, включаючи денну підтримку, яка здійснювалась у формі 

догляду, роботи спеціалістів або роботи на подвір'ї. Станом на 1 січня 2022 року 

всі центри догляду та виховання в Познані відповідають стандартам, 

передбаченим Законом від 9 червня 2011 року про підтримку сім’ї і системи 

опіки та піклування. Відкрито шість нових цілодобових центрів догляду та 

виховання. Догляд та виховання дітей та молоді, повністю або частково 

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

системи інституційного та сімейного патронатного виховання. У 2021 році 

працював Клуб для Прийомних Сімей в Центрі Підтримки Сім’ї Свобода, в якому 

надавалася психологічна, педагогічна та юридична підтримка. Впроваджено 

програму «Волонтерство для прийомних сімей». Біологічні батьки могли 

скористатися підтримкою "Клубу хороших батьків". В рамках програми ЄС 

"Покращення доступу до соціальних послуг для підтримки сім'ї та прийомних 

сімей у міській функціональній зоні Познані" надавались соціальні послуги - 

помічник сім’ї та координатор прийомної сім’ї, а також спеціалізовані послуги - 

психологічне, педагогічне, посередницьке та юридичне консультування. 

Реалізовано, серед інших проекти «Центр медіації», мікрогранти для сімей у 

рамках «Познанського центру сім’ї».  
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У 2021 році продовжувалась робота з розробки «Познанської програми догляду 

за дітьми до 3 років на 2022-2025 роки». Інституційний догляд у Познані 

надавався в 111 яслах, у тому числі в 15 державних, які функціонують як 

частина «Комплексу яслів Познані», 11 дитячих клубах та 33 денних 

вихователів, забезпечуючи загальну кількість місць догляду в яслах для понад 5 

тис. дітей. З коштів міського бюджету фінансуються місця догляду в 

недержавних яслах та Познанська Ясельна Допомога. У 2021 році продовжено 

впровадження «Стандартів догляду за дітьми до 3 років». Місто отримало кошти 

від урядової програми «Малюк+» та отримало субсидію від 5 сусідніх гмін у 

рамках участі у витратах на 150 дітей із цих гмін, які відвідують дитячі садки в 

Познані. У Познанській Агломерації продовжено проект ЄС «Ми повертаємося 

на ринок праці – професійна активізація людей, які повертаються або виходять 

на ринок праці після перерви, пов’язаної з доглядом за дітьми до 3 років». 

У 2021 році продовжено роботу над документом «Освітня політика міста 

Познань». Інституційний дошкільний догляд здійснювався у 336 дитячих садках 

та підготовчих групах дитячих садочків у початкових школах та пунктах дитячих 

садків. Вони забезпечили 21,8 тис. місць дошкільного догляду. Введено в 

експлуатацію 3 нових садочка у розширеному дитсадку № 121 у Стшешині. З 

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

танцювальні, рухливі, художні, театральні, спортивні та навчання іноземної 

мови. Черговий захід «Національний день дошкільняти» пройшов під гаслом 

«Маленьке дошкільня у країні великих емоцій». Дитячі садки Познані взяли 

участь у 2-му етапі онлайн Олімпіади дошкільнят «Veoliada 2021».  

У 2021 році в Познані відвідувало школи 91 тис. учнів. Більше половини з них 

відвідували початкові школи. Місто Познань отримало субсидію від 5 сусідніх 

гмін як частину участі у витратах на дітей із цих гмін, які відвідують школи 

Познані. Через пандемію COVID-19 протягом року навчання в школах 

проводилося дистанційно або в гібридному режимі. Під час дистанційного 

навчання учні та батьки могли користуватися системою психологічно-

педагогічної допомоги. Була продовжена програма ЄС «Підвищення якості 

процесу дистанційної професійно-технічної освіти». У рамках коштів, отриманих 

від Фонду протидії COVID-19, реалізовано проект підтримки розвитку шкільної 

інфраструктури «Лабораторії майбутнього» в початковій та мистецькій школах. 

Реалізовано державні програми «Харчування в школі та вдома», «Активна 

дошка» та «Національна програма розвитку читання 2.0 на 2021-2025 роки». 

Існували міські дорадчі групи: з питань освіти при Президенті Познані та 

створений у 2021 році, відділ реалізації завдань у сфері психологічної та 

педагогічної допомоги.  Іспити зрілости (випускний іспит середньої школи),  які 

склали 6,7 тис. учнів, включали лише письмову частину. Випускники середніх 

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

польської мови і математики. Учні отримали Нагороди Міста Познань за видатні 

наукові, мистецькі та спортивні досягнення. З міського бюджету 
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співфінансувалися додаткові заняття для учнів: предметні, спортивні, мовні та 

антидискримінаційні проекти. Були продовжені проекти ЄС, серед яких: 

«Підвищення компетенції в галузі математики та інформатики 

старшокласниками з Міської Функціональної Зони Познані», «ENIGMA – 

Підтримка викладання математики та інформатики в середніх школах 

Познанської Агломерації», «Розвиток інфраструктури Центру професійно-

технічної та неперервної освіти», «ON BOARD_ Єднання міст через освіту». З 

метою покращення умов навчання здійснено будівництво та модернізацію 

існуючої освітньої інфраструктури, яка частково фінансується за рахунок 

Державного фонду місцевих інвестицій. Найбільшими інвестиціями були: 

розширення Початкової Школи №62, будівництво шкільних спортивних залів, 

модернізація шкільних ігрових майданчиків та часткова термомодернізація 

будівель шкіл та дитсадків. Тривали підготовчі роботи до будівництва школи у 

Стшешині. У 2021 році в школах реалізовано 42 учнівські проекти, відібрані на 4-

му етапі конкурсі «Фонд учнівського самоврядування». Місто Познань 

співфінансувало організацію міських таборів денного перебування 40 

початковими школами Познані.  

У 2021 році була реалізована "Політика Літніх Людей Міста Познані на 2017 - 

2021 роки". Літні люди можуть використовувати програми підтримки, наприклад 

«Літня особа особа вдома», «Підтримай літню особу особу», «Телефон 

сердечності», «Розмови літніх осіб», «Телефон цифрових порад», «Цифрова 

літня особа в Познані». Продовжувались дії щодо забезпечення належних умов 

життя та активності для зростаючої групи людей похилого віку та протидії 

соціальній ізоляції та пасивності цієї вікової групи. В рамках міського пакету 

Poznań VIVA Senior продовжувалися, серед іншого, проекти: "Золота рука для 

Літньої особи", "Таксі для Літньої особи", "Книга для Літньої особи", мобільні 

косметичні послуги, “Познанська Медична Пов'язка”, "Познанська Коробка 

Життя", оренда міського реабілітаційного обладнання, миття вікон вдома, 

транспорт до міських кладовищ. Реалізовувалися міські програми: «Квартира 

для Літньої особи», «Літня особа у роздумах», «Тренер для Літніх осіб». Люди 

похилого віку могли скористатися міськими програмами: Реабілітація 65+, Пункт 

Фармацевтичного Догляду 75+, Прокат Міського Реабілітаційного Обладнання, 

безкоштовна вакцинація проти сезонного грипу, рухливі заняття для літніх осіб. 

В рамках міського Центру Ініціатив для Літніх Осіб впроваджені або підтримані 

були ініціативи щодо активізації середовища для літніх осіб та інформаційно-

освітні заходи, спрямовані на соціальну інтеграцію та діалог між поколіннями, в 

т.ч. такі як: "Конверт Літньої Особи", "Сеньйоральні.Познань", "Познанське 

Волонтерство 60+", "Карта Літньої Особи - Познанська Золота Карта", 

сертифікат "Місце, Дружнє для Літніх Осіб", "Познанська Академія Безпеки", 

"Академія Лідерів Клубу Лтніх Осіб", "Аніматор для Літніх Осіб", "Інформаційний 

Пункт 60+", "Кампанія Літня Особа ВФормі". Функціонувала Міська Рада Літніх 

Осіб. Працювало 6 Будинків престарілих і 2 Денних будинки престарілих для 

понад 800 осіб, а також Будинок тимчасового перебування для літніх людей 
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PETRA. У 2021 році закінчено будівництво нового місця для Будинку 

престарілих за адресою вул. Буковська що знаходиться біля вул. Жовнєжи 

Виклентих. У рамках муніципальної програми «Мікрогранти для літніх осіб», 

старші особи з Познані могли отримати субсидію на власну інтеграційну та 

активаційну діяльність, а також ініціативи між поколіннями. 

