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1133..  CCeellee  ii  ddzziiaałłaanniiaa    

 
Cel strategiczny I 

 

Kształtowanie przestrzeni podwyŜszającej jakość Ŝycia oraz wspieranie rozwoju 
gospodarczego powiatu 

 
Intensywny rozwój  aglomeracji poznańskiej, w obrębie której połoŜony jest powiat, to ogromna 

szansa dla rozwoju społecznego i gospodarczego powiatu, stwarza on jednak takŜe wiele zagroŜeń dla 

środowiska. Rozbudowa obszarów  zabudowy jednorodzinnej powoduje izolowanie i przerywanie ciągłości 

lokalnych korytarzy ekologicznych. Zwiększony ruch pojazdów na drogach, pociąga za sobą wzrost emisji 

spalin i hałasu. Rozwój niektórych form działalności gospodarczej na terenie powiatu jest czasami 

zagroŜeniem dla poszczególnych komponentów środowiska, np. wód powierzchniowych, powietrza. Palącym 

problemem staje się gospodarka odpadami. Rozwiązanie problemów środowiskowych będzie moŜliwe dzięki 

podjęciu kompleksowych działań na szczeblu powiatu i poszczególnych gmin wchodzących w jego skład,  

a takŜe miasta Poznań. Są to zadania trudne, wymagające współpracy władz i mieszkańców. Biorąc pod 

uwagę duŜe znaczenie jakie dla rozwoju powiatu ma napływ ludności i oddziaływanie Poznania, naleŜy 

realizować wszelkiego rodzaju inwestycje w myśl zasad zrównowaŜonego rozwoju.  Rozwój gospodarki 

powiatu w sposób oczywisty naleŜy wiązać ze zjawiskiem oddziaływania aglomeracji poznańskiej. Wiele gmin 

powiatu poznańskiego stanowi zaplecze przemysłowe i logistyczne Poznania. Obecnie lub  w niedalekiej  

przeszłości intensywnie rozwijane tereny pod aktywizację gospodarczą przynoszą i będą przynosić 

niezaprzeczalne korzyści dla gmin powiatu poznańskiego. Tak naprawdę rozwój przedsiębiorczości moŜna 

uznać za główny czynnik rozwiązywania problemów m.in. związanych z bezrobociem. Wiele osób, które będą 

napływać do powiatu, nadal będzie pracować w Poznaniu. W związku z tym, szczególnie uciąŜliwy stanie się 

ruch samochodowy na drogach wylotowych z Poznania. Rozwiązanie tych problemów będzie wymagało 

współpracy samorządów: powiatowego, miasta Poznania i gmin. Dostępne środki na realizację inwestycji z 

pewnością nie wystarczą na większość tych najpilniejszych zadań. Starostwo będzie musiało wzmóc działania 

na rzecz pozyskiwania funduszy strukturalnych na inwestycje powiatowe, głownie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego.  
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Cel szczegółowy 1 

Rozwój systemu komunikacji drogowej 

 

 

Cel operacyjny 1.1 

Modernizacja i budowa dróg powiatowych na terenie powiatu poznańskiego 

 

Działanie 1.1.1  

Remonty i przebudowy dróg powiatowych 

 

Środki finansowe, którymi dysponuje powiat na inwestycje drogowe z pewnością nie wystarczą na 

realizacje wszystkich niezbędnych remontów i przebudów dróg powiatowych do 2013 r. NaleŜy przyjąć, Ŝe 

pozyskiwanie środków zewnętrznych nie zaspokoi w pełni potrzeb w tym zakresie. W związku z tym,  

w ramach strategii przyjęto priorytety, którymi naleŜy kierować się przy wyborze najpilniejszych inwestycji 

drogowych, planowanych do realizacji do 2013 r. 

Dwa podstawowe priorytety wyboru związane są z ruchami migracyjnymi ludności Poznania oraz stosunkowo 

intensywnym powstawaniem nowych terenów inwestycyjnych pod aktywizację gospodarczą i budownictwo 

mieszkaniowe. Prawidłowy rozwój terenów inwestycyjnych jest ściśle związany z rozwojem systemu 

komunikacyjnego. Powiat poznański znajduje się w obszarze aglomeracji poznańskiej i dobre połączenie z tym 

miastem z pewnością będzie kluczowe dla rozwoju gmin powiatu poznańskiego. 

Zwiększonemu zainteresowaniu mieszkańców Poznania zamieszkaniem w niedalekiej odległości od jego granic 

towarzyszy powstawanie w gminach powiatu nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Do wielu  

z nich dostęp komunikacyjny jest ograniczony ze względu na istniejący stan dróg. W związku z powyŜszym 

zakłada się, Ŝe za priorytetowe inwestycje z zakresu remontów i przebudów dróg powiatowych będą 

uznawane te, które dotyczą dróg doprowadzających ruch do miasta Poznania, dróg bezpośrednio związanych 

z systemem komunikacji Poznania, a takŜe dróg w rejonach intensywnego rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego.  

Ponadto, podczas realizacji przedsięwzięcia brane będą pod uwagę równieŜ takie czynniki jak: aktualna 

wielkość i wysokość wzrostu natęŜenia ruchu pojazdów z uwzględnieniem udziału pojazdów cięŜkich, 

wypadkowość i kolizje, bieŜąca szerokość nawierzchni dróg i chodników, stan techniczny drogi, klasa drogi, 

ustawowe spełnienie definicji kategorii drogi powiatowej, moŜliwość otrzymania dofinansowania, uwagi  

i sugestie gmin oraz mieszkańców 

Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego, przy kaŜdej inwestycji rozwaŜana będzie 

moŜliwość budowy chodników, dróg pieszo-rowerowych lub dróg rowerowych, szczególnie w okolicach szkół.  

W ramach prac nad monitoringiem Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego zaproponowano modernizację 

następujących dróg powiatowych: 
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• 2406P Bolechowo – Radojewo – kontynuacja przebudowy drogi realizowanej przy pomocy środków 

zewnętrznych ( WRPO, NPPDL), 

• 2424P Rokietnica – Kiekrz, 

• 2387P Poznań – Komorniki  w m. Plewiska, 

• 2401P Dopiewo – Poznań  m. Skórzewo, 

• 2431P Poznań – Radojewo  w m. Suchy Las. 

 

Przyjmuje się, Ŝe inwestycje będą realizowane przy współudziale środków zewnętrznych.  

W przypadku braku otrzymania dofinansowania zakres zakładanych do realizacji zadań moŜe ulec zmianie. 

 

 

Cel operacyjny 1.2. 

Realizacja przez powiat poznański zadań ponadlokalnych przy współpracy z innymi zarządcami 
dróg 

 

Działanie 1.2.1 

Budowa obwodnicy północno- wschodniej 

 

  

 Budowa obwodnicy północno - wschodniej zalicza się do zadań ponadlokalnych, w których udział 

powiatu moŜe zostać określony na podstawie porozumień z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

Województwem Wielkopolskim,  oraz gminami, przez tereny których przebiega lokalizacja  drogi. Budowa  

obwodnicy jest niezwykle waŜnym przedsięwzięciem z uwagi na odciąŜenie  dróg lokalnych od ruchu 

tranzytowego. Inicjatorem przedsięwzięcia był Zarząd Powiatu przy udziale  GDDKiA. W  Zarządzie  Dróg 

Powiatowych w Poznaniu opracowano wstępną koncepcję budowy fragmentu obwodnicy. Obecnie trwają 

konsultacje w sprawie zlecenia opracowania uaktualniającego i uszczegóławiającego przebieg obwodnicy  

w odniesieniu do zmian jakie zaszły w zagospodarowaniu terenu powiatu poznańskiego oraz przekazania 

realizacji inwestycji do GDDKiA lub UMWW. 

 

 
Działanie 1.2.2  

Budowa węzła w miejscowości Paczkowo gmina Swarzędz 

 

TakŜe to zadanie naleŜy do zadań ponadlokalnych, którego bezpośrednim inicjatorem jest powiat. 

Dotychczasowe zaangaŜowanie powiatu sprowadza się do opracowania projektu budowlanego. Dalszy udział 

samorządu powiatowego będzie określony w ramach współpracy z GDDK i A. 
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Działanie 1.2.3  

Budowa wiaduktu w ciągu ul. Grunwaldzkiej w m. Poznań i m. Plewiska nad linią kolejową E20  
Poznań – Berlin 

  

 Zadanie, realizowane w ramach współpracy jednostek samorządu terytorialnego: Powiat Poznański, 

Miasto Poznań, Gmina Dopiewo i Gmina Komorniki oraz PKP PLK S.A.,  obejmuje rozbudowę układu 

komunikacyjnego w rejonie ul. Grunwaldzkiej. 

 

 

 
Cel szczegółowy 2 

Poprawa stanu środowiska naturalnego 

 
Cel operacyjny 2.1 

Podniesienie świadomości ekologicznej wśród samorządów i mieszkańców powiatu 

 

Działanie 2.1.1 

Promocja przedsięwzięć i zachowań proekologicznych 

 

UwraŜliwienie mieszkańców powiatu na problemy środowiskowe, jak równieŜ edukacja w tym zakresie 

moŜliwa jest m.in. poprzez prowadzenie zajęć w szkołach oraz wydawanie publikacji. Ich tematyka 

obejmować moŜe szerokie spektrum zagadnień, np. segregację odpadów, oszczędzanie wody i energii 

elektrycznej, ochronę lokalnych walorów przyrodniczych, propagowanie postaw przyjaznych środowisku,  

propagowanie odnawialnych źródeł energii oraz rolnictwa ekologicznego. 

Wychodząc  naprzeciw aktualnym problemom związanym z ochroną środowiska Rada Powiatu  

w Poznaniu przyjęła program „Promocja ekologii poprzez edukację”. UmoŜliwia on rozwijanie wraŜliwości 

mieszkańców powiatu na róŜnego rodzaju problemy środowiskowe oraz edukację ekologiczną w tym zakresie. 

Przeznaczony jest dla młodzieŜy i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych związanych  

z Powiatowym Konkursem Ekologicznym ”Kochajmy nasze małe ojczyzny” oraz sołtysów z terenu powiatu 

poznańskiego. Obecnie w przygotowaniu jest kontynuacja  programu edukacyjnego „Promocja ekologii 

poprzez edukację” na lata 2011-2013. 

