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5. CELE I DZIAŁANIA 

W zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego 2006-2015 r., zgodnie z jej 

pierwowzorem, wyszczególnione zostały cztery cele strategiczne, które osiągane będą poprzez 

realizację celów operacyjnych i celów szczegółowych. 

Realizacja celów następuje na poziomie konkretnych działań, które opisano z uwzględnieniem ich 

zakresu, realizatorów, źródeł finansowania, oczekiwanych efektów oraz sposobów ich 

opomiarowania. 

Cele strategiczne i odpowiadające im cele operacyjne realizowane przez Samorząd Powiatu 

Poznańskiego są następujące: 

I. Kształtowanie przestrzeni podwyŜszającej jakość Ŝycia oraz wspieranie rozwoju 

gospodarczego Powiatu 

Cele szczegółowe: 

1. Rozwój systemu komunikacji drogowej, 

2. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, 

3. Rozwój przedsiębiorczości  - tworzenie platformy współpracy z przedsiębiorcami, 

4. Poprawa i rozwój usług publicznych. 

II. Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców oraz dostosowania ich kwalifikacji 

i kompetencji do potrzeb rynku pracy Aglomeracji Poznańskiej 

Cele szczegółowe: 

1. Rozwój systemu oświaty, 

2. Promocja zatrudnienia, ograniczenie zjawiska wysokiego poziomu bezrobocia i eliminacja 

jego negatywnych skutków. 

III. Wzrost integracji społecznej, poprawa zdrowotności i bezpieczeństwa publicznego 

mieszkańców Powiatu 

Cele szczegółowe: 

1. Wzrost spójności i wzmocnienie integracji społecznej, 

2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców  - rozwój systemu opieki zdrowotnej, 

3. PodwyŜszenie stanu i poczucia bezpieczeństwa,  

4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

IV. Zwi ększanie efektywności wykorzystania walorów przyrodniczych i potencjału 

kulturowego Powiatu 

Cele szczegółowe: 

1. Rozwój potencjału turystycznego, 

2. Rozwój działalności kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej. 
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 Cel strategiczny Cel szczegółowy Cel operacyjny 

4. Poprawa i rozwój usług publicznych 

3. Rozwój przedsiębiorczości  – tworzenie 
platformy współpracy z przedsiębiorcami 

3.1. Wzmocnienie promocji lokalnej 
przedsiębiorczości i oferty inwestycyjnej 

3.2. Rozwój doradztwa dla przedsiębiorców 
w ramach istniejących i tworzonych gminnych 
centrów 

4.1. Poprawa jakości obsługi mieszkańca 
w urzędzie poprzez wdroŜenie nowoczesnych 
technologii teleinformatycznych 

2.1. Podniesienie świadomości ekologicznej 
wśród samorządów i mieszkańców 

2.2. Wsparcie systemu gospodarowania 
odpadami  

2.3. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza 

2.4. Monitoring stanu akustycznego 
środowiska 

2.5. Rozwój systemu ochrony przyrody 

2.6. Wsparcie procesu racjonalizacji 
gospodarowania wodą 

2.7. Ochrona powierzchni ziemi 

2. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego 

I. Kształtowanie przestrzeni podwyŜszającej 
jakość Ŝycia oraz wspieranie rozwoju 
gospodarczego Powiatu 

1. Rozwój systemu komunikacji drogowej 1.1. Modernizacja i budowa dróg 
powiatowych  

1.2. Realizacja ponadlokalnych  zadań 
transportowych  przy współpracy z innymi 
zarządcami dróg 
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Cel strategiczny Cel szczegółowy Cel operacyjny 

5.1. PodwyŜszenie standardów nauczania – 
poprawa infrastruktury edukacyjnej 

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 

5.3. Rozwój systemu wsparcia uzdolnionych 
uczniów 

II. Wzrost poziomu wykształcenia 
mieszkańców oraz dostosowania ich 
kwalifikacji i kompetencji do potrzeb rynku 
pracy Aglomeracji Poznańskiej 

5. Rozwój systemu oświaty  

III. Wzrost integracji społecznej, poprawa 
zdrowotności i bezpieczeństwa publicznego 
mieszkańców Powiatu 

6.1. Aktywizacja osób szczególnie 
zagroŜonych bezrobociem 

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

7.1. Pomoc rodzinom w sytuacji kryzysowej 

7.2. Wsparcie funkcjonowania rodzin 
zastępczych i udzielanie pomocy 
środowiskowej 

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

7.4. Aktywizacja środowiska seniorów  

7.5. Poprawa warunków funkcjonowania 
placówek pomocy społecznej 

7. Wzrost spójności i wzmocnienie integracji 
społecznej 
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Cel strategiczny Cel szczegółowy Cel operacyjny 

8. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców  – 
rozwój systemu opieki zdrowotnej 

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

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

8.3. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i 
zwiększenie dostępności do specjalistycznej 
opieki zdrowotnej 

9. PodwyŜszenie stanu i poczucia 
bezpieczeństwa  

9.1. Poprawa funkcjonowania i warunków 
pracy policji 

9.2. Poprawa funkcjonowania jednostek 
ochrony przeciwpoŜarowej 

9.3. Doskonalenie systemu zarządzania 
kryzysowego i realizacji zadań obronnych 

9.4. Działania prewencyjne 

10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 10.1. Budowa kapitału społecznego na rzecz 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

III. Wzrost integracji społecznej, poprawa 
zdrowotności i bezpieczeństwa publicznego 
mieszkańców Powiatu 
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Cel strategiczny Cel szczegółowy Cel operacyjny 

IV. Zwiększenie efektywności wykorzystania 
walorów przyrodniczych i potencjału 
kulturowego Powiatu 

11. Rozwój potencjału turystycznego 11.1. Wzmocnienie promocji turystycznej  
 
11.2. Poprawa atrakcyjności turystycznej  

12. Rozwój działalności kulturalnej i 
sportowo-rekreacyjnej 

12.1. Ochrona dóbr kultury 

12.2. Upowszechnianie wiedzy z zakresu 
kultury i tradycji regionu – promowanie 
postaw patriotyzmu lokalnego wśród 
młodzieŜy 

12.3. Rozwój kulturalnej i sportowo-
rekreacyjnej aktywności dzieci i młodzieŜy 
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CEL STRATEGICZNY I 
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PODWY śSZAJĄCEJ JAKOŚĆ 
śYCIA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO  
POWIATU 
 

Cel szczegółowy 1 
Rozwój systemu komunikacji drogowej 
 

Cel operacyjny 1.1. 
Modernizacja i budowa dróg powiatowych 
 
Działanie 1.1.1.  
Remonty i przebudowy dróg powiatowych 
 

Cel operacyjny 1.2.  
Realizacja ponadlokalnych zadań transportowych przy współpracy z innymi zarządcami 
dróg 
 
Działanie 1.2.1.  
Budowa obwodnicy północno-wschodniej 
 
Działanie 1.2.2.  
Budowa węzła w miejscowości Paczkowo gmina Swarzędz 
 
Działanie 1.2.3.  
Budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz układu komunikacyjnego  
w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach 
 
Działanie 1.2.4. 
Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz  
z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92  
w miejscowości Jasin, gmina Swarzędz 
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Działanie 1.1.1.  
Remonty i przebudowy dróg powiatowych 
 

 

Uzasadnienie działania 

Uzasadnieniem działania jest wymóg realizacji zadań Samorządu Powiatowego wynikających 

z Ustawy o Samorządzie Powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U z 2001 Nr 142 poz.1592 ze 

zm.) oraz Ustawy o drogach publicznych z  21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 Nr 19 poz. 115 ze zm.) 

wskazujących na konieczność modernizacji dróg powiatowych definiowanych jako szlaki 

stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin 

między sobą. Ponadto najwaŜniejszym celem działania jest poprawa jakości dróg powiatowych, 

podniesienie ich parametrów technicznych, zwiększenie przepustowości dróg oraz poprawa 

poziomu bezpieczeństwa na drogach. Wskazane do przebudowy odcinki dróg powiatowych, ze 

względu na swoją lokalizację w układzie całej aglomeracji poznańskiej stanowią istotne punkty 

układu komunikacyjnego. Obecnie nie spełniają one jednak obowiązujących parametrów 

technicznych, a ich nawierzchnie wymagają gruntownej modernizacji. Stąd potrzeba sukcesywnej 

przebudowy i modernizacji dróg. Priorytetem Zarządu Dróg Powiatowych jest eliminacja odcinków 

dróg o najgorszym stanie technicznym, a takŜe utrzymanie w odpowiednim standardzie dróg 

stanowiących podstawę do przenoszenia ruchu tranzytowego oraz najbardziej obciąŜonych ruchem 

pojazdów.  