У 2021 році була реалізована "Стратегія Вирішення Соціальних Проблем Міста 

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

орієнтовані на вибраних людей із ризиком соціального відчуження: інвалідів, 

бездомних та людей з психічними розладами. Були вжиті заходи для протидії 

різним формам соціальної ізоляції, домашнього насильства та жебрацтва. Місто 

Познань брало участь у партнерських проектах, в т.ч. такіх як: "Фенікс Біс", 

"Фенікс Третій", "Програма спеціалістичної підтримки", "Спеціалістична 

консультація та терапія", "Допоміжне житло - навчальне". Місто Познань 

входило до Асоціації товариств «Великопольський Продовольчий Банк».  

В рамках підтримки людей з психічними розладами, реалізовано, серед інших, 

проекти: "Ключ", "Тестування моделі підтримки для розширення можливостей 

молодих людей з психічними розладами - Моя Справа!", "Сприяння розвитку 

психічного здоров'я та профілактика психічних розладів", "Програма 

допоміжного житла для людей з інтелектуальними розладами міста Познань". 

Розпочато реалізацію проекту ЄС "Екологічний Центр Психічного Здоров'я 

Познань Північ". 

Продовжено заходи, спрямовані на наркозалежних та їхніх сімей, що 

реалізуються в рамках «Міської програми профілактики та вирішення проблем, 

пов’язаних з алкоголем та протидії наркоманії в Познані на 2021 рік», у т.ч. 

проекти у сфері соціальної освіти щодо протидії залежності та допомоги 

наркоманам та їхнім родинам, наприклад: «Спортом боремося з наркоманією», 

«Стимулятори руйнують життя», «Цілодобовий телефон довіри для людей з 

проблемами алкозалежності», «Спортивна молодість - Тверезе майбутнє» , 

«Програма спеціалізованої підтримки», «Підтримка психофізичного розвитку 

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

високим ризиком алкогольної залежності», «Познань залежний від 

профілактики». У місті Познань функціонував цілодобовий Центр для 

нетверезих осіб. 

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

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

Фонд Взаємної Допомоги Барка, що керує Великопольським Центром 

Економічної Солідарності, Асоціація Соціальних Надзвичайних Ситуацій. У 2021 

році у Познані функціонували майже 30 соціальних кооперативів, у тому числі 

Соціальний Кооператив Познанянка, створений спільно містом Познань з метою 

активації професій безробітних та інвалідів, що входить до діючої в місті 
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Асоціації Соціальних Кооперативів, що керує Великопольським центром 

соціальної економіки. Фунціонувала Лабораторія Соціальної Економіки "Приємні 

Речі" та Центр Соціальної Інтеграції. 

У 2021 році місто надало підтримку 1,4 тис. безпритульним. Були реалізовані 

індивідуальні програми виходу з безпритульності, а також проекти: «Мобільний 

пункт підтримки», «Мобільний пункт медичної допомоги», моніторинг збору 

людей, перебуваючих у кризі безпритульності, вулична робота, пункти обігріву 

та їдальні для безпритульних та бідних. Безпритульні могли скористатися 

міською лазнею та зоною надзвичайної ситуації. У 2021 році для цих людей 

функціонували місця тимчасової санітарної ізоляції. Міська Поліція 

контролювала місця проживання бездомних, роздаючи продовольчі та аптечні 

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

проекти для бездомних людей, залежних від алкоголю. З метою ліквідації явища 

бездомності місто Познань брало участь у міжнародному проекті ROOF 

впровадженому в рамках Європейської Мережі Планування Дій URBACT. 

Заходи для людей з обмеженими можливостями реалізовувалися в рамках 

міської програми «Напрями діяльності та завдання міста Познані щодо 

соціальної інтеграції людей з обмеженими можливостями на 2021-2025 роки». 

Продовжено проект ЄС «Соціальні послуги та медичне обслуговування жителів 

Познані». Функціонували тренувальні квартири в рамках проекту "Житлова 

підтримка для людей з інтелектуальними розладами в місті Познань", серед них 

були реалізовані проекти: "Активне самоврядування", "Особистий помічник 

інваліда", послуги з догляду за людьми з обмеженими можливостями, Міська 

Оренда Реабілітаційного Обладнання. Проводилась соціальна та професійна 

реабілітація людей з інвалідністю, в тому числі співфінансування тренінгів та 

семінарів, створення робочих місць та відкриття бізнесу. Функціоновав 

Познанський Центр Підтримки Професійного Розвитку. Місто Познань отримало 

грант на реалізацію урядової «Програми допомоги учням-інвалідам у вигляді 

придбання підручників, навчальних матеріалів та тренувальних матеріалів на 

2020-2022 роки». У 2021 році були впроваджені "Стандарти Доступності для 

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

бар'єрам у публічному середовищі. Була створена Міська Команда Доступності. 

Діяльність координувалася Міською Соціальною Радою в Справах Інвалідів. 

У 2021 році місто Познань проводило програми профілактики здоров’я та 

інформаційні кампанії щодо здорового способу життя та заохочувало до 

регулярних медичних оглядів, а також заходи у сфері медичної освіти, зокрема: 

«Програма профілактики та раннього виявлення остеопорозу серед жінок 50+ 

проживаючих у Познані, на 2021-2023 роки», «Забезпечення репродуктивної 

функції у майбутньому серед онкологічно хворих жителів Познані на 2021-2023 

роки», «Профілактика стоматологічних захворювань серед дітей 7-11 років у 

2021-2023 роках» , «Оздоровчий пакет для ветеранів Познанського Червня 1956 
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року, на 2020-2022 роки», «Цілодобовий пункт інтимної профілактики для 

жителів Познані на 2021-2023 роки», Лікування безпліддя методом 

екстракорпорального запліднення для жителів міста Познані в 2021-2024 

роках», «Програма профілактики захворювання на сезонний грип у населення 

від 60 років, що проживають в місті Познані, на 2019-2023 роки», «Програма 

профілактики зараження вірусом папіломи людини (ВПЛ), включаючи рак шийки 

матки, для міста Познань на 2019-2023 роки». В рамках заходів щодо протидії 

наслідкам пандемії COVID-19 працював Познанський загальний пункт 

вакцинації, реалізовувалися допоміжні проекти, серед яких: «Реабілітація після 

COVID-19 – попередження та зменшення наслідків COVID-19 для здоров’я 

людей похилого віку у Познані», «Пункт надання допомоги після COVID-19 60+», 

«Сестринські послуги для людей з діагнозом або підозрою на інфікування 

SARS-CoV-2», «Заходи, спрямовані на раннє виявлення та запобігання 

поширенню COVID-19», «Пост-ковід-синдром – психологічна допомога, 

юридичні та медичні послуги для жінок з урахуванням наслідків пандемії COVID-

19 в частині збільшення масштабів насильства та гендерної дискримінації». 

Місто Познань було нагороджено у конкурсі «Gmina na Medal#Szczepimysię». 

Місто Познань реалізовує проект ЄС «ЗДОРОВЕ ЗМІЦНЕННЯ Міські 

лабораторії кращого здоров’я для всіх у регіоні Балтійського моря – 

стимулювання міжсекторної співпраці для здоров’я та благополуччя в містах» та 

бере участь у програмі «Здорові міста» Асоціації здорових міст Польщі, членом 

якого місто є. У 2021 році місто Познань стало лауреатом конкурсу «Здорове 

самоврядування».  

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

деякі заняття та спортивні змагання проводились онлайн, а деякі були 

скасовані. У 2021 році 458 тисяч людей взяли участь у 29 масових спортивних 

заходах у Познані. У рамках програми розвитку фізичної культури та туризму 

реалізовано такі проекти як: «Юнацькі спортивні центри», «Тренер на 

житловому масиві», «Тренер для Старших Осіб», «Тренер Дошкільняти», 

«Тренуйся з олімпійськими призерами», «Познанська Олімпіада Шкільної 

Молоді», «Познанський Аніматор Шкільного Спорту», «Наш спортивний Fyrtel», 

«Ми теж хочемо бути у формі», «Мій спортивний притулок», уроки плавання для 

дітей та молоді, позакласні, безкоштовні спортивні заходи для дітей і молоді (м. 