 

 

Cel operacyjny 2.2 

Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w powiecie 

 

Działanie 2.2.1 

Wsparcie rozbudowy systemu segregacji odpadów i ich wykorzystania 

 

Utworzony w 2010 r. Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej będzie 

realizował zadania z zakresu  gospodarki  odpadami – wspólnie dla m. Poznania i gmin sąsiedzkich,  
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w tym 8 gmin powiatu poznańskiego.  W 2009 r. zostały wykonane, zamówione przez Powiat Poznański, 

badania składu i właściwości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie powiatu poznańskiego. Wyniki 

badań, przekazane do wykorzystania  wszystkim Gminom z terenu powiatu poznańskiego, pomogą  

w planowaniu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym w wyborze systemów segregowania odpadów  

i technologii ich zagospodarowywania. 

 

 

Cel operacyjny 2.3 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

 

Działanie 2.3.1 

Termomodernizacja obiektów prowadzonych lub zarządzanych przez powiat. 

Odnawialne źródła energii. 

 

Działanie 2.3.1 dotyczące modernizacji kotłowni oraz termomodernizacji obiektów prowadzonych lub 

zarządzanych przez  Powiat zostało wykonane. W roku 2011 planuje się dokonanie analizy moŜliwości 

zamontowania odnawialnych źródeł energii na budynkach prowadzonych lub zarządzanych przez Powiat. 

Dalsze zadania w tym kierunku będą uwarunkowane wynikami ww. analizy i moŜliwościami finansowymi.  

 

 

Działanie 2.3.2 

Stworzenie powiatowego planu utylizacji azbestu 

 

Działanie prowadzone jest w ścisłej współpracy z gminami oraz  instytucjami finansującymi zadania  

w zakresie ochrony środowiska. Działania realizowane są przy udziale: środków gminnych, Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budŜetu powiatu. Przewiduje się kontynuację 

działań na rzecz likwidacji wyrobów azbestowych  z udziałem  17 gmin powiatu. Przyjęty przez Radę Powiatu 

w Poznaniu „Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu 

poznańskiego” przedstawia przybliŜone ilości azbestu przeznaczonego do likwidacji oraz umoŜliwia planowanie 

środków finansowych na ten cel na kolejne lata. Planowane jest równieŜ prowadzenie szerokich działań 

propagujących konieczność usuwania azbestu 

 

 
Cel operacyjny 2.4 

Rozwój systemu ochrony przyrody  

 

 

Działanie 2.4.1 

Zwiększenie lesistości i poprawa stanu sanitarnego lasów 
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Kontynuacja „Programu zwiększenia lesistości powiatu poznańskiego”, w którym zinwentaryzowano 

grunty pod zalesienie, co powinno  przyczynić się do zwiększenia lesistości powiatu. Wskazany jest równieŜ 

dalszy nadzór nad stanem sanitarnym lasów nie naleŜących do Skarbu Państwa.  

 

Działanie 2.4.2 

Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” 

 

 W 2010 roku została zakończona procedura rejestracji i nabywania osobowości prawnej celowego 

związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” zwanego dalej 

Związkiem. 

  Związek nabył osobowość prawną w chwili opublikowania Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego 

 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt  

– SCHRONISKO” w Kostrzynie. Głównym celem statutowym Związku jest budowa i eksploatacja 

międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, gm. Kostrzyn. Do Związku przystąpiły 

gminy powiatu poznańskiego: Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana 

Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Suchy Las i Swarzędz. 

Na pierwszym posiedzeniu Związku wybrano przewodniczącego - Burmistrza Miasta i Gminy Kostrzyn.  

W ramach współpracy pomiędzy ww. Związkiem a Starostą Poznańskim do pracy w Zarządzie Związku 

desygnowany został Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego  

w Poznaniu.  

Według informacji przekazanej przez Przewodniczącego Zarządu Związku przewidywany koszt inwestycji to 

ok. 8.000.000 zł, a okres realizacji planowany jest od jesieni 2011 roku do końca 2013 roku. Zarząd Powiatu 

w Poznaniu dołoŜy wszelkich starań, aby wspomóc finansowo budowę schroniska dla Zwierząt w Skałowie. 

 

 

 

 

Działanie 2.4.3 

„Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej i redukcji drapieŜników (lisów  
i jenotów) na terenie powiatu poznańskiego”. 

 

 
Opracowany na zlecenie Starostwa Powiatowego w Poznaniu „Programu odbudowy populacji 

zwierzyny drobnej i redukcji drapieŜników (lisów i jenotów) na terenie powiatu poznańskiego” koresponduje 

 z „Programem odbudowy populacji zwierzyny drobnej  w województwie wielkopolskim w latach 2005 – 2015” 

opracowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.  

 

Nasilające się zmiany środowiskowe spowodowane działalnością człowieka doprowadziły do 

znacznego rozregulowania skomplikowanych zaleŜności pomiędzy poszczególnymi elementami przyrody. 

Konieczne stało się sterowanie oŜywioną częścią przyrody, w tym równieŜ populacjami zwierząt łownych. 
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Część z nich zaliczana do zwierzyny drobnej (np. zając, kuropatwa) zmniejsza swoją liczebność i zasięg 

występowania, a więc wymaga zabiegów zmierzających do ich zachowania, a nawet ratowania. Są jednak 

drapieŜniki, jak: lis i jenot, które dzięki odpowiednim zdolnościom przystosowawczym zwiększają swą 

liczebność i rozprzestrzeniają się na nowe tereny. Gatunki te, oddziaływujące w róŜnoraki sposób na 

środowisko swego bytowania, często przysparzają określonych problemów przyrodniczych, ekonomicznych 

 i społecznych. Wtedy moŜliwe, a nawet konieczne są działania w kierunku ich zwiększonego uŜytkowania do 

pewnej, nieszkodliwej dla trwałości gatunku redukcji ich liczebności.Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

corocznie przeznacza środki finansowe w formie dotacji na realizację zadań związanych z odbudową populacji 

kuropatwy i walką z drapieŜnikami – lisem i jenotem. 

 

 
Cel operacyjny 2.5 

Wsparcie procesu racjonalizacji gospodarowania wodą 

  

Działanie 2.5.1 

Wprowadzenie do udzielonego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie  
z wód w zakresie poboru wody podziemnej obowiązku przesyłania informacji  
o obserwacjach prowadzonych na ujęciu i wielkości poboru wody 

 

 Działanie to ma być pomocne przy prowadzeniu przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód 

podziemnych w szczególności z piętra trzeciorzędowego. 

 
 

 

Cel operacyjny 2.6 

Ochrona kopalni 

 

Działanie 2.6.1 

Opracowanie oraz wdroŜenie systemu egzekucji prawa w zakresie karania winnych nielegalnego 
pozyskiwania kopalin 

 

Przypadki nielegalnego pozyskiwania kopalin mogą być ograniczone przez wzmocnienie działań 

administracyjnych i egzekwowania przepisów w tym zakresie, lecz wiąŜe się to z duŜymi nakładem czasu 

 i środków ( trudności związane z wykryciem sprawcy i przyłapaniem na gorącym uczynku, kosztowne 

pomiary geodezyjne). 

Utrudnieniem jest nielegalne pozyskiwanie kopalin (bez koncesji) na podstawie uzyskanego pozwolenia 

wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych-stawów. 
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Cel szczegółowy 3 

 

Rozwój przedsiębiorczości w powiecie – tworzenie platformy współpracy z 
przedsiębiorcami 

 

 

Cel operacyjny 3.1 

Wzmocnienie promocji lokalnej przedsiębiorczości i oferty inwestycyjnej 

 

Działanie 3.1.1 

Stworzenie kompleksowego systemu informacji gospodarczej o powiecie poprzez współpracę 
m.in. z organizacjami gospodarczymi, np. w postaci organizacji forum, konferencji 

 

System informacji gospodarczej Powiatu Poznańskiego jest oparty na opracowaniu i aktualizacji baz 

danych przede wszystkim przedsiębiorstw z terenu powiatu. Bazy słuŜą głównie sektorowi gospodarczemu,  

w tym szczególnie potencjalnym inwestorom i przedsiębiorcom. Dotychczas utrzymywane przez gminy bazy 

danych gospodarczych nie stanowią spójnej całości dla terenu powiatu. Działanie polega m.in. na 

zsynchronizowaniu informacji opracowywanych przez gminy, a w dalszej kolejności rozszerzeniu o dodatkowe 

analizy potencjału gospodarczego powiatu. W przyszłości naleŜy rozszerzyć system o wszystkie gminy 

naleŜące do Aglomeracji Poznańskiej. System informacji powinien być tworzony równieŜ poprzez stałą 

współpracę z organizacjami i Izbami Gospodarczymi poprzez organizację forum i konferencji, które są źródłem 

wiedzy i wymiany doświadczeń dla potencjalnych przedsiębiorców. Powiat Poznański aktywnie bierze udział  

w działaniach mających na celu koordynację promocji gospodarczej metropolii, m.in. poprzez 

współorganizację Poznańskich Dni Przedsiębiorczości, obejmujących swym zasięgiem konkurs dla małych  

i średnich przedsiębiorstw –  Poznański Lider Przedsiębiorczości, Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej 

oraz Poznańskie Targi Przedsiębiorczości (działanie 3.1.3 Strategii Aglomeracji). W przypadku podjęcia działań 

mających na celu wypracowanie modelu współpracy samorządów i sektora prywatnego w systemie 

partnerstwa publiczno- prywatnego, jako elementu pobudzania gospodarki, Powiat Poznański zgodnie  

z zapisami Strategii, działanie 3.1.7. przystąpi do realizacji.  

 

 

 

 

 

 

 

Działanie 3.1.2 

Pomoc dla MSP w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów gospodarczych (w ramach 
współpracy partnerskiej) 

 

Przedsiębiorcy w badaniach przeprowadzonych w 2005 r. dla potrzeb rozwoju i promocji 

przedsiębiorczości powiatu poznańskiego wyrazili swoje oczekiwania dotyczące wsparcia ze strony starostwa 
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w zakresie nawiązywania współpracy firm miejscowych z zagranicznymi przedsiębiorcami. Przede wszystkim 

pomoc ta powinna zostać oparta o promocję gospodarczą za granicą m.in. umieszczenie w portalu 

gospodarczym powiatu informacji o firmach z jego terenu i wydawanie materiałów informacyjno-

promocyjnych o potencjale gospodarczym powiatu dla potencjalnych zagranicznych kontrahentów. W ramach 

działania przewiduje się takŜe wsparcie przedsiębiorców w zakresie nawiązywania kontaktów zagranicznych, 

prowadzenie wspólnie z partnerskimi samorządami i przy współpracy z przedsiębiorcami projektów 

związanych ze wsparciem przedsiębiorczości, w tym m.in. konferencji i szkoleń dotyczących regulacji 

prawnych w krajach UE, działania na obcych rynkach.  