 

Opis działania 

W latach 2012 – 2015 przewiduje się remonty i przebudowy dróg powiatowych, z których 

najwaŜniejszymi będą: 

 2012  

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko III Etap w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg  Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój Lokalnych na 

lata 2012-2015. 

2013 

• Przebudowa ulicy Tarnowskiej w Lusówku - 0,5 km w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych. 

• Przebudowa drogi 2407P ul. Poznańska w Kicinie (od ul. Wodnej do ul. Rolnej) – 0,7 km.  

• Przebudowa drogi 2434P ul. Kolejowa w Owińskach  (od DW nr 196 do przejazdu 

kolejowego PKP) – 0,8 km. 

• Przebudowa drogi Wierzonka-Kobylnica – 4 km. 

• Poszerzenie jezdni i ułoŜenie nowej warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P 
Koziegłowy-Kobylnica na odcinku od Wierzonki do skrzyŜowania z DK5 – ok. 4 km. 

• Przebudowa drogi 2390P ul. Łęczycka w Wirach na odcinku od ul. Zespołowej do  

ul. Laskowskiej oraz remont odcinka od parkingu przy kościele do ul. Zespołowej oraz od 
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ul. Laskowskiej do ul. Dworcowej. –1,3 km. 

2014 

• Przebudowa drogi 2401P Dopiewo-Poznań w m. Skórzewo na odcinku od ulicy Malwowej 

do ulicy Zakręt – 1,6 km. Zadania ma zostać zgłoszone do Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych.  

• Przebudowa drogi 2424P Rokietnica-Poznań w ciągu ulicy  Kierskiej  od ul. Leśnej do  

ulicy Altanowej (gr. Poznania). Zadanie proponuje  się zgłosić do Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych. 

 

Prace na drogach  obejmują m.in. budowę nowej nawierzchni,  budowę ronda, azyli na przejściach 

dla pieszych oraz budowę miejsc parkingowych. A takŜe powstanie nowych chodników, ciągów 

pieszo-rowerowych lub ścieŜek rowerowych, wybudowanie i remont istniejących zatok 

autobusowych lub peronów. Poprawione zostanie odwodnienie drogi poprzez wykonanie rowów 

lub systemu kanalizacji deszczowej. Wykonane zostanie równieŜ nowe oznakowanie poziome  

i pionowe. Szczegółowe rozwiązania techniczne będą zawierać stosowne dokumentacje projektowe. 

 

  2015 

• Przebudowa drogi powiatowej 2387P - ulica Grunwaldzka w Plewiskach na odcinku od 

ulicy Wołczyńskiej do ul. Szkolnej – 1,9 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych.  

• Przebudowa drogi powiatowej 2401P w Dąbrówce – w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych. 

 

Realizatorzy działania 

• Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 

• Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  

• Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

Partnerzy 

• Gminy powiatu poznańskiego 

 

Efekty działania 

Efektem realizacji działania będzie poprawa jakości drogi, podniesienie parametrów technicznych, 

zwiększenie przepustowości oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.  

 

Mierniki działania 

• liczba kilometrów przebudowanych i wybudowanych dróg wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą,  

• poprawa dostępności czasowej do miejsc prowadzących daną drogą.  
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Źródła finansowania 

• BudŜet gmin, 

• BudŜet Powiatu, 

• BudŜet państwa. 
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Działanie 1.2.1.  
Budowa obwodnicy północno-wschodniej 
 

 

Uzasadnienie działania 

Budowa obwodnicy północno – wschodniej miasta jest jednym z projektów o charakterze 

ponadlokalnym w porozumieniu z wieloma partnerami instytucjonalnymi. Zarząd Powiatu  

w Poznaniu jest jednym z inicjatorów projektu. Odcinek północno-wschodni obwodnicy 

aglomeracji poznańskiej będzie szlakiem tranzytowym generującym korzyści i zyski dla gmin 

leŜących na północny-wschód od Poznania. Obwodnica ta poprawi warunki obsługi 

komunikacyjnej pomiędzy gminami w powiecie poznańskim, w szczególności dotyczy to gmin: 

Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn Wlkp., Suchy Las a takŜe m. Poznań. Przyniesie równieŜ korzyści 

wynikające z połączenia z autostradą i drogami krajowymi. Dotyczy to zwłaszcza terenów 

w gminie Swarzędz, gdzie w rejonie drogi krajowej nr 92 zlokalizowano juŜ wiele inwestycji  

(m. in. centra logistyczne), i nadal uruchamiane są nowe tereny aktywizacji gospodarczej. Ponadto 

obwodnica będzie trasą przewozu odpadów do projektowanej spalarni odpadów w Elektrociepłowni 

Karolin. O konieczności realizacji zadania przekonują takŜe zapisy Ewaluacji Strategii Rozwoju 

Powiatu Poznańskiego. Wskazano w niej, Ŝe budowa obwodnicy jest zadaniem trafnym z punktu 

widzenia potrzeb mieszkańców powiatu i aglomeracji. Jest to projekt o charakterze ponadlokalnym, 

zatem  musi być realizowana przy niezbędnym współudziale województwa, m. Poznania i powiatu 

poznańskiego. W pierwszej kolejności naleŜy ustalić wielkość partycypacji finansowej 

poszczególnych podmiotów w projekcie oraz przygotować niezbędną dokumentację techniczną. 

 

Opis działania 

Realizacja zadania zakłada powstanie drogi o parametrach, co najmniej drogi głównej ruchu 

przyspieszonego (GP) łączącej drogę ekspresową S5 z drogą ekspresową S11. Udział Samorządu 

Powiatowego w inwestycji ma zostać określony na podstawie porozumień z Generalną Dyrekcją 

Dróg Krajowych i Autostrad, Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz gminami, przez 

których tereny przebiega lokalizacja drogi. W 2011 roku zlecono wykonanie projektu specyfikacji 

przetargowej na opracowanie "Studium korytarzowego z analizą wielokryterialną północno  

- wschodniego odcinka Zewnętrznego Pierścienia Drogowego Bliskiego Zasięgu wokół Miasta 

Poznania". Budowa obwodnicy jest niezwykle waŜnym przedsięwzięciem z uwagi na odciąŜenie 

dróg lokalnych od ruchu tranzytowego. Planowana obwodnica została takŜe uwzględniona 

w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz 

Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej. 

 

Realizatorzy działania 

• Zarząd Dróg Powiatowych, 

• Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
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Partnerzy 

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

• Zarząd Dróg Wojewódzkich, 

• Gminy powiatu poznańskiego, 

• Miasto Poznań. 

 

Efekty działania 

Efektem realizacji działania będzie wybudowanie obwodnicy północno-wschodniej miasta 

Poznania.  

 

Mierniki działania 

• Procentowy udział wykonanych prac (zarówno planistyczno – dokumentacyjnych jak 

i właściwych prac polegających na budowie drogi. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet gmin, 

• BudŜet Powiatu, 

• BudŜet województwa, 

• BudŜet państwa, 

• BudŜet Unii Europejskiej. 
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Działanie 1.2.2.  
Budowa węzła w miejscowości Paczkowo - gmina Swarzędz 
 

 

Uzasadnienie działania 

Projekt naleŜy do zadań ponadlokalnych, którego bezpośrednim inicjatorem jest Samorząd 

Powiatowy. „Węzeł Paczkowo”, zaprojektowany na przecięciu trasy planowanej obwodnicy 

północno-wschodniej i istniejącej drogi krajowej nr 92, to rozwiązanie, które powstało 

w odpowiedzi na tempo urbanizacji tego rejonu. W powiązaniu z działaniami podjętymi juŜ przez 

gminy, zmierzającymi do stworzenia nowych terenów aktywizacji gospodarczej w pobliŜu drogi 

krajowej nr 92, budowa węzła Paczkowo wpłynie na dalszy rozwój ekonomiczny tych terenów. 