ін. навчання катанню на ковзанах, лижах і сноуборді). Організовано постійні 

спортивні заходи для людей з обмеженими можливостями. З коштів міського 

бюджету відбулося дофінансування організації 84 екскурсійних заходів, у яких 

взяли участь 3,9 тис. осіб. Введено в експлуатацію міський басейн «Виногради» 

на житловому масиві "Звичєнства", тривали роботи з модернізації спортивного 

комплексу на вул. Дорога Дембінська. У 2021 році успіхів у спортивних 

змаганнях досягли спортсмени Познані, які представляли: Університетський 

клуб Академічної спортивної асоціації Академії фізичного виховання, 

спортивний клуб «Познанія», Військово-спортивний клуб "Грюнвальд", 

Університетський Клуб Академічної Спортивної Спілки Університету ім. Адама 
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Міцкевича, Університетський Клуб Познанської Політехники, Познанські Леді 

Гусари. Спортсмени з Познані вибороли 3 медалі на XXXII літніх Олімпійських 

іграх та 4 місце на Паралімпійських іграх у Токіо. За досягнення у змаганнях 

вищого рангу у 2021 році місто Познань призначило стипендії 24 спортсменам у 

старшій категорії та 50 спортсменам у юнацьких категоріях, а також нагороди 

для призерів Олімпійських ігор та їх тренерів. Були вручені Спортивні нагороди 

та Спортивні стипендії міста Познань. Місто Познань було удостоєно звання 

«Місто спорту» та нагороди «Друг PZLA». 

У 2021 році реалізація  "Познанської Програми Культури на 2019-2023 роки" 

відбувалася в ситуації обмеження можливості ведення культурної діяльності з 

безпосереднім контактом з одержувачем. Більшість подій, що відбулися, 

проводились онлайн або за гібридною формою. Місто Познань продовжувало 

підтримувати творців культури Познані в рамках міського місцевого хештегу 

#poznanwspiera (#познаньпідтримує), який у 2021 році передбачав: спеціальну 

стипендіальну програму для творців та працівників культури без вікових 

обмежень, придбання робіт художників Познані для колекції міської галереї 

«Арсенал», програма підтримки читачів у формі конкурсу для книжкових 

магазинів у Познані, програма стипендій для людей, пов’язаних із мистецькою 

спільнотою Познані, навчальні курси, спрямовані на розширення знань, 

компетенцій та практичних навичок. Були продовжені: Познанська культурно-

освітня програма та Центр освітніх практик. Було проведено 53 масових 

мистецько-розважальних заходи. У них взяли участь 122 тис. осіб. глядачів і 

слухачів. Комунальними закладами культури реалізовано 1,8 тис. проектів у 

стаціонарній та віртуальній формі, в яких взяли участь 8 млн. осіб.  

У 2021 році відкрився "Центр шифрування Enigma з Медіатекою", а також нова 

штаб-квартира 2-х філій Бібліотеки Рачинських. Реалізовано такі проекти ЄС: 

«Модернізація будівлі бібліотеки Рачинських та збереження і оцифрування 

цінних бібліотечних ресурсів», «Реновація та адаптація форту VII для 

збереження культурної спадщини». Велася робота над запуском у 2022 році 11 

книжкових машин Бібліотеки Рачинських та над проектуванням нового 

приміщення Музичного Театру. Здійснено проект «Музеалізація археологічних 

матеріалів з Познані та Великопольщі». 

Продовжено проект «Активатор – культура для простору, простір для культури», 

а також локальні проекти, такі як: «Культурний старий ринок», «Відкрита 

культурна зона Łazarz» з інкубатором культури Пірей. Місто Познань 

співфінансувало культурні заходи та ініціативи, організовані для місцевих 

громад житлових масивів, зокрема: «Літо з Естрадою», «Прогулянки по Fest 

Fyrtlach», «Соляцькі Концерти», «Соляцькі Задушки», «Лазарська Виставкова 

Галерея», «Виставкова Галерея Вільди», «Мультимедійний Тотем Вільди», 

«Вільдицьке Літо Культури», "Сувеніри Міста" , "Musica Minima Music в 

Колодязі", "Eki z Małeki", "Новорічний вечір на Лазарі", "Звукова панорама 



11 
 

Познанського Лазара", "Фестиваль Смохи", "Концерт на житловому масиві 

Подоляни", "Познанський Фестиваль Криміналу GRANDA 2021», «Театр 

Соціальний», «Театр Сьогодення», «НЕ ВИДНО: Танцюй!», «Читання без 

бар’єрів», «ЕНІГМА без бар’єрів», культурно-інтеграційні заходи для людей усіх 

вікових груп, культурно-мистецькі майстер-класи. Реалізовано такі проекти, 

зокрема: «Розтанцьовані Сім'ї 2021», «Nasz Kraj Nie Na Niby», «ЗРОБИ-САМ – 

культура для дітей онлайн», ВСЕРЕДИНІ МІСТА 2021, Дні Європейської 

Спадщини, Фестиваль Поетів Познані, Арсенал для Літніх людей, «Книга. Хто за 

цим стоїть?", "Естрада в Мережі", "Моль в Мережі", "Ранкова книга", "Вівторок 

для старших", "Інтимні нотатки", "Що читає Познань?", Театральні зустрічі 

"Близькі незнайомці", Blue Note Poznań Competition, "Оркестр Антрактова", 

"Театр над Вартою 2021", Short Waves Festival 2021, #SPEAKINGCONCERTS – 

2021, "#NaFalach", "Познань – хорова столиця Польщі". Були організовані Дні 

Чеської Культури. XXIV випуск Фестивалю науки і мистецтва в Познані відбувся 

в гібридній формі. Місто Познань продовжило проект Poznań Film Commission. 

У 2021 році Бібліотека Рачинських взяла участь у міжнародному проекті під 

назвою «Штучний Інтелект Служить для Книги». В рамках пропозиції Культура 

2.0 були розбудовані ресурси Місцевого Цифрового сховища CYRYL в Познані 

та Познанського Архіву Усної Історії. Місто Познань профінансувало Художню 

Нагороду та мистецькі стипендії, а також стипендії для людей, пов’язаних із 

мистецькою спільнотою Познані, що присуджуються у зв'язку з пандемією 

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

Літературну Нагороду та Нагороду ім. Юзефа Лукашевича за найкращого 

познанянина. 

У 2021 році була реалізована "Міська Програма Відродження для Міста 

Познань", яка охоплює в основному визначену зону відродження: Середмістя та 

деякі прилеглі території, включаючи територію Парку Культури Старого Міста. 

Були вжиті заходи щодо пожвавлення району Середмістя, підтримки місцевої 

громади, культурного потенціалу та місцевого підприємництва. Підготовлено 

такі документи: «Місцевий план оновлення Нижнього Лазаря – частина 

діагностична» та «Відновлення області Нижнього Лазаря». Місто реалізовувало 

або готувало проекти відновлення, що охоплюють всю територію Середмістя 

або його частини. Деякі проекти співфінансувались за рахунок коштів ЄС. Це 

були, між іншим, такі проекти, як: "Програма Центр", "Відновлення Колегіацької 

Площі", "Відновлення Старої ринкової площі з перетворенням фрагмента 

середньоринкового кварталу в пасаж культури", "Модернізація площі 

Лазарського Ринку", "Розвиток площі Ринок Єжицьких", "Ревіталізація і 

розширення депо Мадаліна", будівництво пішохідно-велосипедного маршруту 

Вартострада. Був відкритий музей Енігми з Медіатекою. У громадському 

просторі Середмістя були введені ілюмінації архітектонічних об'єктів, а також 

нові транспортно-організаційні рішення. 
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Реалізовано проект «Ялинкова акція» та встановлення різдвяної ілюмінації. 

Познанська Архідієцезія у партнерстві з Містом Познань закінчила реалізацію 

проекту ЄС "Все почалося тут - виставка свідчень про початки польської 

державності на Острові Тумський". В рамках підвищення якості публічного 

простору, а також інтеграції та соціальної активізації навколо процесу 

пожвавлення та підтримки місцевих громад було реалізовано між іншим 

проекти: „Дружній двір”, «Змініть своє подвір'я», «Ласкаво просимо до Єжице», 

«Іменини Вулиці св. Марціна» з ярмарком Святого Марціна, «Срьодецький 

Середньовічний базар», «Дні Фортеці Познань», «Познанський Віфлеєм», 

Фестиваль крижаних скульптур, #nawolnym, Ніч музеїв, «Святкування Дня 

Святого Марціна у Познані», «Літо на Мадалині»; програма «Відновлення 

паркової зелені в центрі міста» та відновлення прирічкових територій. 

Продовжені були проекти в рамках Житлових Ініціатив у Центрі міста та 

«Відкрита сфера культури Лазар» з Інкубатором культури Пірей. Видано Карти 

Вражень Острова Тумського, Срьодки, св. Лазара. Місто Познань 

співфінансувало проекти соціального пожвавлення м.ін.: «Архітектурна 

діяльність, пов'язана з громадським простором в Центрі Міста», прогулянки з 

циклу «Кіно, кафе і прогулянка», «Надихаючі Гарбари». 