 
Działanie 3.1.3 

Rozpowszechnienie informacji o ofercie przedsiębiorstw działających na terenie powiatu oraz o 
ofercie terenów inwestycyjnych gmin poprzez przygotowanie kompleksowych  
i spójnych wydawnictw i materiałów promocyjno-informacyjnych 

 

W ramach działania przewiduje się utrzymanie oraz rozwinięcie nowych i obecnych form 

rozpowszechniania informacji gospodarczych. Podstawowym źródłem informacji gospodarczej z Powiatu 

Poznańskiego jest Portal Firm Powiatu Poznańskiego http://powiat.poznan.pl, którego działalność będzie dalej 

rozwijana.  

Zgodnie z zapisami Strategii Aglomeracji działanie 3.1.5. Powiat włączy się we współpracę z wortalem 

„Firma”. Dla pozyskiwania informacji, które będą rozpowszechnianie wśród przedsiębiorców, prowadzona jest 

współpraca z ośrodkami wsparcia przedsiębiorczości, instytucjami finansującymi (RIF), ośrodkami doradztwa 

gospodarczego, itp. W szczególności współpraca dotyczyć będzie wymiany informacji na temat dostępnych 

programów pomocowych dla MSP, zasad ich programowania, procedur, terminów składania wniosków  

o dofinansowanie, ale takŜe szkoleń i konferencji, które są adresowane dla przedsiębiorców. Jedną  

z waŜniejszych pozycji informacyjnych jest oferta terenów inwestycyjnych gmin. Przedsiębiorcy oczekują takŜe 

łatwego dostępu do informacji o przetargach prowadzonych w poszczególnych gminach, o branŜach w kaŜdej 

gminie i moŜliwościach tam inwestowania. Stworzenie zbiorczej oferty inwestycyjnej aglomeracji, zgodne  

z działaniem 3.1.4, umoŜliwi łatwy dostęp do informacji o istniejącym zapleczu infrastrukturalnym pod kątem 

moŜliwości lokalizacji działalności gospodarczej. Świetną okazją dotarcia do przedsiębiorców i inwestorów są 

targi. Dlatego teŜ, powiat poznański w miarę moŜliwości będzie nadal uczestniczył w największych tego typu 

imprezach w Europie.  

Powiat Poznański wspólnie z Telewizją Polską w Poznaniu realizuje program „Biznes czyli kto kogo”, 

który emitowany jest na terenie województwa wielkopolskiego. Program wpisuje się w proponowane działania 

Białej Księgi o propagowaniu i identyfikacji w skali całej metropolii dotychczasowych „dobrych praktyk” oraz 

działań mających na celu usprawnienie obsługi przedsiębiorców oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

(działanie 3.1.2 ze Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej).  
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Cel operacyjny 3.2 

Rozwój doradztwa dla przedsiębiorców w ramach istniejących i tworzonych gminnych centrów 
informacji oraz Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości 

 

Działanie 3.2.1 

Tworzenie i rozwój w strukturach powiatu, gmin i innych organizacji okołobiznesowych 
instytucjonalnego wsparcia doradczego dla przedsiębiorców 

 

W ramach  Gabinetu Starosty w Starostwie Powiatowym w Poznaniu działa  Referat Współpracy 

Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości,do którego zadań naleŜy m.in. integracja lokalnego środowiska 

biznesowego oraz promocja przedsiębiorczości i terenów inwestycyjnych podpoznańskich gmin. Jak wynika  

z badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców, duŜym zainteresowaniem moŜe się cieszyć takŜe 

doradztwo prawne i finansowe. Przedsiębiorcy w badaniach stwierdzili równieŜ, Ŝe nie składają wniosków  

o dofinansowanie z funduszy unijnych, poniewaŜ m.in. brakuje im informacji dotyczących zasad ubiegania się 

o dofinansowanie oraz uwaŜają je za zbyt skomplikowane. Rozwinięcie doradztwa z tego zakresu powinno 

przyczynić się do wzrostu zainteresowania przedsiębiorców ubieganiem się o środki pomocowe na rozwój.  

W rzeczywistości jednak doradztwem z tego zakresu powinny zajmować się instytucje typu punkty 

konsultacyjne i doradcze oraz inne wyspecjalizowane organizacje okołobiznesowe np. Poznański Ośrodek 

Wspierania Przedsiębiorczości, Wielkopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych, Wielkopolska Izba Przemysłowo-

Handlowa. 

 

Działanie 3.2.2 

Stworzenie gospodarczego forum internetowego oraz wdroŜenie newslettera dla 
przedsiębiorców 

 

 Działanie zostało podjęte i jest realizowane. 

 

 
 

Cel szczegółowy 4 

Poprawa i rozwój usług publicznych 

 

Cel operacyjny 4.1 

Poprawa jakości obsługi mieszkańca w urzędzie poprzez wdroŜenie nowoczesnych technologii 
teleinformatycznych 

 
 

Działanie 4.1.1 

Informatyzacja Starostwa – wdroŜenie usług szybkiego dostępu do informacji  
i ułatwienie załatwienia spraw 
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Szeroko zakrojone działania związane z informatyzacją urzędu i wdroŜenie usług szybkiego dostępu 

do informacji będą zmierzać do wykorzystania aktualnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych  

w celu uzyskania szybkiej informacji, jak i gdzie zrealizować sprawy w urzędzie, jakie są wymagane 

dokumenty, jaki jest stan załatwianej sprawy i w jakim terminie będą one rozpatrywane. Wprowadza się 

usługi typu on-line przy wykorzystaniu technologii internetowych i telekomunikacyjnych jako uzupełnienie 

systemu elektronicznego obiegu dokumentów, systemu zarządzania jakością, będące uzupełnieniem usług 

realizowanych przez  biuro obsługi klienta. Są to: elektroniczna skrzynka podawcza, platforma elektronicznych 

usług publicznych - formularze interaktywne, umawianie wizyt przez Internet i dokonywanie opłat, 

powiadamianie o stanie załatwianej sprawy przez sms, e-mail.  

W związku z powyŜszym planuje się  dalszą rozbudowę systemów realizowanych w ramach projektu 

„Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w powiecie poznańskim poprzez unowocześnienie usług publicznych 

on-line – wdroŜenie systemu e-urząd”. 

W listopadzie 2008 roku Starostwo Powiatowe w Poznaniu podpisało umowę o dofinansowanie  

projektu p.n. „Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz rozwój usług publicznych on-line”  

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego ( projekt zakończono w połowie 2009r). 

  W ramach projektu dokonano niezbędnych zakupów sprzętowych ( stacje robocze, serwery, 

urządzenia wielofunkcyjne), programowych i sieciowych w celu podniesienia jakości pracy, bezpieczeństwa 

przetwarzanych danych w urzędzie. WdroŜono system elektronicznego obiegu dokumentu współpracujący  

z elektroniczną skrzynką podawczą. Wybudowano  i wyposaŜono serwerownię, przeprowadzono modernizację 

sieci IT, uruchomiono system umawiania wizyt przez Internet, system kolejkowy, wdroŜono system 

zarządzania jakością i Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.   
 

 
 

Cel strategiczny II 
 

Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców oraz dostosowanie ich kwalifikacji  
i kompetencji do potrzeb rynku pracy w aglomeracji poznańskiej 

 

Instytucje rynku pracy i placówki oświatowe szczególnie na poziomie ponadgimnazjalnym muszą 

prowadzić zintegrowane działania na rzecz podnoszenia wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności osób 

wchodzących na rynek  oraz tych, które nie potrafią się na nim odnaleźć. Jak wskazuje szereg analiz 

przygotowanych na poziomie ogólnopolskim, praca dla fachowców, głównie w przemyśle, a takŜe w usługach 

jest dostępna. Niestety zasoby ludzkie, którymi dysponują na przykład powiatowe urzędy pracy są 

niedostosowane do potrzeb bardzo szybko zmieniającego się i wymagającego rynku pracy. Szereg działań 

zmierzających do lepszego przygotowania do wejścia na otwarty rynek pracy osób młodych zostało juŜ 

podjętych przez szkoły ponadgimnazjalne, takŜe w ramach współpracy z powiatowym urzędem pracy. Usługi 
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świadczone w tym zakresie dla ludzi młodych powinny się ciągle rozwijać. Od kilku lat obserwuje się zjawisko 

wyodrębnienia się z ogółu bezrobotnych rejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy grup szczególnie 

naraŜonych na długotrwałe bezrobocie. NaleŜą do nich kobiety, ludzie młodzi, słabo wykształceni czy teŜ 

słabo wykwalifikowani. Problem długotrwałego bezrobocia pogłębia się, a naleŜy pamiętać, Ŝe tego typu 

problemom towarzyszy zwykle proces patologizacji Ŝycia społecznego osób pozbawionych na dłuŜszy okres 

pracy. Powiat nie jest dotknięty tak duŜym  bezrobociem jak np. powiaty północnej Wielkopolski. Problem 

bezrobocia jest jednak nadal jednym z najwaŜniejszych dla kaŜdego samorządu w Polsce. 