Węzeł „Paczkowo” to bardzo istotny element obwodnicy. Podobnie jak w przypadku działania 1.2.1 

konieczność realizacji zadania wskazywana jest w Ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu 

Poznańskiego. W dokumencie podkreślono trafność zadania z punktu widzenia potrzeb 

mieszkańców powiatu i aglomeracji. Węzeł będzie obsługiwał ruch ponadlokalny, zatem realizacja 

zadania powinna być prowadzona przez GDDKiA przy inicjatywie i współfinansowaniu Powiatu 

Poznańskiego. Inwestycja powinna przynieść długookresowe korzyści. Węzeł poprawi dostępność 

sieci dróg podstawowych w aglomeracji, co powinno zaspokoić potrzeby mieszkańców na wiele lat.  

 

Opis działania 

Zadanie polega na wybudowaniu węzła drogowego w miejscowości Paczkowo stanowiącego 

połączenie drogi krajowej nr 92 Poznań – Warszawa na planowanej obwodnicy północno 

-wschodniej miasta Poznania. Uwzględniając połoŜenie węzła Paczkowo, a takŜe uwarunkowania 

funkcjonalne i techniczne, zaproponowane zostało bezkolizyjne skrzyŜowanie z drogą krajową  

nr 92 wraz z przejściem nad linią kolejową Kunowice-Warszawa w postaci węzła typu „karo”. 

Takie rozwiązanie drogowe istotnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego na istniejącej 

drodze krajowej oraz polepszy w znacznym stopniu komunikację na linii północ – południe 

obszarów podzielonych przez drogę krajową w rejonie gmin Swarzędz, Kostrzyn Wlkp. Efektem 

realizacji działania do 2011 r. jest przygotowanie dokumentacji budowlanej węzła. W pierwszej 

kolejności naleŜy ustalić wielkość partycypacji finansowej poszczególnych podmiotów w projekcie 

oraz przygotować niezbędną dokumentację techniczną. 

 

Realizatorzy działania 

• Zarząd Dróg Powiatowych, 

• Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

 

Partnerzy 

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

• Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
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• Gmina Swarzędz. 

 

Efekty działania 

Efektem realizacji działania będzie wybudowanie węzła drogowego Paczkowo w ciągu obwodnicy 

północno-wschodniej miasta Poznania.  

 

Mierniki działania 

• Procentowy udział wykonanych prac (zarówno planistyczno – dokumentacyjnych, jak 

i właściwych prac polegających na budowie węzła. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet gmin, 

• BudŜet Powiatu, 

• BudŜet województwa, 

• BudŜet państwa, 

• BudŜet Unii Europejskiej. 
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Działanie 1.2.3  
Budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz układu 
komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach 
 

 

Uzasadnienie działania 

Budowa wymienionych w działaniu obiektów technicznych ma duŜe znaczenie dla podniesienia 

przepustowości układu drogowego na wskazanym obszarze powiatu. Zadanie to jest niezwykle 

istotne z punktu widzenia potrzeb komunikacyjnych mieszkańców całej aglomeracji poznańskiej. 

Uzasadnieniem działania jest takŜe konieczność realizacji zadań Samorządu Powiatowego 

wynikających z Ustawy o Samorządzie Powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 Nr 

142 poz. 1592 ze zm.) oraz Ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 Nr 19 

poz. 115 ze zm.) wskazujących na konieczność modernizacji dróg powiatowych definiowanych 

jako szlaki stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib 

gmin między sobą. Obiekt ma powstać na granicy 2 gmin i powiatów, zatem jest projektem 

ponadlokalnym. Działanie ma charakter zadania własnego JST, w tym Samorządu Powiatowego. 

Prognozuje się, Ŝe inwestycja powinna przynieść długookresowe korzyści. Układ zaspokoi potrzeby 

mieszkańców na wiele lat.  

 

Opis działania 

Zadanie polega na wybudowaniu układu komunikacyjnego wraz z dwoma wiaduktami nad linią 

kolejową E20 Poznań-Berlin w ciągu ul. Grunwaldzkiej w m. Poznań i m. Plewiska. Cały węzeł 

składać się ma z trzech obiektów inŜynieryjno - drogowych. Pierwszy wiadukt powstanie w ciągu 

ul. Grunwaldzkiej i połączy poznańskie Junikowo z Plewiskami. Drugi, w ciągu ul. Kolejowej, 

będzie słuŜył głównie przejazdowi z Komornik do Dopiewa. Trzecim punktem inwestycji jest 

budowa nowej drogi po północnej stronie torów, będącej przedłuŜeniem ul. Miśnieńskiej. Do końca 

2011 r. w celu realizacji działania podpisano list intencyjny w sprawie finansowania projektu 

układu komunikacyjnego. Sygnatariuszami listu są: Powiat Poznański, Miasto Poznań, Gmina 

Dopiewo, Gmina Komorniki oraz PKP PLK S.A. Zgodnie z listem intencyjnym miasto Poznań 

wyłoŜy 50 proc. kosztów. Kolejne 20% sfinansuje gmina Komorniki, 18,33% Powiat Poznański, a 

11,67% gmina Dopiewo. Wstępnie zakłada się, Ŝe projekt układu komunikacyjnego zostanie 

opracowany do końca 2013 r., koszt projektu oszacowano na 3,9 mln zł.  

 

Realizatorzy działania 

• Zarząd Dróg Powiatowych, 

• Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Partnerzy 

• Gmina Komorniki, 

• Gmina Dopiewo, 
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• Miasto Poznań, 

• PKP PLK. S.A.  

 

Efekty działania 

Efektem realizacji inwestycji będzie wybudowanie obiektów, co przyczyni się do podniesienia 

przepustowości węzła, oraz poprawy obsługi transportowej mieszkańców. 

 

Mierniki działania 

• Procentowy udział wykonanych prac (zarówno planistyczno – dokumentacyjnych, jak 

i właściwych prac polegających na budowie obiektów. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet gmin, 

• BudŜet Powiatu, 

• BudŜet państwa, 

• BudŜet Unii Europejskiej. 

 

 



Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2015 

 

 97

 

 

Działanie 1.2.4.  
Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą 
krajow ą nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. 
Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, gmina Swarzędz 
 

 

Uzasadnienie działania 

Inwestycja ma istotne znaczenie zarówno dla poprawy obsługi transportowej terenów 

przemysłowych w gminie Swarzędz (Centrum Logistyczno Inwestycyjnego Poznań - „CLIP”), jak 

i dla odciąŜenia układu drogowego miasta Swarzędza. Nowa droga ma nie tylko poprawić dojazd 

w rejony ulicy Rabowickiej w Swarzędzu, ale przede wszystkim skutecznie odciąŜyć wiadukt przy 

ul. Polnej oraz pobliskie ciągi komunikacyjne. Z uwagi na zwiększenie powierzchni terenów 

przemysłowych na wskazanym obszarze, budowa drogi jest niezbędna dla podniesienia 

atrakcyjności terenów inwestycyjnych w okolicy.  

 

Opis działania 

Przedsięwzięcie inwestycyjne będzie prowadzone w drodze porozumienia przez dwa podmioty  

– Powiat Poznański oraz Gminę Swarzędz. Inwestycja obejmuje budowę drogi powiatowej łączącej 

ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w miejscowości Jasin wraz z przebudową odcinka drogi 

krajowej oraz budową dróg serwisowych w rejonie skrzyŜowania nowo projektowanej drogi 

z drogą krajową, obsługującej tereny po północnej i południowej stronie drogi krajowej. Inwestycja 

obejmuje takŜe przebudowę fragmentu ul. Rabowickiej wraz z wprowadzeniem zabezpieczeń 

akustycznych dla ochrony terenów mieszkaniowych leŜących przy ul. Rabowickiej przed 

pośrednim oddziaływaniem akustycznym przedmiotowej inwestycji.  

 

Realizatorzy działania 

• Zarząd Dróg Powiatowych, 

• Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

 

Partnerzy 

• Gmina Swarzędz. 

 

Efekty działania 

Efektem realizacji projektu będzie wybudowanie wskazanych odcinków dróg. 