З метою збереження культурно-історичної спадщини міста були профінансовані 

з міського бюджету ремонтно-консерваційні роботи історичних будівель в районі 

Центру міста (Середмістя) та субсидії на збереження історичних приватних 

будівель, включаючи найцінніші будинки в стилі модерн. 

В рамках проекту активізації прирічкових ділянок, в літньому сезоні 

функціонувало 4 міських пляжі, обладнані інфраструктурою і пляжним 

обладнанням, працювали: тимчасова оренда моторного обладнання і байдарок, 

тимчасова пристань для яхт і Познанський Водяний Трамвай. Прибережні 

райони утримувались у чистоті та порядку. Розпочато реалізацію проекту 

"Ворота відкриті на річку - екологічна освіта в прибережних районах Познані" і 

був реалізований проект ЄС "Ревіталізація захисту бетонних берегів річки Варта 

на ділянці від мосту Пшемисла I до роздвоєння річки Варта в Познані". 

Продовжився освітньо-інформаційний проект ЄС «Ворота відкриті до річки – 

екологічна освіта на прибережних територіях Познані». 

У 2021 році зелені зони становили 27% площі міста, включаючи 52 громадські 

парки та 123 зелені зони площею 439 га. У зелених зонах проведено м.ін.: 

реконструкцію парку за адресою вул. Воджички, реновація зелені на ал. 

Великопольській, будівництво медодайного саду в парку Цитадель, програми: 

створення місцевих площ в центрі міста «Засідка на Фиртлі», «Відновлення 

вуличної зелені», «Порятунок старих, цінних дерев і посадка нових» та 

інвентаризація дерев з маркуванням арботагу. Створено 3 зелені зони: за 

адресою вул. Підкоморська, Яворицька, Гостинська/Міліцька та кишеньковий ліс 

на вул. Мільчанська. У 2021 році встановлено новий природний пам'ятник – 
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квітконосний дуб «Познанських цитадельців». На ставках в парку Бергер і парку 

ім. К. Марцінковського створили плавучі сади, а в дитячому садку No74 – 

природний дитячий майданчик. У 5 дитячих садках встановлено 15 екологічних 

демонстрантів. Реалізовано програму «Школа серед зелені». Реалізовано 

місцеві проекти м.ін.: «Таємниці Цитаделі для туристів і жителів Познані», 

«Зелені фиртлі – нехай нас з'єднують дерева». Відбувся захід «VIII Квіткові 

килими Познані 25-30 травня 2021 року», чергове видання конкурсу «Зелений 

Познань» та конкурс «Найкрасивіший обжинковий вінок» в рамках організації 

міського фестивалю врожаю.  

У 2021 році підготовлено проект «Плану лісового господарства на 2023 – 2032 

роки разом з Прогнозом впливу цього плану на навколишнє середовище для 

комунальних лісів міста Познань». Комунальні лісові ділянки із захисно-

рекреаційною функцією займали площу 2590 га з 96 рекреаційно-

відпочинковими базами. Там відбулося 423 заходи на свіжому повітрі для 

мешканців. Була продовжена "Програма Серпокрилець" та проект "Притулок 

для птахів". Місто Познань фінансувало надання екстреної ветеринарної 

допомоги пораненим або хворим птахам і дрібним вільноживучим ссавцям, що 

живуть в Познані. Нові готелі комах були встановлені в міських парках і 

племінний майданчик для крячків на Шахтах. В рамках проекту «ЕКО-АКТИВНІ» 

були створені притулки для кажанів, птахів і комах. Запроваджено перші в країні 

стандарти захисту птахів і кажанів у міському просторі при плануванні та 

виконанні будівельних робіт, включаючи реконструкцію та термомодернізацію та 

відновлення місць їх проживання. Діяльність Познані в цій сфері була 

представлена під час онлайн-конференції «Стандарти захисту птахів і кажанів у 

містах – приклад Познані», організованої містом Познань. Керівні принципи, 

підготовлені «Командою превентивних дій міста Познань проти загроз безпеці 

людини, спричинених міграцією диких кабанів на урбанізовані райони», стали 

основою для розробки «Програми превентивних дій міста Познань проти загроз 

безпеці людини, спричинених міграцією диких кабанів до урбанізованих 

районів», яка була прийнята Познанською міською радою у березні 2022 року.  

Незважаючи на обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19, пальмовий 

будинок Познані та зоологічний сад відвідали понад 600 тисяч осіб. У 2021 році 

завершено будівництво павільйону для жирафів і носорогів, загону для 

південних ориксів, притулку для доживаючих тигрів. Були реалізовані м.ін. 

проекти: «Відновлення видів природи – реінтродукція», «Школа під пальмами», 

«Ніч у Пальмовому домі». Місто Познань продовжило реалізацію програми 

«Собака теж познаняк» (Kejter też Poznaniak).  

У 2021 році продовжено програму "Познань для бджіл" та проект ЄС 

"Health&Greenspace", що полягає у створенні та відкритті існуючих зелених зон 

для мешканців. Місто Познань приєдналося до національного проекту 
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«Універсальні стандарти утримання зелених насаджень у містах». Місто 

Познань посіло 3 місце в «Рейтингу зелених міст».  

У 2021 році в Познані діяло рішення Сейму Великопольського Воєводства про 

введення обмежень або заборон на експлуатацію установок, в яких 

відбувається спалювання палива. В рамках заходів, спрямованих на зменшення 

викидів забруднюючих речовин від низьких викидів Місто Познань здійснило, 

серед іншого, програми: KAWKA BIS, "Тримай тепло" та інформаційно-освітні 

проекти, в т.ч. такі як: "Атмосфера для Познаня", "Екопрогноз", „Зелена Служба 

Познані”, Еко Патруль Міської Поліції, який проводив перевірку законності 

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

використанням дрона. Місто Познань співпрацювало в реалізації урядової 

програми «Чисте повітря». У 2021 році проведено оцінку та моніторинг 

документа «План економіки з низьким рівнем викидів для міста Познань». В 

рамках проекту ЄС CONNECTING Nature – COproductioN with NaturE for City 

Transitioning, INnovation and Governance, метою якого є поширення інноваційних 

рішень на основі навколишнього середовища, що протидіє негативним 

наслідкам зміни клімату в містах, було організовано міжнародну конференцію 

Саміт Ініціатив Об’єднання з Природою . Центр Спадщини Познані брав участь у 

Мережі Кліматичної Спадщини. 

У 2021 році на Заводі Термічного Спалювання Комунальних Відходів у Познані 

оброблено 209,5 тис. Мг змішаних комунальних відходів, отримуючи 414,4 тис. 

гДж теплової енергії і понад 111,7 тис. МВт-год електроенергії. На Заводі 

переробки біокомпосту в Сухому Лясі було оброблено 26,7 тис. Мг 

біорозкладних відходів. У Познані було зібрано 254,7 тис. Мг муніципальних 

відходів, тобто 599 кг на душу населення, в тому числі 104 кг відходів зібрано 

вибірково. У рамках роздільної системи збору відходів у 2021 році було зібрано 

16,6 тисячі тонн макулатури та картону, 14,2 тисячі тонн склобою та 15,3 тисячі 

тонн пластику та 27,2 тисячі тонн біорозкладних відходів. Функціонували 3 

Пункти селективного збору комунальних відходів, Мобільний пункт збору 

проблемних відходів та Швидка допомога чистоти. У зв'язку з епідемічною 

ситуацією, Пункт Друге життя від Reuse Point було тимчасово виключено з 

використання. Системою утилізації комунальних відходів керувало Міжгмінна 

Асоціація Управління Відходами Познанської Агломерації. Тривали роботи над 

виконанням рішення Познанської міської ради No XLIII/750/VIII/2021 щодо 

виходу зі складу Міжгмінної Асоціації Управління відходами Познанської 

агломерації. Розроблено «Програму видалення шиферу, та виробів, що містять 

азбест, для міста Познань на 2021-2032 роки». У 2021 році було вилучено 323,3 

Мг продуктів, що містять азбест. 

У зв'язку з пандемією COVID-19 освітні та інформаційні заходи щодо 

поводження з  відходами та чистоти громадського простору і підвищення 

енергетичних знань відбувалося обмежено. Організовано наступні акції 
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«Прибирання світу», були організовані конкурси: «Я сортую відходи – я дію 

ЕКОлогічно!», «День бабусі та дідуся в дусі zero waste», «Маленькі казкарі», 

освітній проект «Потрапляй до правильного смітника!». Були реалізовані 

проекти, пов'язані зі збереженням енергії «Оптимізація коштів дистрибуції 

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

теплопостачання на об’єктах комунального господарства». Продовжено групову 

закупівлю електроенергії та газу в рамках створених закупівельних груп. У 2021 

році місто Познань організувало гібридну конференцію «Енергетика та клімат у 

містах XXI століття». Познань був членом Асоціації Виробників Енергії з 

Відходів. 