 

Cel szczegółowy 5 

Rozwój systemu oświaty w powiecie 

 

 

Cel operacyjny 5.1 

PodwyŜszenie standardów nauczania – poprawa infrastruktury edukacyjnej 

 

 

Działanie 5.1.1 

Budowa, remonty i modernizacje budynków oświatowych i sportowych obiektów przyszkolnych 

 
Wśród priorytetowych zadań, które zostaną podjęte w ramach działania znajdują się m. in.: 

� Modernizacja pomieszczeń szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla 

Dzieci Niewidomych w Owińskach - opracowanie, w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, 

projektów aranŜacji wnętrz uwzględniających zabytkowy charakter budynku  

i pełnioną obecnie funkcję, renowacja elewacji obiektu, modernizacja dachów oraz odwodnienia 

� Kompleksowa modernizacja internatu w Mosinie, dla potrzeb uczniów Zespołu Szkół  

w Mosinie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno  

– Wychowawczego w Mosinie, 

� Modernizacja pomieszczeń budynku głównego, baraku oraz dachu sali gimnastycznej  Liceum 

Ogólnokształcącym w Kórniku, 

� Budowa centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego przy Zespole Szkół nr 1  

w Swarzędzu, 

� Modernizacja dachu budynku szkoły w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu oraz w SOSW  

w Mosinie, 

� Przebudowa stołówki w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie, z przystosowaniem pomieszczeń 

dla potrzeb poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 

� Modernizacja wnętrz budynku dydaktycznego i pomieszczeń stołówki w Zespole Szkół  

w Mosinie, 

� Rozbudowa szkoły w Murowanej Goślinie oraz  budowa sali gimnastycznej w ramach Programu 

Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego obejmującą lata 2011-2014, 
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� Rewitalizacja i unowocześnienie otwartej bazy sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym  

w Puszczykowie ( budowa boiska lekkoatletycznego w ramach „Programu Rozwoju Bazy Obiektów 

Sportowych Województwa Wielkopolskiego obejmującą lata 2011-2014”), 

� Budowa Parku Orientacji Przestrzennej (Ogrodu Zmysłów) przy Specjalnym Ośrodku Szkolno  

– Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, złoŜono projekt „Stworzenie otwartej strefy rekreacji 

dziecięcej na potrzeby uczniów SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców 

Powiatu Poznańskiego”, który po otrzymaniu dofinansowania, jest obecnie realizowany, 

� Utworzenie stałej ekspozycji wystawienniczej „muzeum” mi in. map tyflologicznych i innych 

zabytkowych eksponatów (dawnych pomocy dydaktycznych dla uczniów niewidomych)  

w SOSW w Owińskach. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013, złoŜono projekt „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla Dzieci 

Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej”, który po otrzymaniu 

dofinansowania jest obecnie realizowany. 

 

 

Działanie 5.1.2 

Systematyczne unowocześnianie, wymiana sprzętu, pomocy naukowych, wyposaŜenie szkół 

 

Obecnie placówki oświatowe prowadzone przez powiat poznański są dobrze wyposaŜone w pomoce 

naukowe i dydaktyczne. Dzięki nowoczesnej formie kształcenia zawodowego w oparciu o współpracę  

z pracodawcami, uczniowie dzięki praktykom, staŜom, mają moŜliwość poznawania nowoczesnego parku 

maszyn i urządzeń znajdujących się na stanie firm. Ponadto, dzięki projektom, które są obecnie lub były  

w przeszłości realizowane ze środków zewnętrznych np. PFRON, POKL,  szkoły prowadzone przez powiat 

poznański są doposaŜone w sprzęt niezbędny w kształceniu osób niepełnosprawnych. 

W celu podniesienia kwalifikacji i umiejętności, pracownicy oraz nauczyciele sześciu placówek 

oświatowych powiatu, od kwietnia 2011r. do czerwca 2012r., wezmą udział w projekcie pt. „Nowoczesna 

Szkoła - doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego”, który 

został dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Ponadto Starostwo Powiatowe w Poznaniu  pełni rolę Partnera w projekcie „Jaśniejsza przyszłość”, gdzie 

liderem jest STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN ROKTAR. Projekt rozpoczyna się 

w marcu 2011r. i skierowany jest do osób niepełnosprawnych z gminy Tarnowo Podgórne i Rokietnicy. Celem 

głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu podopiecznych stowarzyszenia ROKTAR.  
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Cel operacyjny 5.2 

Wzbogacenie oferty kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym rozwój kierunków  
i profilów kształcenia dla osób  dorosłych oraz dostosowanie oferty szkół do potrzeb rynku pracy 

 

Działanie 5.2.1 

Racjonalizacja kierunków kształcenia w szkołach ponadgimanzjalnych. Wprowadzenie do szkół 
ponadgimnazjalnych nowych kierunków i profilów kształcenia zgodnych z potrzebami rynku 
pracy oraz likwidacja kierunków i profilów, na które występuje i jest prognozowany znikomy 
popyt na rynku pracy  

 

Dla realizacji działania zostaną wykorzystane m.in. rezultaty badań podejmowanych przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Poznaniu, szczególnie w zakresie badań rynku pracy oraz przygotowywanych corocznie 

informacji o bezrobociu absolwentów szkół. 

Zadanie będzie realizowane we współpracy  z  Powiatową Radą Zatrudnienia oraz Komisja Oświaty  

i Wychowania Rady Powiatu Poznańskiego. 

WaŜną rolę przy realizacji tego zadania będą pełnić takŜe właściwie przygotowani doradcy zawodowi.  

Kluczowa rolę pełnić będą dyrektorzy szkół, dokonując analizy lokalnego rynku pracy  

w oparciu o dane z PUP, przygotowując nowe kierunki kształcenia zapewniające większe szanse na dobra 

pracę dla absolwentów szkół. 

 

Działanie 5.2.2 

Wprowadzenie do szkół ponadgimnazjalnych nowych kierunków i profilów kształcenia dla osób 
dorosłych 

 

Priorytetowo naleŜy traktować rozwój internetowych form nauki na odległość e – learning. Działania  

w tym zakresie zostały juŜ podjęte w wybranych szkołach powiatu. Wykorzystując te doświadczenia naleŜy 

przystąpić do wdroŜenia internetowych form nauki na odległość w innych szkołach i dla innych kierunków 

kształcenia, zwłaszcza w szkołach dla dorosłych. 

 

Działanie 5.2.3 

Rozwój form doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych oraz doradztwa  
w  zakresie wyboru dalszych  kierunków kształcenia 

 
Jak wykazały badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

poznańskiego na potrzeby opracowania strategii, znaczny odsetek uczniów deklarujących chęć kontynuowania 

nauki (około 22%) nie potrafi określić profilu szkoły, który wybierze po skończeniu nauki. Problemem uczniów 

techników i liceów profilowanych jest to, Ŝe znaczny ich odsetek nie wie czy będzie kontynuować naukę po 

skończeniu obecnej szkoły. Szczególnie widoczne jest to wśród uczniów techników. Wnioski te zobowiązują do 

podjęcia energicznych działań na rzecz rozwijania form doradztwa w zakresie wyboru kierunków dalszego 

kształcenia. Wśród tych działań moŜna wymienić m.in. organizowanie prelekcji dla uczniów prowadzonych 

przez przedstawicieli wyŜszych uczelni i szkół średnich (dla uczniów szkół zawodowych) na temat 
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charakterystyk studiów na poszczególnych uczelniach, organizowanie spotkań (w formie doradztwa)  

z przedstawicielami agencji zatrudnienia oraz powiatowego urzędu pracy na temat atrakcyjności na rynku 

pracy absolwentów wybranych kierunków. Deklaracje dotyczące wybranych kierunków przez uczniów szkół 

znalazły się takŜe w wynikach przeprowadzonych badań. Zatem priorytetowo naleŜy potraktować spotkania  

z przedstawicielami uczelni i doradcami agencji zatrudnienia oraz PUP w zakresie charakteryzowania 

deklarowanych kierunków. W ramach działania przewiduje się takŜe rozwijanie form doradztwa zawodowego 

(prowadzonego na przykład przez doradców przygotowanych do pracy w szkołach przez Powiatowy Urząd 

Pracy) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu poznańskiego, w tym m.in. oczekiwań przyszłych 

pracodawców, kodeks pracy, ale takŜe zasad prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

 

Cel operacyjny 5.3 

Rozwój systemu wsparcia uzdolnionych uczniów 

 

Działanie 5.3.1 

Wspieranie finansowe uczniów o najlepszych wynikach nauczania w szkołach powiatowych 
poprzez programy stypendialne oraz system nagród 

 
Działanie będzie kontynuowane w ramach uchwalonego programu wspierania edukacji uzdolnionej 

młodzieŜy kształcącej się w szkołach kończących się maturą, prowadzonych przez powiat poznański oraz 

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy. W ramach powyŜszego programu, najzdolniejsi 

uczniowie są wspierani Stypendiami Rady Powiatu oraz nagrodami Starosty Poznańskiego. Ponadto, program 

wspierania edukacji przewiduje wsparcie uczniów szkół prowadzonych przez powiat poznański poprzez 

finansowanie zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć fakultatywnych skierowanych do młodzieŜy klas maturalnych. 

 

 
Cel szczegółowy 6 

 

Promocja zatrudnienia, ograniczenie zjawiska wysokiego poziomu bezrobocia i eliminacja 
jego negatywnych skutków 

 
 

Cel operacyjny 6.1 

Aktywizacja osób szczególnie zagroŜonych bezrobociem 

 

 

Działanie 6.1.1 

WdraŜanie systemu programów aktywizujących grupy osób szczególnie zagroŜone bezrobociem 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu swoją pomoc oferuje wszystkim osobom, które rejestrując się 

uzyskują status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Jednak pewna część osób zarejestrowanych 

znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, są to osoby: w wieku do 25 roku Ŝycia, po 50 roku 

Ŝycia, długotrwale bezrobotne (powyŜej 12 miesięcy w ewidencji), po zakończeniu realizacji kontraktu 
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socjalnego, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,  osoby bez kwalifikacji zawodowych, 

bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, samotnie wychowujące co najmniej jedno 

dziecko do 18 roku Ŝycia oraz osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia  

i osoby niepełnosprawne. W stosunku do osób z tych grup podejmowane są szczególnie intensywne działania. 

Zdobycie kwalifikacji zawodowych lub ich uaktualnienie moŜliwe jest poprzez uczestnictwo w szkoleniach lub 

kursach, a udział w zajęciach aktywizacyjnych w Klubie Pracy pozwala poznać zasady funkcjonowania 

lokalnego rynku zatrudnienia. Szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego są staŜe organizowane  

u pracodawców lub przygotowanie zawodowe dorosłych. Zindywidualizowane pośrednictwo pracy, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, które obsługiwane są w Centrum Aktywizacji 

Zawodowej, oraz współpraca z doradcami zawodowymi jest szansą na ponowne odnalezienie się na rynku 

pracy. Istotną formą aktywizującą, skłaniającą do samodzielnego działania na rynku pracy jest pomoc 

finansowa oraz wsparcie merytoryczne przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy 

w Poznaniu pozyskuje dodatkowe środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego, programów 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a takŜe  Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. 