 

Mierniki działania 

• Procentowy udział wykonanych prac (zarówno planistyczno – dokumentacyjnych, jak 

i właściwych prac polegających na budowie drogi). 
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Źródła finansowania 

• BudŜet gmin, 

• BudŜet Powiatu, 

• BudŜet państwa, 

• BudŜet Unii Europejskiej. 
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Działanie 1.2.5 
Integracja systemu transportu publicznego na obszarze powiatu  poznańskiego 
przy wykorzystaniu potencjału przewozowego przewoźników kolejowych oraz 
gminnych przewoźników autobusowych korzystających z dróg powiatowych.  
 

 

 
Uzasadnienie działania 
 
Wejście z dniem 1 marca 2011 roku ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 7 stycznia 

2011r. (Dz. U. z 2011 Nr 5 poz. 13 ze zm.) nałoŜyło na Starostę Poznańskiego nowe zadania  

z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego. Jednym z nich jest przygotowanie do 28 

lutego 2014 roku Planu ZrównowaŜonego Rozwoju Transportu Publicznego. PoniewaŜ większość 

ponadgminnych połączeń transportowych ma charakter aglomeracyjny ukierunkowany na stolicę 

województwa wielkopolskiego, jednoznaczne określenie potrzeb transportowych mieszkańców 

powiatu poznańskiego wymaga opracowania wspólnie z Miastem Poznaniem oraz gminami 

wchodzącymi w skład powiatu poznańskiego, całościowego planu transportowego obejmującego 

zarówno obszar powiatu poznańskiego, jak równieŜ obszar Miasta Poznania. Plan taki będzie 

podstawą zamodelowania linii łączących gminy powiatu z pominięciem Poznania oraz określi rolę 

Starosty Poznańskiego w budowie sieci połączeń komunikacyjnych pomiędzy powiatem,  

a m. Poznań. 

  

Opis działania 
 
W ramach prac nad zintegrowanym Planem ZrównowaŜonego Rozwoju Transportu Publicznego 

Aglomeracji Poznańskiej zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców powiatu 

poznańskiego. Badania te mają na celu określenie preferencji i zachowań komunikacyjnych 

mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem roli transportu publicznego w rozwoju 

powiązań społecznych i gospodarczych na obszarze powiatu. Badania te mają równieŜ pokazać 

moŜliwości wykorzystania transportu publicznego jako narzędzia do przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu oraz ochrony środowiska naturalnego. Po opracowaniu zintegrowanego planu 

transportowego dla całej aglomeracji, plan ten zostanie poddany delimitacji, w ramach której 

zostanie przygotowany projekt Planu ZrównowaŜonego Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu 

Poznańskiego. Plan ten powinien być przyjęty uchwałą Rady Powiatu do 28 kwietnia 2014 r.  

W ramach prac nad planem zostanie takŜe opracowany model transportowy, który wykorzystywany 

będzie w procesie podejmowania decyzji z zakresu remontu poszczególnych odcinków dróg 

powiatowych oraz portal internetowy monitorujący na bieŜąco uwagi na temat funkcjonowania 
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transportu publicznego na obszarze powiatu poznańskiego.  

W roku 2012 miasto Poznań, jako Beneficjent, przystąpiło do projektu pt. „Badania  

i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej”, którego partnerem jest równieŜ 

Powiat Poznański. Projekt uzyskał dofinansowanie w Konkursie Dotacji dla jednostek samorządu 

terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na dziania wspierające 

podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług publicznych, w wysokości 1 811 088,00 zł,  

wkład własny miasta Poznania wyniósł 130 732,00 zł, a wartość części wkładu przypadająca na 

Powiat Poznański, to kwota w wysokości 70 500,00 zł. Łączna wartość całego projektu wynosi 

2.012.320,00 zł.   

 

Realizatorzy działania 
 

• Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Zarząd Dróg Powiatowych, 

• Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

 
Partnerzy 
 
• Miasto Poznań, 

• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 

• Gminy Powiatu Poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin będących właścicielami 

gminnych spółek przewozowych tj. Czerwonaka, Kleszczewa, Kórnika, Rokietnicy, Swarzędza, 

Suchego Lasu i Tarnowa Podgórnego. 

 
Efekty działania 
 
Efektem realizacji działania będzie stworzenie Planu ZrównowaŜonego Rozwoju Transportu 

Publicznego Powiatu Poznańskiego. 

 
Mierniki działania 
 
Procentowy udział wykonanych prac dokumentacyjnych i planistycznych przy tworzeniu planu 

transportowego, modelu transportowego oraz portalu internetowego badającego opinię  

o funkcjonowaniu transportu zbiorowego na obszarze powiatu poznańskiego. 

 
Źródła finansowania 
 
• BudŜet Miasta Poznania, 

• BudŜet Powiatu, 
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• Program Operacyjny Pomoc Techniczna – EFRR.
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CEL STRATEGICZNY I 

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PODWY śSZAJĄCEJ JAKOŚĆ 
śYCIA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU 

Cel szczegółowy 2 
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego 
Cel operacyjny 2.1. 
Podniesienie świadomości ekologicznej wśród samorządów i mieszkańców  

Działanie 2.1.1.  
Promocja przedsięwzięć i zachowań proekologicznych oraz edukacja ekologiczna 

Cel operacyjny 2.2.  
Wsparcie systemu gospodarowania odpadami 

Działanie 2.2.1. Gospodarowanie odpadami z wypadków 

Cel operacyjny 2.3.  
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

Działanie 2.3.1. Modernizacja kotłowni oraz termomodernizacja obiektów prowadzonych lub 
zarządzanych przez Powiat 

Działanie 2.3.2. Wymiana urządzeń elektrycznych i oświetlenia na energooszczędne oraz 
wykonanie instalacji w oparciu o zastosowanie systemu solarnego 

Działanie 2.3.3. Realizacja załoŜeń zawartych w „Programie usuwania azbestu oraz wyrobów 
zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego” 

Cel operacyjny 2.4.  
Rozwój systemu ochrony przyrody 
Działanie 2.4.1.  Zwiększanie lesistości i poprawa stanu lasów 

Działanie 2.4.2. Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej i redukcji drapieŜników 
(lisów i jenotów) na terenie powiatu poznańskiego 

Działanie 2.4.3. Wsparcie zadań statutowych Związku Międzygminnego „Schronisko dla 
zwierząt – SCHRONISKO” 

Cel operacyjny 2.5.  

Wsparcie procesu racjonalizacji gospodarowania wodą 

Działanie 2.5.1. Ochrona jakości wód 

Cel operacyjny 2.6.  Ochrona powierzchni ziemi 

Działanie 2.6.1. Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi 

Działanie 2.6.2. Prowadzenie obserwacji i rejestru terenów zagroŜonych ruchami masowymi 
ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy 
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Działanie 2.1.1. 
Promocja przedsięwzięć i zachowań proekologicznych oraz edukacja 
ekologiczna 
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie to wpisuje się w podstawowe zadanie Powiatu jakim jest edukacja publiczna oraz 

promocja zdrowia i ochrona środowiska wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o Samorządzie Powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zm.). Według Programu ochrony 

środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2015, wśród przyjętych tam priorytetów 

ekologicznych na pierwszym miejscu znajduje się edukacja ekologiczna, jako podstawa realizacji 

idei rozwoju zrównowaŜonego Powiatu. 

 

Opis działania 

Działanie to jest realizowane poprzez powiatowy program „Promocja ekologii poprzez edukację”. 

W ramach tego programu organizuje się: 

• forum ekologiczne, 

• konkursy z zakresu ochrony środowiska i przyrody, 

• szkolenia z zakresu ochrony środowiska i przyrody, 

• wykłady dla młodzieŜy z zakresu ekologii, 

• warsztaty przyrodnicze dla młodzieŜy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 

• działania informacyjne skierowane do przedsiębiorców (w tym takŜe do rolników), 

• promocję walorów przyrodniczych powiatu poznańskiego. 

 

Realizatorzy  

• Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu. 

Partnerzy 

• Gminy Powiatu Poznańskiego, 

• Szkoły Powiatu Poznańskiego, 

• Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

• Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. 