Моніторинг безпеки громадського простору здійснювався в рамках 

Муніципальної системи відеомоніторингу, яка в 2021 році після розширення на 

62 камери включала 1026 камер. Центр Управління Кризовими Ситуаціями в 

Місті Познань опрацював 3,5 тис. дій та втручань. Поліція виявила 14,6 тис. 

злочинів із показником розкриття 50,7%. Муніципальна Поліція Міста Познань 

отримала 76,5 тис. повідомлень, найчастіше у випадку неправильно 

припаркованих транспортних засобів, тварин та недбалості у громадському 

просторі. Пожежна Команда міста Познань виїжджала 6 тис. разів, особливо у 

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

громадської безпеки отримали нові завдання щодо зменшення поширення 

вірусу SARS-CoV-2 у громадському просторі. У 2021 році профілактичні заходи 

проводились обмежено і частково онлайн. Були це освітньо-інформаційні 

проекти у галузі протидії загрозам особистого та соціального забезпечення, у 

тому числі: "Безпечний Познань", "Безпечний район - безпечний житель", 

"Безпечне життя для літніх", "Безпечні канікули", "Наркотичні речовини руйнують 

життя", "Познань залежний від профілактики", "Блокери", "Нєлат" , "Дві сторони 

мережі", "Знаю. Я добре вибираю", "е-профілактика", "Спочатку безпека", 

"Детектор на сторожі вашої безпеки". Оновлено «Карту бездомності міста 

Познань». Мешканці могли користуватися інтернет-сервісом «Карта Загроз 

Безпеці» та мобільним додатком «Моє Поліцейське Відділення», що наданий 

Поліцією. В рамках заходів Екопатруль були вжиті заходи щодо поліпшення 

чистоти міста, санітарно-порядкового стану та захисту навколишнього 

середовища. Місто Познань присудило призи в наступних конкурсах: «Кращий 

Районний Поліцейський Міста Познань», «Познанський Пожежний Року». 

У 2021 році у Познані було зареєстровано 538,9 тис. автотранспортних засобів, 

у тому числі 424,2 тис. легкових автомобілів. У 2021 році в місті функціонувало 9 

комерційних систем спільного використання для моторизованих легкових 

автомобілів, скутерів та електричних самокатів. Екологічні системи car-sharing 

використовували зручності оплати в міській Зоні Платного Паркування та 

паркування на спеціальних місцях для паркування. Познанська система 

Park&Ride мала 337 паркувальних місць. У 2021 році була запущена Платна 
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зона паркування в районі Вільда, св. Лазар, Острів Тумський, Срьодка і Загуже. 

Всього в Зоні було доступно 13,8 тисяч міських паркувальних місць.  

У 2021 році Міська Рада Познані прийняла «Політику транспортної мобільності 

міста Познань» разом з «Планом сталої міської мобільності для міста Познань». 

Були вжиті заходи щодо зменшення дорожнього руху в центрі міста, в т. ч. зона 

спокійного руху TEMPO 30, подальші світлофори в центрі міста були вимкнені, 

послідовно налаштовані світлофорні програми для покращення пішохідного та 

велосипедного руху, запущено нові смуги руху автобусів. Продовжено проект 

доосвітлення пішохідних переходів. Реалізовано «Стратегію розвитку 

електромобільності для міста Познань до 2035 року». Продовжено програму ЄС 

«Електрифікація окремих автобусних ліній у Познані», в рамках якої у 2021 році 

введено в експлуатацію 37 нових автобусів Solaris Urbino 12 Electric. У Познані 

було 49 зарядних станцій для автомобілів. Місто Познань відповідає вимогам 

Закону про електромобільність та електричне паливо, 20% всіх транспортних 

засобів мерії Познані були електромобілями. У 2021 році в рамках проекту 

«Скорочення викидів забруднювачів повітря внаслідок використання водневого 

приводу в парку міських автобусів MPK Poznań Sp. z o.o. було підписано 

контракт на поставку 25 водневих автобусів. Підприємці та науковці міста 

Познань та Місто Познань взяли участь у роботі Великопольської Водневої 

Платформи. У 2021 році місто Познань підписало Декларацію волі щодо 

створення Великопольської Водневої Долини. 

Довжина велосипедної мережі збільшилася до 301,6 км. Була розширена 

система Познанського Міського Велосипеда (PRM), яка наприкінці 2021 року 

включала 113 станцій з 1742 велосипедами, в тому числі 746 велосипедів 4G. 

Кількість користувачів PRM зросла до 199,2 тис. осіб. За рік було надано понад 

300 тис. на прокат. 

Кількість користувачів карт Познанської Електронної Агломераційної Карти 

зросла до 714,4 тис. У зоні міста були впроваджені рішення для покращення 

плавності руху громадського транспорту, включаючи серед інших: 

запровадження пріоритету для громадського транспорту на наступних 

перехрестях, постійну реконструкцію та оновлення інфраструктури громадського 

транспорту. Відкрито новий трамвайний маршрут Вільчак-Влодарська-

Лехіцька/Нарамовіцька; трамвайну колію відокремлено на вул. Глоховська від 

вул. Бервінського до Гурчина; були запущені дві зупинки Сєльська і Ринек 

Єжицький. Реалізовано, серед іншого, будівництво: комунікаційного вузла Нова 

Нарамовицька, ділянка вул. св. Вавжинця, розширення наступних відрізків вул. 

св. Марціна з реконструкцією фрагмента Ал. Марцінківського, корекція 

функціонування системи зв'язку в районі кільцевої розв'язки Ратає, 

реконструкція віадука по вул. Курландській. Тривала робота або підготовка до її 

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

трамвайного маршруту до Нарамовіце", "Реконструкція трамвайного маршруту 
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Курніцка - район Леха - Кільце Жегже", "Реконструкція трамвайного маршруту по 

вул. Домбровського», «Будівництво трамвайного маршруту в районі 

Коперника», «Розвиток інфраструктури громадського транспорту в районі 

Стшешина», реконструкція колій на вулицях Вєжбєнчє та 28 Червня 1956 року, 

«Будівництво інтегрованого транспортного вузла Грюнвальдська, на місці 

перетину залізничної лінії Е20». 

У 2021 році в Познані введено в експлуатацію 6,5 тис. нових квартир, найбільше 

побудовано за девелоперською системою для продажу чи оренди. В рамках 

муніципального житлового будівництва 218 квартир по вул. Гулевічув та 

Опольська та 180 соціальних та орендних квартир по вул. Цегловській. 

Будівництво подальших муніципальних квартир за адресою вул. Опольська. 

Місто Познань ввело проекти, спрямовані на мешканців муніципальних будівель 

та соціального житла, в т.ч. такі як: "Познайомся з ПОЗнанню і живи" , „Оренда з 

правом власності”,  «Квартира для випускника», «Квартира для старших», 

«Квартири для навчання для старших», «Пілотна бонусна програма для осіб, які 

надають незаселене приміщення для суборенди», «Аукціонний проект з 

аукціонами з оренди великих муніципальних квартир», «Проект оренди 

муніципальної квартири в обмін на ремонтні роботи, виконані майбутніми 

орендарями», Муніципальне бюро оренди та програми соціального характеру, 

зокрема «Оренда соціальних приміщень з підтримкою». 

В рамках роботи зі збільшення доступності транспорту та поліпшення 

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

европейської мережі TEN-T, де перетинаються два транспортні коридори: 

Балтик - Адріатик та Північне Море - Балтик, у 2021 році тривала модернізація 

ділянок залізничної лінії, що з'єднують Познань  з Варшавою (E20), Вроцлавом  

та Щецином (E59). Тривала добудова перону на станції Познань Головний 

разом з реконструкцією підземного переходу. Підписано контракт на розробку 

концепції розвитку Познанського залізничного вузла. Пасажиропотік Аеропорту 

Познань-Лавіца склав 1055,2 тисячі осіб. У 2021 році були запущені сполучення 

за новими напрямками, в т.ч. до: Анталії, Венеції, Аммана, Брюсселя, Гельсінкі. 

Місто Познань було членом Асоціації Зв'язку та Повітово-Гмінної Асоціації 

Великопольського Регіонального Транспорту. 