 

Działanie 6.1.2 

Stały monitoring rynku pracy i jego zmieniających się potrzeb 

 
Dzięki danym gromadzonym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu moŜliwy jest monitoring zmian 

zachodzących na lokalnym rynku pracy. Urząd co roku przygotowuje trzy publikacje opisujące sytuację osób 

bezrobotnych. „Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim” to opracowanie podsumowujące dwanaście 

minionych miesięcy pracy Urzędu, wydawane z początkiem nowego roku kalendarzowego. W sposób 

szczegółowy omawia działania podjęte na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, pokazując m.in. ilość 

zaangaŜowanych środków na konkretne formy wsparcia. Opisuje takŜe tendencje, które w analizowanym roku 

dominowały na lokalnym rynku zatrudnienia. Kolejny dokument to „Raport o bezrobociu absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego”. Raport zawiera analizę danych statystycznych  

i tendencji obrazujących sytuację młodzieŜy na lokalnym rynku pracy. Jest źródłem wiedzy zarówno  

o zatrudnieniu jak i o systemie kształcenia w powiecie poznańskim i mieście Poznaniu. Analiza przedstawiona 

w Raporcie o sytuacji absolwentów łączy się z trzecim dokumentem autorstwa pracowników PUP, mianowicie 

„Rankingiem zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w Poznaniu i powiecie poznańskim”. Oba te dokumenty 

przedstawiają obraz aktualnej sytuacji rynku zatrudnienia jak równieŜ szereg wniosków i prognoz dotyczących 

przyszłości i zmieniających się potrzeb głównych uczestników rynku pracy.  

Istotnym wkładem w monitoring rynku pracy byłby udział Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu  

w pracach Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy, którego powstanie zostało przedstawione  

w jednym z programów strategicznych załoŜonych do realizacji w Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. 

Działania Obserwatorium miałoby opierać się na zbieraniu danych pochodzących ze sprawozdawczości 

instytucji pośrednictwa prcay (rola PUP Poznań) jak i z badań bezpośrednio prowadzonych w oparciu  

o techniki ankiety i wywiadu pogłębionego przeprowadzanych wśród pracodawców i pracowników.  

Obserwatorium miałoby równieŜ prowadzić rejestr i monitoring ofert szkół i instytucji szkoleniowych  
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w kontekście potrzeb rynku pracy. Działania te miałyby doprowadzić do pełnego monitoringu rynku pracy czyli 

analizy wielkości i struktury stron rynku pracy tj. podaŜy i popytu na pracę.  

 
Działanie 6.1.3 

Promocja samozatrudnienia 

 

Działanie polegać będzie na wdraŜaniu poradnictwa oraz organizacji szkoleń, a takŜe udzielaniu 

wsparcia finansowego osobom, które wyraŜają zainteresowanie uruchomieniem własnej działalności. 

Szkolenia z cyklu „Własna firma”, które kierowane są do osób otrzymujących środki finansowe na 

uruchomienie biznesu, mają na celu wsparcie merytoryczne, przekazanie podstawowych zasad prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

DuŜą rolę w promowaniu samozatrudnienia pełni Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości (POWP), 

który działa w strukturach Urzędu.  Ośrodek świadczy wszechstronne usługi informacyjne oraz doradczo-

konsultingowo-edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości, tworzenia i rozwoju małych firm. W POWP moŜna 

uzyskać informacje, jak krok po kroku zrealizować pomysł na własny biznes. Ośrodek oferuje takŜe szkolenia, 

seminaria, prelekcje i porady z zakresu prawa, podatków i rachunkowości oraz finansów i marketingu.  

 
 

 
 

Cel strategiczny III 
 

Wzrost integracji społecznej, poprawa zdrowotności i bezpieczeństwa 
publicznego mieszkańców 

 

W skład powiatu poznańskiego wchodzi aŜ 17 gmin zamieszkanych przez ponad 325 555 osób, 

dlatego teŜ problemy związane z integracja społeczną, opieką zdrowotną czy bezpieczeństwem publicznym są 

tu szczególnie złoŜone. Ich rozwiązywanie będzie wymagało uruchomienia szeregu programów aktywizujących 

grupy szczególnie naraŜone na izolację społeczną. MoŜna tu wymienić przede wszystkim: osoby 

niepełnosprawne, kobiety i dzieci doświadczające  przemocy w rodzinie, samotne matki, wychowanków 

placówek szkolno - wychowawczych, a takŜe osoby starsze i niedołęŜne. Wielkość powiatu będzie 

determinować charakter podejmowanych działań. Wiele z nich będzie naleŜeć do grupy duŜych projektów, 

których beneficjenci będą pochodzić z terenu 17 gmin. Dotyczyć to będzie działań związanych z pomocą 

społeczną, ale takŜe profilaktyką zdrowotną. Z pewnością duŜym wsparciem finansowym dla jednostek 

wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej będą fundusze strukturalne, a zwłaszcza Europejski 

Fundusz Społeczny, który pozostanie w kolejnym okresie programowania jednym z dwóch funduszy 

strukturalnych dostępnych w Polsce. Zdecydowanie najwięcej zadań typowo inwestycyjnych zostało 

zaplanowanych w ramach poprawy bezpieczeństwa publicznego. Trudno ocenić, w jak duŜym zakresie uda się 

wesprzeć wszystkie wymienione w poniŜszych działaniach inwestycje. Bezpieczeństwo publiczne jednak przy 
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spodziewanym napływie do powiatu mieszkańców Poznania oraz wobec duŜego oddziaływania miasta, staje 

się niezwykle istotnym warunkiem właściwego reagowania na zjawiska demograficzne występujące  

w powiecie poznańskim.  

 

Cel szczegółowy 7 

 

Wzrost spójności i wzmocnienie integracji społecznej 

 

 
Cel operacyjny 7.1 

Pomoc rodzinom w sytuacji kryzysu 

 

Działanie 7.1.1 

Rozwijanie powiatowego systemu interwencji kryzysowej i form wsparcia osób 
doświadczających przeŜyć traumatycznych 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi działalność w zakresie udzielania pomocy osobom 

doświadczającym przeŜyć traumatycznych, w tym w szczególności - przemocy w rodzinie,  

w ramach Interwencji Kryzysowej. Działania podejmowane przez PCPR dotyczą głównie współpracy  

z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej i policją w zakresie reagowania na problemy przemocy  

w rodzinie, badaniu natęŜenia problemu przemocy w rodzinie oraz świadczenia doradztwa dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie. 

W ramach rozwijania powiatowego systemu interwencji kryzysowej zakłada się: 

- wsparcie tworzenia sieci instytucji świadczących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, tak aby usługi 

świadczone dla tych osób były prowadzone w sposób kompleksowy i obejmowały jak największą liczbę osób 

dotkniętych tym problemem; 

- usprawnienie współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie ( takich jak Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy w Kobylnicy, Terenowy Komitet Ochrony 

Praw Dziecka w Poznaniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, policja, sąd, 

szkoły, organizacje pozarządowe); 

- poszerzenie usług doradczych dla ofiar przemocy w rodzinie (pomoc psychologiczna, prawna, socjalna); 

- tworzenie grup samopomocowych; 

- prowadzenie profilaktyki przemocy wśród sprawców przemocy domowej; 

- rozpowszechnianie informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie i moŜliwości przeciwdziałania zjawisku; 

- szkolenia dla kadry świadczącej pomoc osobom w kryzysie. 
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Cel operacyjny 7.2 

Wsparcie funkcjonowania rodzin zastępczych i udzielenie pomocy środowiskowej 

 

 

Działanie 7.2.1 

Wzmocnienie powiatowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną 

 

Za strategiczne działania podejmowane w ramach celu naleŜy przyjąć: 

- propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego; 

- przygotowanie (szkolenie) kandydatów na rodziców zastępczych (Program PRIDE: Rodzina opieka 

zastępcza/ Adopcja); 

- rozwijanie rodzinnych form opieki zastępczej (Rodzinne Domy Dziecka, zawodowe rodziny zastępcze); 

- rozszerzenie działań wspierających istniejące rodziny zastępcze (pomoc prawna, socjalna, informacyjna, 

poradnictwa i terapia psychologiczna, prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych); 

- podniesienie standardów funkcjonujących na terenie powiatu placówek opiekuńczo  

– wychowawczych oraz modernizacja infrastruktury i systemu pomocy dziecku i rodzinie  (umoŜliwienie 

dzieciom przebywającym w instytucjonalnych formach opieki zastępczej wychowywania się w warunkach 

zbliŜonych do rodzinnych);  

- szkolenia dla kadry pracującej w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną. 

 

 

Cel operacyjny 7.3  

Wzmocnienie integracji osób niepełnosprawnych – podniesienie standardów usług 
świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

Działanie 7.3.1 

Organizacyjne i finansowe wspieranie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

 

Do strategicznych działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 

społecznej naleŜy zaliczyć: 

- rozwijanie  działalności warsztatów terapii zajęciowej ( w tym – dofinansowanie kosztów działalności WTZ); 

- organizowanie form samopomocowych dla osób niepełnosprawnych; 

- organizowanie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych; 
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- organizowanie doradztwa dla osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie w zakresie radzenia sobie  

w relatywnie trudnych sytuacjach Ŝyciowych; 

- dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku  

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych; 

- dofinansowanie form aktywności sportowej, kulturalnej i turystycznej osób niepełnosprawnych, 

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 

 
 

 

 

Działanie7.3.2 

Organizacyjne i finansowe wspieranie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

 

Jednym z głównych problemów prowadzenia własnej rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych jest 

niska aktywność tych osób w przystępowaniu do programów z tego zakresu.  Osoby niepełnosprawne  

niechętnie  deklarują chęć uczestniczenia w formach aktywizacji zawodowej.   W związku  z tym szczególnie 

istotnym elementem prowadzenia działań na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych będzie  

w pierwszej kolejności promocja programów, które są do nich adresowane. 

Wśród działań podejmowanych na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, uznanych za 

priorytetowe, wymienić moŜna: 

- doradztwo zawodowe i szkolenia m.in. dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej; 

- upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,  które  

z sukcesem załoŜyły i prowadzą własną firmę; 

- prowadzenie kampanii społecznych adresowanych do pracodawców w celu zachęcenia do zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych;  

- upowszechnienie informacji wśród osób niepełnosprawnych o formach aktywizacji zawodowej m.in. poprzez 

zakładanie spółdzielni socjalnych; 

- utworzenie zakładu aktywizacji zawodowej; 

- współpraca pomiędzy instytucjami pomagającymi w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na rzecz 

umoŜliwienia tym osobom znalezienia odpowiedniej im pracy. 