 

Efekty działania 

Celem działania jest uwraŜliwienie mieszkańców powiatu na problemy środowiskowe jak równieŜ 

edukacja w tym zakresie. Realizacja zakładanych form edukacji i promocji ekologicznej czyni 

proekologiczne idee przystępnymi dla kaŜdego mieszkańca powiatu i w perspektywie podnosi 

warunki Ŝycia mieszkańców w zakresie jakości środowiska przyrodniczego. 
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Mierniki działania  

• Liczba i rodzaj organizowanych imprez, 

• Wielkość nakładów finansowych w roku, 

• Liczb osób uczestniczących w szkoleniach, konkursach, wykładach, itp. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu,  

• BudŜety szkół.  
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Działanie 2.2.1. 
Gospodarowanie odpadami z wypadków 
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie to jest zgodne z Ustawą  z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 Nr 185, 

poz. 1243 ze zm.). W ramach gospodarki odpadami ustawa określa, iŜ jednym z wielu działań  

w tym zakresie realizowanym przez Powiat jest gospodarowanie odpadami z wypadków, jeŜeli:  

1. nie moŜna wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku 

zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna  

lub 

2. jest konieczne natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagroŜenie 

Ŝycia lub zdrowia ludzi lub moŜliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku. 

(na podstawie art. 17b ust. 4 Ustawy o odpadach).  

Nadzór na odpadami z wypadków stanowi takŜe zadanie priorytetu ekologicznego określonego 

w Programie ochrony środowiska Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2015. 

 

Opis działania 

Realizacja tego działania ma charakter interwencyjny i opiera się głównie na „gotowości” słuŜb 

powiatowych (kryzysowych, ratunkowych) do przejęcia i utylizacji odpadów pochodzących 

z wypadków. 

 

Realizator działania 

• Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Partnerzy 

• StraŜ poŜarna, 

• Gminne słuŜby.  

 

Efekty działania 

Właściwe postępowanie z odpadami i szybkie i skuteczne unieszkodliwianie odpadów z wypadków 

przyczynia się do ochrony środowiska przyrodniczego i podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu. 

 

Mierniki  

• Ilość zagospodarowanych odpadów z wypadków w Mg/rok.  

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu. 
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Działanie 2.3.1. 

Modernizacja kotłowni oraz termomodernizacja obiektów prowadzonych lub 

zarządzanych przez Powiat 
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie to zgodne jest z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (Dz. U.  

z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zm.), gdzie kwestie ochrony środowiska przyrodniczego, jak równieŜ 

utrzymanie obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej są ustawowym zadaniem Powiatu. 

Zagadnienia modernizacji obiektów zarządzanych przez Powiat w kierunku ich „ekologizacji” 

podejmuje równieŜ Program ochrony środowiska Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2015, gdzie 

działanie to stanowi realizację priorytetu ekologicznego pt. Ochrona jakości powietrza, wód i ziemi.  

Opis działania 

Działanie zakłada wykonanie inwestycji termomodernizacyjnych i modernizacje kotłowni 

w obiektach zarządzanych przez Powiat (przede wszystkim w placówkach oświatowych, 

opiekuńczo-wychowawczych, administracyjnych i w N.Z.O.Z Szpital w Puszczykowie Sp. z o.o.). 

Realizator działania 

• Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Partnerzy 

• Ośrodki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze, socjalne, zdrowotne zarządzane przez 

Powiat 

Efekty 

Działanie to zapewnia poprawę bilansu energetycznego budynków poprzez zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię niezbędną do ich ogrzania i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej. 

Skutkiem zmniejszenia zuŜycia energii będzie redukcja emisji zanieczyszczeń oraz zmniejszenie 

kosztów bieŜących utrzymania budynku. 

Mierniki działania 

• Liczba obiektów poddanych termomodernizacji, 

• Wielkość nakładów finansowych w roku. 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu,  

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

• BudŜet Państwa, 

•  Inne dostępne środki zewnętrzne. 
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Działanie 2.3.2. 
Wymiana urządzeń elektrycznych i oświetlenia na energooszczędne oraz 
wykonanie instalacji w oparciu o zastosowanie systemu solarnego 
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie to zgodne jest z ustawą o Samorządzie Powiatowym z 1998 r. (Dz. U. z 2001 Nr 142, 

poz. 1592 ze zm.), gdzie kwestie ochrony środowiska i przyrody, jak równieŜ utrzymanie obiektów  

i urządzeń uŜyteczności publicznej są ustawowym zadaniem Powiatu. Kwestie modernizacji 

obiektów zarządzanych przez Powiat Poznański w kierunku ich „ekologizacji” podejmuje równieŜ 

Program ochrony środowiska Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2015, gdzie działanie to stanowi 

realizację priorytetu ekologicznego pt. Ochrona jakości powietrza, wód i ziemi.  

Opis działania 

Działanie zakłada wymianę urządzeń elektrycznych i oświetlenia na energooszczędne, wykonanie 

instalacji przygotowania ciepłej wody uŜytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego oraz 

montaŜ kolektorów słonecznych w obiektach zarządzanych przez Powiat (przede wszystkim 

w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, administracyjnych i  w N.Z.O.Z Szpital 

w Puszczykowie Sp. z o.o.). 

Realizator działania 

• Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Partnerzy 

• Ośrodki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze, socjalne, zdrowotne Powiatu. 

Efekty 

Działanie to zapewnia poprawę bilansu energetycznego budynków poprzez zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię niezbędną do ich oświetlenia. Skutkiem zmniejszenia zuŜycia energii 

będzie zmniejszenie kosztów bieŜących utrzymania budynku. 

Mierniki działania 

• Liczba obiektów, w których dokonano wymiany urządzeń elektrycznych i oświetlenia, 

• Wielkość nakładów finansowych w roku. 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu,  

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

• BudŜet Państwa, 

• Inne dostępne środki zewnętrzne. 
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Działanie 2.3.3. 
Realizacja załoŜeń zawartych w „Programie usuwania azbestu oraz wyrobów 
zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego” 
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie jest realizacją przyjęego przez Radę Powiatu Poznańskiego w 2007 r. „Programu 

usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego”, który 

realizowany jest przy udziale gmin Powiatu. Program usuwania azbestu stanowi równieŜ jedno 

z zadań realizujących priorytet ekologiczny zapisany w Programie ochrony środowiska Powiatu 

Poznańskiego na lata 2012-2015 pt. Właściwa gospodarka odpadami.  

Działanie to jest rekomendowane w ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego (2012 r.) 

do umieszczenia w przyszłej Strategii Powiatu. W związku z tym, Ŝe czas unieszkodliwiania 

azbestu kończy się w 2032 r. to w kolejnych latach naleŜy zdynamizować realizację tego działania. 

 

Opis działania 

Działanie jest realizowane poprzez dofinansowanie w wysokości 70% kosztów całkowitych 

demontaŜu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. W myśl stworzonego 

Regulaminu udzielania pomocy finansowej dotyczącej usuwania wyrobów zawierających azbest, 

beneficjentami mogą być: osoby fizyczne zameldowane na terenie powiatu poznańskiego, 

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów 

publicznych, a takŜe Polski Związek Działkowców. WyŜej wymienione podmioty, aby skorzystać 

z dofinansowania, zobligowane są do złoŜenia wniosku w urzędzie gminy właściwym według 

miejsca połoŜenia nieruchomości, na której znajdują się materiały zawierające azbest. W przypadku 

niewykorzystania limitów dotacyjnych w danej gminie przez wspomniane jednostki, uprawnione 

stają się takŜe rolnicze spółdzielnie produkcyjne, posiadające nieruchomość na terenie powiatu 

poznańskiego. 

Z uwagi na konieczność zdynamizowania działań dotyczących usuwania azbestu, niezbędne jest 

prowadzenie szerokich działań propagujących konieczność usuwania azbestu zarówno wśród osób 

fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. 

 

Realizatorzy działania 

• Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Partnerzy 

• Gminy powiatu poznańskiego, 

• Podmioty gospodarcze i mieszkańcy Powiatu.  

 

Efekty działania 

Materiały budowlane zawierające azbest mają właściwości rakotwórcze i usuwanie ich jest 

konieczne ze względów zdrowotnych. Usunięcie związków rakotwórczych z obiektów 
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i pomieszczeń zmniejsza zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia, przez co stwarza dla mieszkańców większe 

poczucie bezpieczeństwa. 

 

Mierniki  

• Ilość unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest (w kg/rok), 

• Wielkość nakładów finansowych w roku.  