У 2021 році Познань відвідали 518,5 тисяч туристів, які перебували у 

туристичних закладах, а кількість наданих ночівель склала 872,9 тисяч. Рівень 

заповнюваності склав 23,5%. Видано ще одну едицію Туристичної Карти 

Познані. У зв'язку з пандемією COVID-19 туристична пропозиція була 

перебудована і частково перенесена у віртуальний простір. Відбулися наступні 

видання туристичних проектів в т.ч.:  „«Познань за півціни», «Дні Познанської 

фортеці», заходи в рамках Королівсько-імператорського маршруту в Познані з 

Воротами Познань ICHOT і археологічним заповідником Genius loci, «Галерея 

Шлюза», «Фест Фиртель». У 2021 році знову відкриті для відвідувачів 
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приміщення Залізничні Капоніри. В рамках підтримки культурного туризму було 

реалізовано перший етап проекту «Познанські майстри». В рамках туристичної 

промоції Познані були проведені акції, що просувають туристичні визначні 

пам'ятки та об'єкти, організовано 25 навчальних та прес-візитів. Познанська 

Місцева Туристична Організація взяла участь у дослідницькому проекті ЄС 

«Суперечлива Спадщина». Місто Познань брало участь у координаційних 

роботах Стежина П'ястів в рамках Туристичного кластеру «Стежина П'ястів у 

Великопольщі». 

У рамках міжнародної співпраці Познань проводив співпрацю з 15 іноземними 

партнерськими містами. У 2021 році також була співпраця з містами 

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

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

реалізації громадськими організаціями проектів культурної, спортивної та 

наукової співпраці для жителів, особливо молоді, з партнерськими містами. В 

рамках інституційної співпраці представники Міста брали участь переважно 

онлайн у роботах 10 організацій та платформ міжнародного співробітництва, що 

об'єднують міста та регіони: Cities for Cyclists, EUROCITIES, European Cities 

Marketing, International Congress and Convention Association, Le Club de 

Strasbourg, Open&Agile Smart Cities, WHO Global Network for Age-friendly Cities, 

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

Польсько-Німецькій міжурядовій комісії справ Регіонального та Транскордонного 

Співробітництва. У 2021 році Познань приєднався до міжнародної організації 

World Innovative Cities Cooperation Organisation. Через організації Асоціація 

Польських Міст та Союз Польських Агломерацій, до якого належить місто 

Познань, місто було представлено в Раді Гмін і Регіонів Європи, Конгресі 

Місцевих та Регіональних Влад Європи та Конгресі Регіонів. В рамках місцевої 

співпраці місто Познань брало активну участь у роботах Асоціації Познанська 

Агломерація, що об’єднує гміни Познанського повіту, Познанський Повіт та 

Оборники, Шамотули, Шрем та Скокі. У 2021 році продовжено спільні 

агломераційні проекти, в т.ч.: Познанська агломераційна залізниця, «Підготовка 

та впровадження освітньої та інформаційної кампанії серед мешканців 

Познанської агломерації щодо покращення якості повітря». Розпочато роботи зі 

створення Агломераційної Системи Просторової Інформації. Місто Познань 

самостійно та як частина Познанської Агломераційної Асоціації активно 

просувало інвестиційну, туристичну, культурну та спортивну пропозицію. 

Незважаючи на обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19 , пропозиція міста 

була представлена стаціонарно або онлайн на престижних галузевих ярмарках, 

в т.ч. таких як: Tour Salon – Ярмарок регіонів та туристичних продуктів в Познані; 

ITB в Берліні, IMTM в Тель-Авіві, BIT2021 в Мілані, Brno Regiontour, Ярмарок 

IBTM в Барселоні, Ярмарок Melody ROADSHOW у Франкфурті, Мюнхені та 

Дюссельдорфі, Meet the Bidder у Варшаві, MP Fast Date у Варшаві, Norway 

Regional Workshops в Ставангері, Берген, Тронхейм, Осло.  
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У 2021 році бренд Poznań просувався на великих культурно-спортивних 

заходах. Це були в тому числі: Міжнародний фестиваль анімаційного кіно 

«Аніматор», фестиваль Millenium Docs Against Gravity, Міжнародний фестиваль 

документального кіно OFF CINEMA, фестиваль ETHNO PORT POZNAŃ, 

MAPPING FESTIVAL, EduSoc, Міжнародний фестиваль молодих глядачів «Ale 

Kino!», Бієнале мистецтва для дітей, Malta Festival Познань, VIII Міжнародний 

конкурс скрипалів Георга Філіпа Телемана, Design Festiwal Познань, 

Міжнародний дитячий фольклорний фестиваль KIDS FUN FOLK 2021, 

Чемпіонат Європи Літніх Людей з веслування на байдарках і каное, Познань 

Athletics Grand Prix, 97. Чемпіонат Польщі PZLA, чемпіонати Європи серед 

юніорів та U23 з веслування на каное, Міжнародні змагання з кінного спорту 

4FOULEE CSI4* Познань, Міжнародні Кінні Змагання з коней Cavaliada, 13. PKO 

Познань Half Marathon, міські тематичні заходи в т.ч.: POZnan Ice Festival, 

POZnan Wood Festival, вуличні кампанії, кампанії в соціальних мережах: 

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, TikTok, а також на порталах і 

журналах галузі бізнестуризму. Місто Познань було ініціатором спільної 

рекламної кампанії міст, пов'язаної з Союзом Польських Агломерацій, що 

проводилася в соціальних мережах під гаслом #MiastowMiasto. У 2021 році 

Познань виборов право організовувати Кубок світу з рапіри, який відбувся в січні 

2022 року, і Кубок світу з байдаркового спринту і паракаякарства, який 

відбудеться в 2023 році. 

У 2021 році Познанський міжнародний ярмарок (MTP) організував 33 заходи та 

виставки, за стаціонарною, гібридною або онлайн-формулою, в якій взяли 

участь 2,3 тисячі експонентів, а кількість відвідувачів склала 195,4 тисячі осіб. 

Організовані у 2021 році найбільші ярмарки: ITM Industry Europe, Greenpower, 

Drema, Polagra Міжнародний ярмарок охорони навколишнього середовища 

Poleco 2021, Gardenia, Польський ярмарок вина та виноградників, Caravans 

Salon Poland, Fit-Expo, Poznań Game Arena.  

У зв'язку з пандемією COVID-19 галузеві заходи зустрічей були організовані в 

стаціонарній, гібридній або онлайн-формі. Найбільшими були в т.ч.: IMPACT'21, 

SURE2021, 3rd World Conference of the Society for Urban Ecology, 9th International 

Conference of the Medieval Chronicle Societ, 29th SECEC-ESSSE Congress, 15th 

International Congress on Logistics and SCM Systems, 20. Симпозіум "Горить 

2021".  

Познань характеризується дуже високим економічним потенціалом у 

національному масштабі, це одне з найбільш економічно розвинених міст 

Польщі. Економіка Познані структурно диверсифікована та добре розвинена з 

точки зору галузей. У ній переважає сектор послуг, на частку якого припадає 

майже 73% валової доданої вартості і є робочим місцем для 80% усіх людей, які 

працюють у Познані. Незважаючи на пандемію COVID-19, кількість компаній, 

зареєстрованих у Познані, зросла до 123 тис. Більшість із них - MSP, у тому 
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числі 3,3 тис. це компанії з часткою іноземного капіталу. Більшість компаній 

належали фізичним особам, які здійснювали підприємницьку діяльність. 

Більшість суб’єктів підприємницької діяльності здійснювали діяльність у сфері 

торгівлі, промислового та будівельного виробництва, а також у професійній, 

науковій та технічній діяльності. Більшість компаній з іноземним капіталом були 

засновані громадянами України та Німеччини. За підрахунками, наприкінці 2021 

року обсяг прямих іноземних інвестицій у Познані склав 7,9 млрд. євро. В місто 

інвестувало більше 270 великих іноземних інвесторів. Дві третини іноземного 

капіталу походили з Франції, Японії, Німеччини, США та Великобританії, а 

найбільшими інвесторами були: Asahi, Beiersdorf, Bridgestone, Exide 

Technologies, GlaxoSmithKline, Kronospan, Mars, Neinver, Unilever, Veolia та 

Volkswagen. У Познані налічувалося 124 центри сучасних бізнес-послуг, в 

основному в області ІТ та R&D, що надають послуги на різних мовах і 

працевлаштовують в цілому понад 24 000 чоловік. У 2021 році в секторі 

сучасних ділових послуг було створено 13 нових проектів, що дозволить 

створити майже 3000 нових робочих місць для спеціалістів, в т.ч. в галузі ІТ та 

З&А. В секторі сучасних бізнес-послуг діють інвестори з 20 країн, переважно зі 

США, Польщі, Німеччини, Великобританії та скандинавських країн, в т.ч. 