 
 

 

Cel operacyjny 7.4 

Aktywizacja środowiska seniorów powiatu poznańskiego 
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Działanie 7.4.1 

WdroŜenie kompleksowego programu pomocy  osobom starszym  

 

W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba osób starszych, co pociąga za sobą wzrost 

zapotrzebowania na usługi na rzecz środowisk seniorów. Aby nie doprowadzić do marginalizacji osób 

starszych oraz rozwijać i podnosić standard usług świadczonych na ich rzecz niezbędne jest  podjęcie działań 

w kierunku edukacji społeczności lokalnych, jak i aktywizacji samych osób starszych. Wśród podejmowanych 

działań zaplanowanych do realizacji w ramach strategii moŜna wymienić m.in.: 

- sformułowanie nowej oferty usług dla seniorów i ich rodzin, 

- umocnienie pozycji seniora w rodzinie, 

- praca na rzecz tworzenia rodzin wielopokoleniowych, 

- przygotowanie informatora dot. usług dla osób starszych, 

- poradnictwo prawne, psychologiczne i socjalne; 

- organizacja imprez integracyjnych ( np. udział w organizowanych, na terenie DPS w Lisówkach, Obozach 

Aktywnej Integracji, Piknikach Integracyjnych, turnusach rehabilitacyjnych – w ramach projektu systemowego 

„Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagroŜonych wykluczeniem społecznych z powiatu 

poznańskiego”); 

- współpraca pomiędzy instytucjami pomocowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz świadczenia 

kompleksowej pomocy osobom starszym; 

- szkolenia dla kadry opiekuńczej; 

- kształtowanie pozytywnego obrazu osoby starszej w świadomości społecznej. 

 

Cel operacyjny 7.5 

Poprawa warunków funkcjonowania placówek pomocy społecznej 

 

 

Działanie 7.5.1 

Modernizacja i remont budynków placówek pomocy społecznej oraz budowa infrastruktury 
technicznej przy placówkach 

 

Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach wraz z montaŜem kolektorów 

słonecznych jest ujęta w ramach działania 2.3.1 - Modernizacja kotłowni oraz termomodernizacja obiektów 

prowadzonych lub zarządzanych przez powiat. 

W ramach działania planuje się równieŜ  modernizację budynku głównego, administracyjnego  

w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. 
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Cel operacyjny  7.6    

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez działania wspierające aktywną integrację 
i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej 
bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo/pracujących, będących klientami pomocy społecznej 
z terenu powiatu poznańskiego. Realizacja projektu systemowego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (7.1.2) sfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 

 

 

Działanie 7.6.1. 

Realizacja projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego” 

 

Działania zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu mają 

za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób nim zagroŜonych, zamieszkujących teren powiatu 

poznańskiego takich, jak osoby usamodzielniane z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo 

wychowawczych oraz osoby niepełnosprawne. Celem projektu jest wspieranie integracji społecznej  

i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych/niepozostających w zatrudnieniu 

/poszukujących pracy bądź pracujących będących w gorszym połoŜeniu (np. zagroŜonych zwolnieniem 

poprzez likwidację stanowiska pracy), będących klientami pomocy społecznej z terenu naszego powiatu. 

 

Do działań strategicznych podejmowanych na rzecz róŜnych grup beneficjentów, w zaleŜności 

od rozpoznanych potrzeb, naleŜy zaliczyć: 

- Kurs Umiejętności Społecznych; 

- Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy; 

- indywidualną sesję doradczą z psychologiem; 

- indywidualną sesję doradczą z doradca zawodowym; 

- grupowe poradnictwo prawne; 

- organizowanie Obozów Aktywnej Integracji; 

- stworzenie Indywidualnego Planu Działania; 

- sfinansowanie szkoleń zawodowych; 

- skierowanie i dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny (ze środków PFRON); 

- dodatkowe dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego (ze środków EFS); 

- organizowanie Pikników Integracyjnych. 
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Cel szczegółowy 8 

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu – rozwój  systemu opieki zdrowotnej 

 

 

Cel operacyjny8.1 

Wychowanie społeczeństwa w trosce o zdrowie – zwiększenie stanu świadomości  
( wiedzy o zdrowiu) i kultury zdrowotnej mieszkańców 

 

 

Działanie 8.1.1 

Realizacja programów zdrowotnych skierowanych do róŜnych środowiska i grup wiekowych 
zgodnie z załoŜeniami „Programu zdrowotnego powiatu poznańskiego” w szczególności  
w zakresie promocji zdrowia, zmniejszenia ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych  
i popularyzacji stylu Ŝycia 

 

Realizacja programów będzie  odbywała się poprzez: 

- działania z zakresu profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców 

powiatu, ( imprezy plenerowe, sportowe i prozdrowotne), 

- wspieranie organizacji kursów udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej,  

- udzielanie dotacji na dofinansowanie działań promujących zdrowie i podnoszenie jego potencjału, 

kształtowanie umiejętności walki ze stresem, aktywność ruchową i właściwe odŜywianie, promocję idei 

honorowego krwiodawstwa. 

W działania związane z promocją i edukacją zdrowotną będą angaŜowane w ramach współpracy  

z powiatem organizacje pozarządowe, których zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia naleŜy, 

zgodnie z wcześniej ustalonymi priorytetami, wspierać finansowo. 

 

 

Cel operacyjny 8.2 

DąŜenie do zahamowania wzrostowej tendencji zachorowalności, umieralności  
i inwalidztwa z powodu chorób układu krąŜenia, nowotworów złośliwych, urazów  
( umieralność powypadkowa) 

 

Działanie 8.2.1 

Wspieranie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia czynników sprzyjających 
powstawaniu chorób stanowiących największe zagroŜenie zdrowotne 

 

W ramach działania przewiduje się wsparcie przeprowadzania badań przesiewowych  

w kierunku chorób stanowiących największe zagroŜenie oraz programów profilaktyczno-edukacyjnych 

zmierzających do podniesienia świadomości w zakresie znaczenia wczesnej diagnostyki w leczeniu chorób 

układu krąŜenia i nowotworowych.  
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Cel operacyjny 8.3 

Wzmocnienie powiatowego systemu opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi  
i niepełnosprawnymi 

 

 

Działanie 8.3.1 

Wspieranie finansowe podmiotów działających na rzecz rozwoju róŜnych form opieki 
paliatywnej/ hospicyjnej, długoterminowej i domowej 

 
Wśród podmiotów działających na rzecz rozwoju form opieki paliatywnej/hospicyjnej, 

długoterminowej i domowej, znajdują się organizacje pozarządowe. Wsparcie finansowe tych podmiotów 

odbywać się będzie na podstawie przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

działającymi na rzecz osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. 

 
 

Cel operacyjny 8.4 

Zwiększenie  sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagroŜeniu Ŝycia  
– rozwój zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego 

 

  

 
Cel operacyjny 8.5 

Rozwój infrastruktury słuŜby zdrowia i zwiększenie dostępności do specjalistycznej opieki 
zdrowotnej 

 

Działanie 8.5.1 

Modernizacja kompleksu budynku szpitala w Puszczykowie 

 
W szpitalu, modernizacji wymaga priorytetowo blok operacyjny, w ramach przedmiotowego działania 

planuje się  równieŜ modernizację, termomodernizację  i informatyzację szpitala. Planuje się na ten cel  

pozyskanie w miarę moŜliwości  środków unijnych.  

 

Działanie 8.5.2 

DoposaŜenie w sprzęt i aparaturę medyczną szpitala w Puszczykowie. 

 

Realizacja działania będzie przebiegać w zaleŜności od zgłaszanych przez szpital potrzeb oraz 

moŜliwości finansowych Powiatu. Oba bardzo kosztowne działania, wymagać będą ogromnego nakładu 

środków finansowych.  

 

 

 

 



 71 

Cel szczegółowy 9 

PodwyŜszenie stanu i poczucia bezpieczeństwa w powiecie 

 

 
Cel operacyjny 9.1 

Poprawa funkcjonowania i warunków pracy policji 

 

Działanie 9.1.1 

DoposaŜenie wydziałów i stanowisk pracy Komendy Miejskiej w Poznaniu,  
w sprzęt techniki policyjnej w ramach moŜliwości finansowych 

 
W ramach posiadanych środków finansowych planuje się wspieranie Komendy Miejskiej Policji  

w Poznaniu w sprzęt niezbędny do pracy policjantom na terenie powiatu poznańskiego. 

 

 
Działanie 9.1.2 

Wspieranie działań na rzecz budowy nowego Komisariatu Policji w Czerwonaku, niezbędnych 
remontów pozostałych komisariatów 

 

Za priorytetowe przedsięwzięcie uznano budowę nowego komisariatu policji w Czerwonaku. Realizacja 

inwestycji nastąpi w 2011 roku. W miarę posiadanych środków w latach kolejnym mogą być 

dofinansowywane remonty w innych komisariatach policji z terenu powiatu poznańskiego. 

 

 
Działanie 9.1.3 

Systematyczne wspieranie wyposaŜenia komisariatów policji w niezbędny sprzęt  
i wyposaŜenie 

 

Działanie będzie realizowane zgodnie z ustalanymi kaŜdego roku planami wspierania wyposaŜania 

komisariatów policji w sprzęt i wyposaŜenie. Plany będą tworzone na podstawie zgłaszanych potrzeb. 

 
 

 

Działanie 9.1.4 

Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia liczby etatów policyjnych na terenie powiatu 

 
Działanie będzie miało raczej charakter lobbingowy. Z pewnością muszą temu  towarzyszyć 

przygotowane analizy zagroŜeń dla bezpieczeństwa publicznego wynikających m.in. ze zbyt małych zasobów 

kadrowych policji. NaleŜy jednak bardzo wyraźnie zaznaczyć, Ŝe juŜ dziś zauwaŜa się potrzeby zwiększenia 

etatów policyjnych. Gminy powiatu poznańskiego rozwijają się, powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Nie 

zawsze jednak towarzyszy temu wzrost nakładów na zwiększenie kadry słuŜb policyjnych. 
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Cel operacyjny 9.2 

Rozwój systemu prewencji – zapobieganie przestępczości 

 

Działanie 9.2.1 

Realizacja programów prewencyjnych w szkołach (zwłaszcza w ramach przeciwdziałania 
uzaleŜnieniom), prewencji kryminalnej (ograniczenie ilości kradzieŜy i włamań – szczególnie 
przestępczość samochodowa), rozpowszechnienia zasad prewencji budowlano  
– infrastrukturalnej 

  

 Działanie będzie prowadzone w ramach posiadanych środków finansowych oraz moŜliwości 

organizacyjnych i potrzeb Policji. 