 

Źródła finansowania 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

• BudŜet gmin powiatu poznańskiego,  

• BudŜet Powiatu Poznańskiego. 
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Działanie 2.4.1.  
Zwiększanie lesistości i poprawa stanu lasów 
 

 

Uzasadnienie działania 
W 2007 r. opracowano „Program Zwiększania Lesistości Powiatu Poznańskiego”, który nawiązuje 

do „Krajowego programu zwiększania lesistości” i zakłada wzrost lesistości z obecnych 28,9 % do 

30 % w 2020 r. i 33 % w 2050 r. W programie tym wytypowano potencjalne obszary do zalesienia, 

biorąc pod uwagę szereg uwarunkowań, jak np. przydatność terenów do produkcji rolnej, stopień 

zdegradowania gleby, bliskość cieków wodnych i większych kompleksów leśnych.  

 
Opis działania 
Działanie obejmuje szereg szczegółowych realizacji, m.in.: 

• sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu,  

• wykonywanie inwentaryzacji stanu lasu, 

• odnowienia drzewostanu zniszczonego w wyniku anomalii pogodowych lub przez 

szkodnika drzewostanu, 

• wykonanie pasów zadrzewień śródpolnych, 

• budowa „zielonych ekranów akustycznych”, 

Realizator działania 

• Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu 

Partnerzy 

• Nadleśnictwa na terenie powiatu, 

• Gminy powiatu poznańskiego, 

• Właściciele lasów, nad którymi nadzór sprawuje Starosta Poznański (lasy nie będące 

własnością Skarbu Państwa), 

• Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. 

Efekty działania 
Działanie ma bezpośredni wpływ na zwiększenie lesistości regionu, co przyczynia się do poprawy 

jakości Ŝycia nie tylko obecnych, ale i przyszłych pokoleń mieszkańców. 

Mierniki  

• Powierzchnia gruntów zalesionych w roku, 

• Powierzchnia gruntów, dla których sporządzono uproszczony plan urządzania lasu w roku, 

• Wielkość nakładów finansowych w roku. 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu,  

• BudŜety gmin, 

• Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,  

• Środki właścicieli lasów.  
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Działanie 2.4.2. 
Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej i redukcji drapie Ŝników (lisów 
i jenotów) na terenie Powiatu Poznańskiego 
 

 

Uzasadnienie działania 

W ostatnich kilkunastu latach zaobserwowano drastyczny spadek liczebności zwierzyny drobnej 

zwłaszcza: zajęcy, kuropatw i baŜantów przy jednoczesnym wyraźnym wzroście liczebności 

niektórych gatunków ssaków drapieŜnych, w szczególności lisów. DrapieŜnictwo tego gatunku jest 

jedną z głównych przyczyn niskich stanów liczebnych zwierzyny drobnej. W 2010 r. opracowany 

został, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, „Program odbudowy populacji zwierzyny 

drobnej i redukcji drapieŜników (lisów i jenotów) na terenie Powiatu Poznańskiego”, który 

koresponduje z „Programem odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie 

wielkopolskim w latach 2005-2015” opracowanym przez Marszała Województwa Wielkopolskiego. 

 

Opis działania  

Działanie prowadzi do redukcji drapieŜników, jakimi są lisy oraz jenoty. Dostrzegając zmiany 

dokonywane przez człowieka w środowisku, które w coraz większym stopniu, często negatywnie 

wpływają na świat roślin i zwierząt w tym takŜe zwierząt łownych, przewiduje się pomoc kołom 

łowieckim w aktywnym sterowaniu populacjami zwierzyny. Powiat od 2002 r. wspiera finansowo 

działania kół łowieckich, polegające na odstrzale redukcyjnym lisów i jenotów. 

W ramach działania związanego z odbudową populacji zwierzyny drobnej podjęto wraz 

Nadleśnictwem Konstantynowo próby ratowania drogą reintrodukcji kuropatwy, gatunku 

zagroŜonego wyginięciem. Z Nadleśnictwem Konstantynowo współpracują ponadto gminy powiatu 

poznańskiego, powiaty: Śremski i Kościański oraz koła łowieckie. 

 

Realizator działania 

• Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Partnerzy 

• Nadleśnictwa i koła łowieckie z powiatu poznańskiego. 

 

Efekty/mierniki działania 

• Liczba odstrzelonych lisów i jenotów, 

• Liczba reintrodukowanych zwierząt, 

• Wielkość nakładów finansowych w roku.  

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu. 

 
 



Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2015 

 

 112

 
 

Działanie 2.4.3. 
Wsparcie zadań statutowych Związku Mi ędzygminnego „Schronisko dla 
zwierząt – SCHRONISKO” 
 

 

Uzasadnienie działania 

Starosta Poznański w 2008 r. zainicjował budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, 

w gminie Kostrzyn Wielkopolski. W porozumieniu dotyczącym budowy i eksploatacji 

międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt uczestniczą gminy: Czerwonak, 

Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, 

Suchy Las, Swarzędz. W 2010 r. dokonano zgłoszenia powstania Związku Międzygminnego do 

rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 

Wojewody Wielkopolskiego. Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”, 

nabył osobowość prawną i rozpoczął działalność z dniem 27 lipca 2010 r.  

 

Opis działania  

Działanie na obecnym etapie funkcjonowania schroniska realizowane jest poprzez stałe 

dofinansowanie jego działalności.  

 

Realizator działania 

• Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Partnerzy 

• Gminy Powiatu Poznańskiego, naleŜące do Związku. 

 

Efekty 

Bezdomne zwierzęta stanowią niejednokrotnie zagroŜenie dla ludzi i innych zwierząt. 

Umieszczenie ich w schronisku wpłynie na zmniejszenia populacji bezpańskich zwierząt, 

jednocześnie wpłynie na poprawę ich dobrostanu oraz podniesie bezpieczeństwo mieszkańców 

powiatu. 

 

Mierniki  

• Liczba zwierząt umieszczonych w schronisku w ciągu roku, 

• Wielkość nakładów finansowych w roku. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Związku Międzygminnego,  

• BudŜet Powiatu. 
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Działanie 2.5.1.  
Ochrona jakości wód 
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie to jest zgodne z ustawą  z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (Dz. U.  

z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zm.), gdzie kwestie ochrony środowiska i przyrody są ustawowym 

zadaniem Powiatu. W Programie ochrony środowiska Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2015 

ochrona jakości wód stanowi jeden z priorytetów ekologicznych Powiatu, gdzie nadrzędnym celem 

jest racjonalizacja zuŜycia wód.  

 

Opis działania 

1. Wykonanie opracowań w zakresie ochrony i jakości wód, 

2. Dofinansowanie działalności spółek wodnych w zakresie utrzymania i modernizacji systemów 

melioracyjnych. 

 

Realizator działania 

• Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

 

Efekty działania 

Działanie związane z ochroną wód zarówno powierzchniowych jak i podziemnych wpływa 

bezpośrednio na poprawę stanu środowiska przyrodniczego, racjonalizację zuŜycia wody oraz 

jakość Ŝycia mieszkańców powiatu. 

 

Mierniki  

• Wielkość nakładów finansowych w roku, 

• Wskaźniki jakości wód w powiecie. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu. 
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Działanie 2.6.1.  
Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi 
 

 

Uzasadnienie działania 

Na postawie art. 109 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 ze zm.) istnieje obowiązek oceny jakości gleby i ziemi oraz obserwacji zmian, 

który dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Okresowe badania jakości 

gleby i ziemi prowadzi Starosta. 

 

Opis działania 

Działanie realizowane jest poprzez prowadzenie okresowych badań jakości gleb i naturalnego 

ukształtowania powierzchni ziemi. Stały monitoring tych zasobów przyrodniczych daje moŜliwość 

racjonalnego gospodarowania nimi i przeciwdziałania ich degradacji. Wyniki badań są podstawą do 

prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami w gminach. 

 

Realizator działania 

• Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

 

Efekty działania 

Celem tego działania jest ochrona naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi oraz gleb przed 

degradacją, a przez to poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz jakości Ŝycia 

mieszkańców. 

 

Mierniki  

• Wielkość nakładów finansowych w roku, 

• Powierzchnia gleb zdegradowanych w powiecie. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu. 
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Działanie 2.6.2. 
Prowadzenie obserwacji i rejestru terenów zagroŜonych ruchami masowymi 
ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy 
 

 

Uzasadnienie działania 

Zgodnie art. 110a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku 

Nr 25, poz. 150 ze zm.). Starosta prowadzi obserwację terenów zagroŜonych ruchami masowymi 

ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a takŜe rejestr zawierający informacje o tych 

terenach. 