компанії: Bridgestone, Duni, Franklin Templeton Investments, GlaxoSmithKline, 

IKEA, Jeronimo Martins, MAN, Mars, McKinsey & Company, Owens Illinois, Roche, 

Volkswagen, деякі з яких також інвестують у Познані у виробничі проекти. 

Інвестиційний потенціал Познані був представлений на багатьох важливих 

галузевих заходах, в т.ч.: на Міжнародному ярмарку нерухомості та інвестицій 

MIPIM 2021 в Каннах, Міжнародному ярмарку нерухомості та інвестицій EXPO 

REAL 2021 в Мюнхені, CEE Services Summit&Awards, US-Poland Science and 

Technology Symposium, Silicom Valley Poland Days 2021, ABSL Summit 2021, 

Smart City Expo World Congress.  

Запаси офісних приміщень в Познані на кінець 2021 року склали 620 тис. м.2. 

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

середовище старт-апів та ігрова індустрія, платформи та мережі співпраці, що 

підтримують розвиток кластеризації та високих технологій. Познань був другим 

центром фінтех-компаній після Варшави. Кожна шоста польська компанія в цій 

галузі базувалася в місті. У 2021 році в Познані було зареєстровано 11,1 тис. 

компаній з креативних секторів. Більшість з них працювали в індустрії 

електронної комерції. Існувало понад 20 студій з виробництва комп’ютерних 

ігор. Відбулися наступні випуски відомих, спеціалізованих заходів, пов'язаних з 

ігровою індустрією – PGA Poznań Game Arena та Game Industry Conference, а 

також новий Фестиваль Історичних та Соціально Активних Ігор. У зв'язку з 

пандемією COVID-19 місто Познань завершило проект, що фінансується ЄС, 

«ЗаГРАймо у Великопольщі».  
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У Познані 9 тис. компаній ІТ-сектору наймали 22 тис. осіб. Деякі з них 

працювали в сервісних бізнес-центрах, проводячи ІТ-діяльність. Місто Познань 

організувало онлайн чергові видання конференції pozitive technologies та 

конференції Smart City Великопольща. Місто Познань було членом 

Великопольського ІКТ-кластеру. 

У 2021 році функціоновало більше 200 стартапів, що працюють переважно у 

секторі нових технологій із використанням штучного інтелекту, Інтернету речей 

та big data. Періодичні зустрічі спеціалістів та семінари для стартапів 

проводились обмежено, і більшість із них були призупинені або проведені 

онлайн. Познанське середовище стартапів також користалось з підтримки Міста 

Познань у рамках пропозиції міської спільної робочої зони "+jeden". Місто 

Познань увійшло до міжнародного рейтингу «Global Startup Ranking». 

Науково-академічне співтовариство активно бере участь у розвитку економіки 

міста, заснованої на знаннях. Існують міждисциплінарні міжуніверситетські 

дослідницькі центри та познанські технологічні парки. Науково-дослідні та 

дослідно-конструкторські роботи, поряд з академічними, також проводилися 

університетами Познані. У 2021 році Університет SWS став партнером 

інноваційної ініціативи Європейської комісії New European Bauhaus. Місто 

Познань організувало онлайн чергове видання міжнародної конференції Форум 

Розвитку Міст, де представлені інноваційні рішення для міст. 

У 2021 році велася робота над запуском системи послуг для жителів Познані, 

присвяченої людям, які сплачують податки в Познані. Система під назвою «ОК 

Познань» працює з квітня 2022 року. 

Процвітання міста та дуже високий потенціал для економічного зростання 

підтверджується високими рейтингами найбільших міжнародних рейтингових 

агентств. Познань має найвищий рейтинг, який може отримати місцева влада 

країни «А-», присвоєний агентством Fitch Ratings. Moody's Investors Service 

оцінює кредитоспроможність Познані на тому ж рівні (A3 зі стабільним 

прогнозом). У 2021 році агентство Fitch розмістило всі оцінювані польські міста в 

списку спостереження з негативним зазначенням, що відображає 

невизначеність агентства щодо того, як зміни в системі доходів органів 

місцевого самоврядування, запроваджені податковою реформою «Польський 

Лад», вплинуть на систему фінансування польських органів місцевого 

самоврядування, а отже, і на фінансові профілі міст. 

Високий рівень підприємництва підтримувався містом Познань, яке спрямувало 

свою діяльність на осіб, які починають власну підприємницьку діяльність та вже 

працюючих мікро, малих та середніх підприємств. Сфера діяльності, яка 

спрямована на розвиток підприємництва в 2021 році, серед іншого включала: 

навчально-консультативні та інформаційні послуги, субсидії на відкриття бізнесу 
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безробітними, надані Повітовою Адміністрацією Праці, поручительства щодо 

погашення зобов’язань, пов’язаних з веденням бізнесу, надані Познанським 

фондом кредитних гарантій, програми підтримки бізнесу, включаючи інноваційні 

заходи, послуги Познанського Технологічно-Промислового Парку, пропозиція 

спільної робочої зони "+один", проект "Алея Ремесел". Найбільша кількість осіб 

скористалася навчальними, консультаційними та інформаційними послугами, 

включаючи Інтернет-послуги, пропоновані міським консультативно-навчальним 

центром в рамках програми "Бізнес-наставник", Познанський Центр Підтримки 

Підприємництва, Клуб Мікропідприємництва, який веде Повітова Адміністрація 

Праці та ТОВ Познанський Фонд Гарантування Кредитів. За рік цією 

пропозицією скористалося загалом 177 тисяч осіб. У зв'язку з пандемією COVID-

19 всі навчальні та консультаційні заняття проводилися дистанційно. Темою 

наступного випуску Днів підприємництва в Познані, які також були організовані 

онлайн, стала «Моя компанія завтра». У 2021 році, у зв’язку з пандемією COVID-

19, познанські підприємці, які орендують міські приміщення, могли скористатися 

Познанським Антикризовим Пакетом, а всі підприємці підтримкою урядового 

антикризового щита.  

У Познані працювало 346 тис. осіб (найновші доступні дані за 2020 рік). 

Більшість, приблизно 80%, працювали в сфері послуг. У промисловості та 

будівництві працювали 19% працівників. До найбільших познанських 

роботодавців із понад 1 тис. працівників, входять компанії, що працюють у 

виробництві, будівництві, транспорті, зв'язку, фінансовому посередництві, освіті, 

охороні здоров'я та адміністративному секторі. Найбільша кількість працівників у 

Познані працювала у  ТОВ Volkswagen Познань та Університеті ім. Адама 

Міцкевича. Найбільші проблеми у підприємців виникали із пошуком працівників 

з професійно-технічною освітою та працівників для фізичної роботи. Ця ситуація 

зробила роботодавців з Познані дедалі більш охочими використовувати 

можливість працевлаштування іноземців. У 2021 році в Познані та познанському 

повіті було зареєстровано 97,7 тис. заяв роботодавців про намір 

працевлаштування іноземців у Познані, у тому числі 80% стосувалися громадян 

України. Майже половина з них була працевлаштована агенціями тимчасової 

зайнятості. Рівень безробіття знизився і в грудні 2021 року рівень безробіття 

склав 1,6%, а кількість зареєстрованих безробітних – 5,6 тис. осіб. Більшість 

безробітних мали найнижчу освіту (середня школа і нижче) та вищу. Безробітні 

могли користуватися системою допомоги Повітової Бюро Праці, в тому числі: 

посередництва в процесі пошуку роботи, направлення на стажування та 

професійне навчання та активний пошук роботи, інтервенційні роботи та 

громадські роботи, співфінансування проектів, пов’язаних із відкриттям 

підприємницької діяльності та інтеграційні вигоди для безробітних, які 

відвідують семінари у галузі соціальної інтеграції та професійного навчання, 

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

інформацію. Були проведені циклічні ярмарки вакансій та біржі праці. Безробітні 

з Познані брали участь у проектах, що фінансуються з Європейського 
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Соціального Фонду та національних фондів, серед яких: "Активізація молоді, яка 

залишилась без роботи в Познанському повіті", "Професійна активація 

безробітних та осіб, які шукають роботу в Познанському повіті","Новий погляд - 

нові можливості". Моя компанія – ваше працевлаштування”, “Активація та 

інтеграція”. Беручи участь у роботі Повітової Ради з питань Зайнятості та 

Партнерства для розвитку Великопольського ринку праці, Мережі Підтримки 

Підприємництва та Зайнятості, а також через Обсерваторію Економіки та Ринку 

Праці Познанської Агломерації, Місто Познань відстежувало місцевий ринок 

праці, активно співпрацювало з роботодавцями, здійснюючи спільне 

підприємництво та реалізуючи цільові проекти з підвищення компетенції 

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

професіями та освіта на технічних факультетах, а також навчання дорослих 

осіб. Проекти, що реалізуються в цій сфері містом Познань, включали, в т.ч.: 

«Визначення професіоналів», «Підвищення компетенцій у галузі математики та 

інформатики старшокласниками МОФ Познанія», «ENIGMA – підтримка 

викладання математики та інформатики в загальноосвітніх школах Познанської 

Агломерації», «Тиждень SSC/BPO, «Розвиток інфраструктури Центру 

професійної та безперервної освіти». 