 

 

Działanie 9.2.2 

DąŜenie do rozwoju systemu monitoringu wizyjnego na terenie powiatu 

 

Powiat moŜe wziąć udział w finansowaniu tworzenia systemu monitoringu przy obiektach 

pozostających w zarządzie samorządu powiatowego. Działanie musi być prowadzone przy ścisłej współpracy  

z gminami, które w swoich planach posiadają zakładanie monitoringu. 

 

 
 

Cel operacyjny 9.3 

Poprawa funkcjonowania straŜy poŜarnej 

 

Działanie 9.3.1 

Dokończenie prac remontowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Bolechowie 

 

Plan przewiduje dokończenie remontu pomieszczeń piwnicznych – wykorzystanie je dla potrzeb 

jednostki oraz celów szkoleniowych tj. wykonanie komory do symulacji poŜarów mieszkaniowych. Koniecznym 

jest równieŜ zagospodarowanie terenu na zewnątrz jednostki  z przeznaczeniem na plac do ćwiczeń 

praktycznych konkurencji sportów poŜarniczych. 

 

Działanie 9.3.2 

Wspieranie działań organizacyjnych  i finansowych na rzecz rozbudowy budynku straŜnicy  
w Mosinie  

 

Działanie zostało juŜ właściwie rozpoczęte. Gmina przygotowała projekt budowlany. Dla realizacji 

przedsięwzięcia będzie niezbędny udział wielu podmiotów – głównie Państwowej StraŜy PoŜarnej, wspieranej 

przez powiat i zainteresowane gminy oraz inne podmioty (np. Lasy Państwowe, Wielkopolski Park Narodowy, 

PKP). 
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Działanie 9.3.3 

Wspieranie działań Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu w ramach planów budowy Jednostki 
Ratowniczo – Gaśniczej w rejonie Smochowice / Przeźmierowo 

 

Kolejnym działaniem w zakresie inwestycji budowlanych w jednostkach straŜy poŜarnej naleŜy uznać 

budowę Jednostki  Ratowniczo – Gaśniczej w rejonie Smochowice / Przeźmierowo. 

 

Działanie 9.3.4 

Wspieranie działań Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu w zakresie modernizacji bazy lokalnej 
oraz pozyskiwania nowoczesnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego 

 
Priorytetowo wsparcie powinno dotyczyć zakupu niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz  

w sorbentów i neutralizatory do neutralizacji wycieków m.in. ropy i olejów w ramach posiadanych środków 

finansowych. 

 

Działanie 9.3.5 

Współpraca z Zarządem Powiatowym Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Współpraca moŜe przebiegać głównie w zakresie organizowania zawodów sportowo 

-poŜarniczych i imprez okolicznościowych o zasięgu powiatowym. 

 

 

Działanie 9.3.6 

Dofinansowanie jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w ramach posiadanych moŜliwości 
finansowych 

 

Zadanie będzie realizowane według zgłaszanych potrzeb i moŜliwości finansowych powiatu. 

 
 

Cel operacyjny 9.4 

Rozwój systemu zarządzania kryzysowego 

 

 

Działanie 9.4.1 

Utrzymanie ciągłości przepływu informacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  
Starosty Poznańskiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego i powszechnego 

 

Zadanie polega na organizacyjnym i technicznym utrzymaniu ciągłości przepływu informacji na 

potrzeby zarządzania kryzysowego. 

 

 

 

 



 74 

Działanie 9.4.2 

DoposaŜenie magazynu przeciwpowodziowego odpowiedni sprzęt 

 

Część sprzętu została juŜ zakupiona. W operacie przeciwpowodziowym powiatu poznańskiego 

znajdują się plany zakupu pozostałego sprzętu. Magazyn przechowywania sprzętu znajduje się  

w Bolechowie. 

 
 

 
Cel szczegółowy 10 

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

 

 

Cel operacyjny 10.1 

Budowa kapitału społecznego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

 

Działanie 10.1.1 

Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców powiatu 

 
W ramach działania przewiduje się prowadzenie ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi 

zgodnie z uchwalonym przez Radę Powiatu Poznańskiego Rocznym Programem Współpracy. Obszarami 

współpracy określonymi w Programie są : edukacja, kultura i sztuka, kultura fizyczna i turystyka, rozwój 

przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie bezrobociu, drowie, pomoc społeczna, zadania  z zakresu osób 

niepełnosprawnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz promocja i organizacja wolontariatu, 

promocja i integracja społeczna, ekologia, porządek i bezpieczeństwo publiczne.  Powiat współpracuje  

z organizacjami pozarządowymi m.in. poprzez finansowanie lub współfinansowanie wybranych zadań celem 

wsparcia form samoorganizacji społecznej. Priorytetem współpracy z organizacjami pozarządowymi jest 

pobudzenie aktywności społecznej osób dorosłych, a takŜe ludzi młodych, w tym szczególnie uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Zakłada się, Ŝe Powiat Poznański będzie angaŜował się jako partner w przedsięwzięcia 

inicjowane przez organizacje pozarządowe, głównie w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  

Samorząd powiatowy będzie takŜe aktywizował organizacje pozarządowe do tego typu działalności. 

Zwiększenie udziału obywateli w procesie współdecydowania o sprawach lokalnej społeczności poprzez 

wypracowanie trwałych mechanizmów współpracy pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi 

będzie skutkować lepszym zaspokojeniem potrzeb mieszkańców powiatu.  

 

Działanie 10.1.2 

Wsparcie aktywności wolontariatu 

 

Przejawem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest upowszechnianie się wolontariatu, który 

poprzez niesienie pomocy potrzebującym stwarza się jednocześnie szansę młodym ludziom na wykorzystanie 

własnych umiejętności, zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie zainteresowań. Wolontariat korzystnie 
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wpływa na kształtowanie świadomości obywatelskiej młodego człowieka dając moŜliwość zaangaŜowania się 

w sprawy społeczne. W powiecie poznańskim wolontariusze pracują w domach dziecka, udzielając korepetycji 

z przedmiotów szkolnych, aktywnie działają w stowarzyszeniach organizując róŜnego rodzaju zajęcia  

-  teatralne, muzyczne, plastyczne czy fotograficzne, a takŜe wspierają swoją pomocą Warsztaty Terapii 

Zajęciowej współpracując z osobami niepełnosprawnymi.  

 

 

Działanie 10.1.3 

Wsparcie edukacji obywatelskiej mieszkańców powiatu  

 

WaŜnym potencjałem, który powinien być  rozwinięty i w większym stopniu wykorzystany na rzecz 

rozwoju powiatu poznańskiego jest edukacja obywatelska jego mieszkańców.  

Głównym celem działań edukacyjnych będzie dąŜenie do kształtowania myślenia i postaw obywatelskich  

u młodych ludzi, którzy w przyszłości będą aktywnie uczestniczyć w Ŝyciu społeczności lokalnej. 

Cel ten będzie realizowany poprzez: 

- kształtowanie umiejętności i postaw obywatelskich mieszkańców oraz wiedzy na temat demokracji, państwa 

i społeczeństwa obywatelskiego,  

- wzmocnienie świadomości i aktywności lokalnej, 

- wzmocnienie partnerstwa administracji z mieszkańcami, 

- wzbogacenie edukacji szkolnej o wiedzę z zakresu środowiska lokalnego i Ŝycia publicznego, 

- promowanie takich wartości demokratycznych jak wolość, pluralizm, tolerancja, edukacja  

w dziedzinie praw człowieka, zapobieganie dyskryminacji, poszanowanie prawa. 

 

 

 

Cel strategiczny IV 
 

Zwiększenie efektywności wykorzystania walorów przyrodniczych i 
potencjału kulturowego 

 

W celu strategicznym IV zostały zawarte działania, które przede wszystkim będą zmierzać do rozwoju 

potencjału turystycznego powiatu, dbałości o jego zasoby kulturalne oraz rozwoju aktywności sportowo- 

rekreacyjnej mieszkańców powiatu. Zapisane tu inwestycje będą dofinansowane w zakresie, na jaki pozwalają 

roczne budŜety powiatu. Większość jednak zadań ujętych pod celami sformułowanymi poniŜej, będzie miała 

charakter nieinwestycyjny,  w tym w szczególności wsparcie organizacyjne imprez sportowo- rekreacyjnych  

i kulturalnych, promocja turystyczna powiatu, edukacja kulturalna młodzieŜy szkolnej. Na terenie powiatu 

znajduje się bardzo wiele niezwykle cennych dla kultury Wielkopolski i kraju obiektów zabytkowych i muzeów. 

Powiat obfituje takŜe w cenne formy przyrody. Brakuje jednak w powiecie kompleksowego systemu 
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promocyjnego walorów kulturalnych i turystycznych. Podejmowane działania powinny zatem polegać m.in. na 

opracowaniu i wdroŜeniu produktu turystycznego powiatu. Niezwykle istotna zwłaszcza przy realizacji celów 

operacyjnych w tym punkcie będzie współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w obrębie 

aglomeracji poznańskiej.  

 

 

Cel szczegółowy 11 

Rozwój potencjału turystycznego powiatu 

 

 

Cel operacyjny 11.1 

Wzmocnienie promocji turystycznej powiatu 

 

 

Działanie 11.1.1 

Opracowanie i wdroŜenie kompleksowego produktu turystycznego powiatu.  

Opracowanie i wdroŜenie kompleksowego produktu turystycznego powiatu.  

Markowy produkt turystyczny regionu to kompleksowa i spójna oferta atrakcji i usług oferowanych na jego 

obszarze, słuŜąca zaspokojeniu róŜnorodnych potrzeb segmentów docelowych. Opracowanie produktu 

turystycznego będzie się odbywać na bazie strategicznych zasobów pod kątem trendów  w turystyce. Powiat 

Poznański opracowuje własne produkty turystyczne. Wykreowane produkty turystyczne mogą zostać 

włączone w opracowywanie zintegrowanego produktu turystycznego zarówno kwalifikowanej, jak i biznesowej 

zgodnie z zapisami działań Strategii Aglomeracji Poznańskiej 4.3.3 i 4.3.4., Powiat Poznański zaangaŜuje się 

 w te działania. Powiat Poznański zamierza zorganizować warsztaty strategiczne z udziałem podmiotów 

powiatu odpowiedzialnych za promocję. W celu promocji produktów turystycznych zostaną opracowane 

wizualizacje oraz programy promocji produktów turystycznych.  