 

Opis działania 

Działanie ma charakter ustawowy i polega na monitoringu ruchów masowych ziemi na terenie 

powiatu i ich rejestracji. Inwentaryzacja taka jest podstawowym dokumentem wykorzystywanym 

w procesie opiniowania warunków zabudowy przedsięwzięć zlokalizowanych na tych terenach. 

 

Realizator działania 

• Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

 

Efekty działania 

Opinie i pozwolenia na budowę w powiecie wydawane są na podstawie aktualnych i dokładnych 

danych dotyczących ruchów masowych i wynikających z nich zagroŜeń dla uŜytkowników tych 

terenów. 

 

Mierniki  

• Wielkość nakładów finansowych w roku, 

• Liczba zarejestrowanych terenów, na których zachodzą ruchy masowe ziemi. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu. 
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CEL STRATEGICZNY I 
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PODWY śSZAJĄCEJ JAKOŚĆ 
śYCIA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
POWIATU 
 
Cel szczegółowy 3 
Rozwój przedsiębiorczości - tworzenie platformy współpracy 
z przedsiębiorcami 
 
Cel operacyjny 3.1.  
Wzmocnienie promocji lokalnej przedsiębiorczości i oferty inwestycyjnej 
 
Działanie 3.1.1. 
Rozpowszechnianie informacji o potencjale gospodarczym powiatu 
 
Działanie 3.1.2.  
Prowadzenie i promowanie portalu firm Powiatu Poznańskiego www.pfpp.com.pl wraz 
z wykorzystaniem dostępnych mediów społecznościowych 
 
Cel operacyjny 3.2. 
Rozwój doradztwa dla przedsiębiorców w ramach istniejących i tworzonych gminnych 
centrów 
 
Działanie 3.2.1.  
Tworzenie i rozwój w strukturach Powiatu instytucjonalnego wsparcia w zakresie doradztwa 
dla przedsiębiorców 
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Działanie 3.1.1.  
Rozpowszechnianie informacji o potencjale gospodarczym Powiatu 
 

 

Uzasadnienie działania 

W dobie gospodarki opartej na wiedzy dostęp do informacji jest jednym z kluczowych warunków 

rozwoju gospodarczego i wzrostu przedsiębiorczości w wymiarze lokalnym. Rozpowszechnianie 

informacji o potencjale gospodarczym Powiatu Poznańskiego oraz docieranie z nimi do 

przedsiębiorców przyczynia się do efektywnego rozwoju ich firm. Realizacja działania w latach 

2006-2011 wskazuje na konieczność kontynuacji działania w latach 2012-2015, przy jednoczesnym 

rozwinięciu zakresu realizowanych zadań. 

 

Opis działania 

Działanie ma na celu współpracę Powiatu Poznańskiego z mediami, ośrodkami wspierania 

przedsiębiorczości i ośrodkami doradztwa gospodarczego (organizacjami i izbami gospodarczymi) 

w zakresie dostępu do programów pomocowych dla MŚP, zasad, procedur, terminów składania 

wniosków, a takŜe szkoleń, konferencji adresowanych do przedsiębiorców. 

Celem działania jest zaprezentowanie potencjału gospodarczego powiatu poznańskiego, poprzez 

udział oraz współorganizowanie imprez targowych, organizację forów i konferencji, będących 

źródłem wiedzy i doświadczeń dla przedsiębiorców (poprzez współorganizację m.in. Poznańskich 

Dni Przedsiębiorczości, Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej, Konkursu o tytuł 

„Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”).  

 

Realizator działania 

• Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego  

w Poznaniu. 

Efekty/mierniki działania 

• Liczba form rozpowszechniania informacji o potencjale gospodarczym powiatu,  

• Liczba informacji o treści gospodarczej (dotyczących firm i powiatu poznańskiego) 

w mediach, 

• Uczestnictwo w zagranicznych targach inwestycyjnych i przedsiębiorczości, 

• Liczba forów i konferencji promujących przedsiębiorczość w powiecie poznańskim, 

• Liczba uczestników współorganizowanych przez Powiat najwaŜniejszych konferencji 

i konkursów, 

• Liczba firm z terenu powiatu poznańskiego zarejestrowanych na stronie www.pfpp.com.pl, 

• Udział w krajowych forach i konferencjach gospodarczych. 

 

Źródła finansowania  

• BudŜet Powiatu. 



Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2015 

 

 118

 

Działanie 3.1.2.  
Prowadzenie i promowanie portalu firm Powiatu Poznańskiego www.pfpp.com.pl wraz 
z wykorzystaniem dostępnych mediów społecznościowych 
 

 

 
Uzasadnienie działania 
Portal Firm Powiatu Poznańskiego www.pfpp.com.pl jest miejscem promocji firm z terenu powiatu. 
Jego wyjątkowość polega na tym, Ŝe poza dostępem do bazy danych, uŜytkownicy portalu mają 
równieŜ moŜliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorczości w powiecie 
poznańskim. Jest to miejsce, gdzie sami przedsiębiorcy dowiadują się o interesujących ich 
konkursach, programach unijnych i waŜnych sprawach dotyczących biznesu.  
Zgodnie z rekomendacjami zawartymi w Ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego 
zmieniona została nazwa działania i zmodyfikowany jego zakres. Z uwagi na silną pozycję wśród 
stron dedykowanych przedsiębiorcom w powiecie poznańskim, Portal Firm Powiatu Poznańskiego, 
powinien w przyszłości pełnić rolę portalu „Firma” dla całej aglomeracji poznańskiej (działanie 
3.1.5 „Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej – Metropolia Poznań 2020”). 

 
Opis działania 
Głównym zadaniem będzie prowadzenie portalu www.pfpp.com.pl w dotychczasowej formie 
(aktualizacje strony). Jednocześnie w celu promocji portalu i firm zarejestrowanych w jego bazie 
udostępnione zostaną dwie wersje obcojęzyczne – angielska oraz niemiecka, ze względu na silne 
powiązania gospodarcze i partnerskie z podmiotami z Niemiec. Do prowadzenia portalu i jego 
promocji wykorzystane zostaną równieŜ media społecznościowe. W ramach działania zakłada się 
prowadzenie kampanii reklamowo – promocyjnych Portalu Firm Powiatu Poznańskiego, m.in. na 
portalu facebook.com. 

 
Realizator działania 

• Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu. 

Efekty/mierniki działania 
• Zwiększenie rozpoznawalności Portalu Firm Powiatu Poznańskiego wśród przedsiębiorców 

Powiatu, 

• Wprowadzenie wersji obcojęzycznych portalu, 

• Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych na portalu www.pfpp.com.pl, 

• Liczba zamieszczanych informacji/widomości na stronie www.pfpp.com.pl,  

• Liczba osób zarejestrowanych na portalu społecznościowym facebook.com – portalu firm 
powiatu poznańskiego, 

• Liczba kampanii promocyjnych  z wykorzystaniem mediów, 

• Badanie poziomu satysfakcji uczestników portalu (w formie ankiet on-line). 

 

Źródła finansowania 
• BudŜet Powiatu. 
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Działanie 3.2.1.  
Tworzenie i rozwój w strukturach Powiatu instytucjonalnego wsparcia 
w zakresie doradztwa dla przedsiębiorców  
 

 

Uzasadnienie działania 

Celem działania jest wspieranie doradcze przedsiębiorców z powiatu poznańskiego, przy 

wykorzystaniu istniejących struktur w ramach Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu 

Pracy. Rozwijanie doradztwa gospodarczego przyczyni się do poprawy jakości funkcjonowania 

i rozwoju przedsiębiorstw z terenu powiatu. Kontynuacja działania, przy jednoczesnym 

wzmocnieniu roli PUP, jako realizatora wraz z Wydziałem Tworzenia i Realizacji Projektów wynika 

bezpośrednio z zapisów Ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013. 