Професійні школи для молоді навчали найбільшу кількість спеціалістів у сферах 

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

закладах вищого та середнього спеціалізованого та навчання найбільша 

кількість учнів навчалася в галузі бізнесу, адміністрації та медицини. Найбільша 

кількість випускників університетів закінчила такі факультети: економічний, 

бухгалтерський, педагогічний та соціальних наук. Навчальні заклади вносили 

зміни в пропозицію освіти, головним чином шляхом запровадження нових 

спеціалізацій та напрямів навчання, які все частіше проводяться за угодою 

кількох навчальних закладів та з підприємцями. 

В рамках залучення жителів до співуправління та спільної відповідальності за 

розвиток міста та відкритого соціального діалогу, в Познані фунціонували 42 

житлові підрозділи Міста, з яких п’ять - що охоплюють район Середмістя - були 

об’єднані в Коаліцію Житлових Будинків Середмістя. У 2021 році допоміжні 

підрозділи витратили 27,7 млн. злотих. Більшість, 67,4%, було виділено на 

місцеві заходи в галузі доріг, громадського транспорту та освіти. 

З коштів бюджету Міста були співфінансовані місцеві інвестиції у будівництво 

технічної інфраструктури, що здійснюються об’єднаннями мешканців. 

У 2021 році місто Познань співпрацювало з громадськими організаціями на 

основі документа «Річна програма співпраці міста Познань з неурядовими 

організаціями на 2021 рік», прийнятого Познанською міською радою. Громадські 

організації отримали фінансування з міського бюджету на реалізовані проекти, 

насамперед у сфері соціальної допомоги, культури, мистецтва, охорони 
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культурних цінностей та національної спадщини, а також протидії наркоманії та 

соціальним патологіям. У Познані проводили діяльність: Познанська Рада з 

Питань Заходів для Суспільного Блага, комітети цивільного діалогу, 

Познанський Центр Підтримки Неурядових Організацій та Волонтерства, що 

підтримує неурядові організації та волонтерство, а також 20 Центрів Локальних 

Ініціатив - Сусідських і один CIL Регрантинг, спрямований на розвиток співпраці 

між органами місцевого самоврядування та неурядовими організаціями та 

активізацію діяльності місцевих громад. Місто Познань організувало наступне 

видання конкурсу на найкращу Познанську Неурядову Ініціативу ІНІЦІАТОРИ та 

конкурс «Познанський Волонтер Року». Під гаслом «Посій добро» відбувся 

«Познанський ярмарок добра 2021», який є поєднанням Дня громадської 

організації з Ярмарком соціальної економіки. Місто Познань співфінансувало 

завдання у сфері волонтерства, що виконуються неурядовими організаціями в 

т.ч. проекти: «Волонтерство з класом!», «WWW – Комплексна підтримка 

волонтерства. Друге видання», «Волонтерство – воно окупається», «Розвиток 

та популяризація волонтерства в Познані». 

Представники неурядових організацій взяли участь в соціальних 

консультаційних групах та групах формування думок, призначених Познанською 

Міською Радою або Президентом Міста Познань, таких як: Познанська Рада 

Громадських Вигод, Міська Рада Старших Осіб, Міська Соціальна Рада в 

справах Інвалідів, Рада Великої Сім'ї, Молодіжна Консультативна Рада при 

Президенті Міста Познань, Молодіжна Рада Міста Познань та комісії з питань 

громадянського діалогу. У 2021 році відбулося 40 публічних консультацій. 

Публічні консультації проводилися онлайн за допомогою онлайн-платформи 

соціальних консультацій, листами або стаціонарно в публічному просторі. 

Форми соціального діалогу включали: постійні консультації при прийнятті 

планувальних рішень та дорожніх інвестицій, а також разові консультації щодо 

різних важливих для мешканців проектів, таких як нові «Вивчення умов та 

напрямків розвитку міста Познань», вісім онлайн-зустрічей Президента міста з 

мешканцями житлових масивів, Громадський бюджет Познані (PBO). Місто 

Познань брало участь у міжнародному проекті #deliberateria. У складі PBO, 

бюджет якого склав 22 млн злотих, було подано 210 проектів, за які 

проголосували 85,1 тис. людей. Була організована нова форма публічних 

консультацій – Громадська панель Познані. Місто Познань продовжило 

реалізацію проекту ЄС "Healthy Boost", метою якого є розробка ефективної 

моделі співпраці з неурядовими організаціями. 

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

мешканців, в т. ч.: інформаційно-консультаційний пункт у галузі юридично-

фінансових консультацій для власників приватних житлових будинків, Пункти 

Безкоштовної Юридичної Консультації, Пункт Прийому Громадянського 

Правозахисника. Місто Познань організувало соціальні кампанії та проекти, в 

т.ч.: “Читай.PL, “Давайте разом підготуємо добро... ще раз",  jeDZIELNIA, 
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"Познань для бджіл", "Єжицький мурал", "Сила в нас", виставка "Хай живе 42 

FYRTLE", "Відліт", "ШАРИ", конкурс "Art Of Packaging", кампанія сприяння 

вакцинації проти COVID-19. 

В рамках реалізації правил відкритої адміністрації в 2021 році діяльність 

проводив Офіс Познань Контакт, пропонуючи послуги кол центру та контакт 

центру на основі міських телеінформаційних послуг. Запущено сервіс чат-бота 

та віртуальний помічник VoiceBot. Адміністрація Міста Познань отримала 991 

запит на доступ до публічної інформації, більшість із них стосувалися 

містобудування та архітектури, а також землеустрою. Розбудовано відкриту 

базу Даних Міста BaDaM, яка представляє інформацію та статистичні дані про 

Познань, та просторову 3D-Модель міста Познань. Розроблено електронні 

послуги та сучасні рішення у сфері розумного міста. У 2021 році було 

розширено мобільний додаток Smart City Poznań. Впроваджено новий 

електронний сервіс «Дружні декларації». Місто Познань продовжило процес 

запровадження сучасних стандартів управління з використанням ІТ-технологій. 

Місто Познань стало переможцем рейтингу «Крила ІТ в Адмініструванні». 

Познанська міська рада складалася з 34 депутатів. У 2021 році проведено 17 

сесій, під час яких прийнято 363 рішення. Органом, що підтримує виконання 

розпоряджень Президента Міста Познань та рішень Познанської Міської Ради, 

відповідальних за виконання більшості громадських питань місцевого значення, 

є Мерія Познані. Власні та доручені завдання, які виконує мерія, в основному 

стосуються просторового порядку, бюджету, культури, науки, охорони здоров'я, 

освіти, зелених насаджень, утримання доріг, управління побутовими відходами. 

У 2021 році Мерія Познані виконала багато додаткових завдань, пов'язаних з 

протидією наслідкам пандемії COVID-19. 

На кінець 2021 року в Мерії Познані налічувалося 33 відділи та еквівалентні 

організаційні підрозділи, в яких працювало 1862 людини. Більше того, у Познані 

функціонувала 341 міська організаційні установи, комерційних компаній та 

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

фондів, членом чи засновником яких є Місто. У 2021 році міська рада Познані та 

муніципальні організаційні підрозділи винесли 547,7 тисяч адміністративних 

рішень, а Президент міста Познань – 1107 розпоряджень. Більшість із них 

стосувалися громадянських питань, комунікації та податкових прав, а також 

соціальних виплат та допомоги. Місто Познань організувало в гібридній формі 

перше видання всеукраїнського конгресу «ППДЗ - Познань про державні 

закупівлі». У 2021 році Місто було співорганізатором заходу «Local Trends» – 

Європейського форуму місцевого самоврядування. 

У 2021 році місто Познань отримало звання «Місто в Польщі, що найбільш 

динамічно розвивається», «City of the Year», «Гміна на медаль» і «Золота гміна 

на 5!». Познань увійшов до ТОП-5 конкурсу «Гміна, добра для життя», а також 
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«Рейтингу польських міст майбутнього» та «Рейтингу Польських Міст Сталого 

Розвитку».  