 

 

Działanie 11.1.2 

Rozpowszechnienie informacji o pełnej ofercie turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej  
i sportowej 

 

Rozpowszechnienie informacji o pełnej ofercie turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej. 

Promocja powiatu poznańskiego będzie ściśle związana z turystyką weekendową i tranzytową. NaleŜy 

wytworzyć modę wśród turystów polskich i zagranicznych na spędzanie weekendów w powiecie poznańskim.  

Działanie to moŜe być realizowane jako komponent wdroŜenia produktu turystycznego powiatu, jak równieŜ 

niezaleŜne i równolegle do promocji kompleksowej oferty turystycznej. Promocja walorów turystycznych  

i rekreacyjnych powiatu odbywać się będzie poprzez tworzenie spójnego szeroko zintegrowanego systemu 
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informacji turystycznej o pełnej ofercie turystycznej, kulturalnej i sportowej na terenie całej aglomeracji 

poznańskiej zgodnie z zapisami Strategii Aglomeracji działanie 4.3.2.  

Rozpowszechnienie informacji promocyjnych dotyczących walorów oraz usług turystycznych dostępnych na 

terenie powiatu będzie odbywać się poprze stronę internetową, przewodniki, mapy i broszury, publikowane 

cyklicznie i jednorazowo np. jako dodatki do regionalnej prasy. Informacja turystyczna będzie równieŜ 

rozpowszechniana poprzez kampanie promocyjne w prasie i telewizji oraz podczas imprez targowych. 

Planowane jest wprowadzenie mobilnego przewodnika Powiatu Poznańskiego.  

NaleŜy przyjąć, Ŝe oferta promocyjna powiatu będzie rozpowszechniana takŜe poza granicami kraju, 

szczególnie na terenie zaprzyjaźnionych i partnerskich regionów. Powiat Poznański włączy się w działania 

zmierzające do utworzenia aglomeracyjnego portalu turystycznego, poprzez udostępnianie materiałów, 

publikacji i wykreowanych produktów turystycznych. 

 

 

Działanie 11.1.3 

Rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz turystyki na terenie 
aglomeracji poznańskiej 

 

W ramach działania podejmowane będą starania o dalszy rozwój turystyki w regionie oraz tworzenie 

atrakcyjnego wizerunku powiatu poznańskiego. W tym celu zawiązana została aktywna współpraca  

z organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze turystyki  

i na rzecz promocji regionu. Zwłaszcza działania podejmowane wspólnie z miastem Poznań rysują się jako 

istotne i celowe, bowiem stolica Wielkopolski będąc głównym obszarem aktywności turystycznej, generuje 

największą liczbę przybywających. Efektem wspólnych działań ma być zwiększenie liczby turystów 

poszukujących ciekawych miejsc do wypoczynku w obrębie aglomeracji poznańskiej. Przykładem takiej 

współpracy jest powstanie tzw. Traktu Królewsko – Cesarskiego, obejmującego nie tylko zabytki z terenu 

miasta Poznania, ale takŜe atrakcje leŜące w granicach powiatu poznańskiego. Na terenie powiatu znajduje 

się bowiem wiele miejsc i obiektów funkcjonalnie powiązanych z instytucjami poznańskimi. Wśród 

proponowanych zabytków szczególnie warte uwagi są: powstała na polecenie Wilhelma II wieś Golęczewo, 

Pałac w Rogalinie (oddział Muzeum Narodowego), podpoznańskie rezydencje Kórnik (oddział PAN)  

i Konarzewo oraz będące dawniej siedzibą cysterek Owińska.  

Wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną inicjowane są prace nad tworzeniem markowych 

produktów turystycznych w regionie, czego przykładem są trasy rowerowe i szlaki historyczne. Powiat 

poznański angaŜuje się w ich promocję na imprezach targowych w kraju i za granicą oraz współuczestniczy  

w realizowaniu zadań PLOT. Wspólnie gromadzone są informacje i tworzone bazy danych punktów 

noclegowych. We współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane są przedsięwzięcia słuŜące 

poprawie infrastruktury turystycznej, polegające na oznakowaniu szlaków i tras turystycznych, odnawianiu 

oznakowania oraz mające na celu wsparcie róŜnych form rekreacji pieszej, rowerowej i wodnej. Dzięki 

stałemu udoskonalaniu infrastruktury turystycznej oraz organizacji imprez i rajdów popularyzowane są zielone 

zakątki powiatu, stanowiąc alternatywę wobec kulturalnej oferty Poznania i okolicznych miast.  
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Cel operacyjny 11.2 

Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu 

 

 

Działanie 11.2.1 

Wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej 

 

Przedsięwzięcia inwestycyjne podejmowane przez samorządy gminne przy współpracy  

z samorządem powiatowym będą dotyczyć przede wszystkim zagospodarowania przestrzennego miejsc 

potencjalnie atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie szlaków turystycznych, przystani Ŝeglarskich, 

ścieŜek edukacyjnych i tras rowerowych.  

 

 

Cel szczegółowy 12 

 

Rozwój działalności kulturalnej i sportowo- rekreacyjnej 

 

 
Cel operacyjny 12.1 

Poprawa infrastruktury kulturalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego 

 

 

Działanie 12.1.1  

Renowacja i konserwacja dóbr kultury z terenu powiatu 

 
W ramach działania prowadzone będzie głównie dofinansowanie inwestycji związanych  

z renowacją i konserwacją dóbr kultury.  Rada Powiatu Poznańskiego w drodze uchwały określiła zasady i tryb 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. Z budŜetu powiatu poznańskiego mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie 

lub sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze powiatu poznańskiego, jeŜeli:  

- obiekt znajduje się w złym stanie technicznym;  

- obiekt posiada istotne znaczenie zabytkowe, historyczne, artystyczne lub naukowe powiatu 

poznańskiego. 

Dotacja moŜe być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, która posiada tytuł prawny do 

zabytku, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Ponadto, realizowane są zapisy „Programu opieki nad zabytkami powiatu poznańskiego na lata 2008-2011”.  

Szczegółowo plan modernizacji dotyczy w całości zadań inwestycyjnych związanych z robotami planowanymi 

do przeprowadzenia w SOSW w Owińskach, którego szczegółowy zakres został przedstawiony w Działaniu 
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5.1.1 - Budowa, remonty i modernizacje budynków oświatowych i sportowych obiektów 

przyszkolnych  (str. 58-59).  

 

 

Cel operacyjny 12.2 

Upowszechnienie wiedzy z zakresu kultury i tradycji regionu – promowanie postaw patriotyzmu 
lokalnego wśród młodzieŜy 

 

 

Działanie 12.2.1 

Rozwijanie w palcówkach oświatowych podległych powiatowi form edukacji  
z zakresu kultury i tradycji regionu 

 

W ramach działania podejmowane będą przedsięwzięcia zmierzające do podniesienia wśród 

młodzieŜy  szkolnej wiedzy z zakresu kultury  i tradycji regiony. Szczególnie preferowane będą: formy zajęć 

prowadzonych przez historyków regionalistów, historyków sztuki, przedstawicieli muzeów regionalnych itp.; 

konkursy i olimpiady, opracowanie i rozpowszechnianie w szkołach  materiałów edukacyjnych z zakresu 

kultury i tradycji regionu.  

 
 

 

Działanie 12.2.2 

Prowadzenie wymiany kulturalnej i promocja tradycji powiatu poznańskiego za granicą 

 

W ramach działania przewiduje się: promocję folkloru regionalnego i tradycji powiatu poznańskiego za 

granicą, organizację wymiany kulturalnej dziecięcych i młodzieŜowych zespołów artystycznych  

z zagranicznymi ośrodkami. 

WyŜej wymienione przedsięwzięcia powiat poznański będzie realizować w ramach priorytetów wynikających  

z Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 oraz  w ramach regionalnych Programów 

Operacyjnych przewidzianych w Uzupełnieniu programu na lata 2007-2013.  

 

 

Cel operacyjny 12.3 

Rozwój kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej aktywności dzieci i młodzieŜy 

 

 

Działanie 12.3.1 
Organizacyjne i finansowe wsparcie organizacji pozarządowych i nagradzanie osób działających  
na rzecz rozwoju artystycznego dzieci i młodzieŜy 

 

Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych będzie odbywać się na zasadzie dofinansowania 

imprez kulturalnych prowadzonych przez organizacje w ramach zadań priorytetowych, określonych  
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w Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. W ramach działania wprowadzono 

system nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

dla osób lub podmiotów. Od strony organizacyjnego wsparcia zakłada się podejmowanie działań 

promocyjnych poprzez rozpowszechnianie informacji o imprezach kulturalnych i artystycznych odbywających 

się na terenie powiatu. W ramach działania 4.2.6 zapisów Strategii Aglomeracji, Powiat Poznański jest gotów 

włączyć się w tworzenie kulturalnej platformy informacyjnej, gdzie zostanie stworzone wspólne kalendarium 

imprez umoŜliwiające „mobilność kulturalną” mieszkańców- metropolii.  

   

 

 

Działanie 12.3.2 

Organizacyjne i finansowe wsparcie organizacji działających na rzecz wychowania fizycznego 
dzieci i młodzieŜy – współorganizowanie powiatowych imprez sportowych  
i rekreacyjnych oraz nagradzanie młodych sportowców i osób działających na rzecz rozwoju 
kultury fizycznej.   

 

Działania podejmowane w tym zakresie będą organizowane na podobnej zasadzie, jak 

dofinansowanie imprez kulturalnych i artystycznych. NaleŜy dąŜyć do tego, aby podnosić rangę imprez 

sportowych i turystycznych, w tym szczególnie zawodów do poziomu ponadlokalnego. W ramach działania 

został wprowadzony takŜe system nagród dla sportowców, trenerów i działaczy z terenu powiatu za 

szczególne osiągnięcia sportowe. System wspiera dąŜenia do uzyskania coraz lepszych wyników oraz 

podnoszenia poziomu na arenie krajowej i międzynarodowej. W ramach proponowanego działania 4.4.6 

Strategii Aglomeracji Poznańskiej, Powiat Poznański moŜe przystąpić do współpracy. W ramach 

proponowanych działań Białej Księgi Aglomeracji Poznańskiej Powiat Poznański jest gotów wesprzeć promocję 

Metropolii Poznań poprzez sport. Powiat jest równieŜ gotów wesprzeć inicjatywę Igrzysk Sportowych 

Metropolii oraz cyklicznych imprez rekreacyjnych, które swoim zasięgiem będą obejmowały region, zgodnie  

z zapisami działania 4.4.4.  