 

Opis działania 

Wsparcie doradcze przedsiębiorców realizowane jest głównie przez Poznański Ośrodek Wspierania 

Przedsiębiorczości (POWP), działający w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. POWP 

prowadzi szerokie działania z zakresu m.in. doradztwa podatkowego, marketingu i biznesplanu, 

prawa cywilnego, gospodarczego, autorskiego, prawa pracy, podatków, ubezpieczeń społecznych, 

PFRON. Ośrodek podejmuje szereg inicjatyw doradczych, których tematyka uzaleŜnione jest od 

aktualnego zapotrzebowania wśród przedsiębiorców. Działanie realizowane będzie równieŜ poprzez 

organizację warsztatów, prelekcji, szkoleń o charakterze otwartym i tematyce związanej 

z prowadzeniem własnego biznesu. Dodatkowo, w ramach Starostwa Powiatowego w Poznaniu 

informacji na temat moŜliwości pozyskania środków unijnych na rozpoczęcie i rozwijanie 

działalności gospodarczej udziela Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu. 

 

Realizatorzy działania 

• Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, 

• Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, 

• Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu.  

Efekty/mierniki działania 

• Liczba osób korzystająca z doradztwa specjalistycznego w Poznańskim Ośrodku Wspierania 

Przedsiębiorczości, 

• Liczba spotkań doradczych, szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań otwartych, 

• Liczba osób korzystających z udzielanych przez POWP informacji. 

 

Źródła finansowania.  

• BudŜet Powiatu,  

• BudŜet Powiatowego Urzędu Pracy.  
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CEL STRATEGICZNY II 
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PODWY śSZAJĄCEJ JAKOŚĆ 
śYCIA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
POWIATU 
 
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.  
Rozwój e-administracji 
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Działanie 4.1.1.  
Rozwój e-administracji 
 

 

Uzasadnienie działania 

Podstawę prawną działania stanowi ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 Nr 64 poz. 565 ze zm.). W latach 2006 

-2011 zrealizowano praktycznie wszystkie zadania przewidziane w ramach działania w pierwotnej 

wersji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013 (m.in. system zarządzania 

jakością, politykę bezpieczeństwa danych osobowych, system elektronicznego obiegu dokumentów, 

centralny system elektronicznego archiwum, powołanie call center, instalacja infokiosków  

- infomatów). W Ewaluacji Strategii z 2012 r. wskazano na potrzebę wyznaczenia nowych zadań, 

moŜliwych do realizacji w perspektywie roku 2015. 

 

Opis działania 

Dla dalszego rozwoju usług administracyjnych w powiecie poznańskim poprzez wdraŜanie 

nowoczesnych technologii teleinformatycznych wskazać naleŜy następujące kluczowe zadania: 

• Integrację teleinformatyczną z innymi jednostkami administracji publicznej w zakresie 

dostępu do rejestrów publicznych, wymiany informacji niezbędnych do postępowania 

administracyjnego oraz korespondencji poprzez wykorzystanie elektronicznej skrzynki 

podawczej, 

• Nawiązanie współpracy z urzędami gmin w zakresie informacji przestrzennej - kontynuacja 

dotychczasowych działań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej i rozszerzenie ich m.in. o studia uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

• Rozbudowę usługi umawiania wizyt przez Internet i objęcie systemem kolejkowym 

kolejnych wydziałów urzędu, 

• Dalszą konsekwentną rozbudowę systemów informatycznych o nowe moduły przydatne 

w pracy urzędu, 

• Podjęcie działań promocyjnych dla upowszechnienia usług elektronicznych w administracji 

publicznej wśród mieszkańców powiatu. 

• Obsługę elektroniczną klienta w Urzędzie Pracy, poprzez tzw. „system kolejkowy” Qumatic, 

umoŜliwiający sterowanie ruchem klientów w Urzędzie, 

• Udostępnianie klientom moŜliwości umawiania terminu rejestracji przez Internet, za 

pośrednictwem strony: www.pup.poznan.pl, 

• Uruchomienie systemu SEPI, umoŜliwiającego elektroniczną wymianę informacji pomiędzy 

PUP Poznań a gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, na temat wspólnego klienta. 
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Realizatorzy działania 

• Wydział Informatyki Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, 

• Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

 

Efekty/mierniki działania 

• Wzrost wykorzystania technik teleinformatycznych w kontaktach administracji Powiatu 

Poznańskiego z innymi jednostkami administracji publicznej, 

• Rozbudowa powiatowego systemu informacji przestrzennej o dane z urzędów gmin, 

• Wzrost liczby wydziałów Starostwa Powiatowego objętych elektronicznym systemem 

kolejkowym, 

• Wzrost liczby mieszkańców powiatu poznańskiego korzystających z moŜliwości załatwiania 

spraw administracyjnych on-line. 

 

Źródła finansowania.  

• BudŜet Powiatu, 

• Fundusze europejskie, 

• BudŜet państwa, 

• BudŜety innych jednostek administracji publicznej. 
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      CEL STRATEGICZNY II  

WZROST POZIOMU WYKSZTAŁCENIA MIESZKA ŃCÓW ORAZ 
DOSTOSOWANIE ICH KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI DO 
POTRZEB RYNKU PRACY  AGLOMERACJI POZNA ŃSKIEJ 
 
Cel szczegółowy 5  
Rozwój systemu oświaty 

Cel operacyjny 5.1. 
PodwyŜszenie standardów nauczania – poprawa infrastruktury edukacyjnej 
 
Działanie 5.1.1.  
Budowa, remonty i modernizacje budynków oświatowych i sportowych obiektów 
przyszkolnych 
 
Działanie 5.1.2.  
Systematyczne unowocześnianie, wymiana sprzętu, pomocy naukowych i wyposaŜenia szkół 
 
Działanie 5.1.3.  
Doskonalenie kwalifikacji pracowników oświaty w szkołach i placówkach oraz podnoszenie 
kompetencji uczniów 
 
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 ponadgimnzjalnych 
 
Działanie 5.2.2.  
Wprowadzenie do szkół ponadgimnazjalnych nowych kierunków i profilów kształcenia dla 
osób dorosłych oraz rozwijanie nowoczesnych metod kształcenia e-learning  
 
Działanie 5.2.3.  
Rozwój form doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz doradztwa 
w zakresie wyboru dalszych kierunków kształcenia  
 
Działanie 5.2.4. 
Rewitalizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących  
w Owińskach 
  
Działanie 5.2.5.  
Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 

      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 



Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2015 

 

 124

 

 

Działanie 5.1.1.  
Budowa, remonty i modernizacje budynków oświatowych i przyszkolnych 
obiektów sportowych 
 

 

Uzasadnienie działania 

Celem działania jest budowa, rozbudowa i modernizacja powiatowych obiektów oświatowych 

i sportowych oraz towarzyszącej im infrastruktury technicznej, gwarantująca dzieciom i młodzieŜy 

odpowiednie warunki do nauki i rozwoju fizycznego. W latach 2006-2011 wszystkie zaplanowane 

zadania w ramach powyŜszego działania zostały w pełni zrealizowane. Ewaluacja Strategii 

Rozwoju Powiatu Poznańskiego z 2012 r. wskazuje na potrzebę kontynuacji realizacji działania na 

wybranych obiektach do 2015 r. 

 

Opis działania  

W ramach działania oprócz bieŜących prac remontowych i modernizacyjnych planowana jest 

realizacja trzech głównych inwestycji, na obiektach znajdujących się w powiecie poznańskim. 

Zadania obejmują: 

1. Budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Bolechowie, filia szkoły w Murowanej 

Goślinie przy ulicy Szkolnej 1, 

2. Budowę auli w Zespole Szkół w Rokietnicy, 

3. Rewitalizację dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie SOSW w Owińskach, w tym:  

• przebudowę budynków magazynowo - gospodarczych na salę ćwiczeń i pracownię 

garncarską i wikliniarską, 

• przebudowę tzw. "domu ogrodnika" dla potrzeb zaplecza parku orientacji przestrzennej, 

• zagospodarowanie wjazdu głównego wraz z renowacją zabytkowego ogrodzenia, 

• odbudowę budynku dawnej stajni dla stworzenia punktu informacyjnego przy parku 

orientacji przestrzennej w Owińskach. 

 

Realizatorzy działania 

• Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Powiatowy Konserwator Zabytków,  

• Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

 

Efekty/mierniki działania 

• Rozbudowa bazy edukacyjnej i towarzyszącej jej infrastruktury sportowej,  

• Poprawa stanu budynków pod względem technicznym, 

• Utrzymanie budynków w dobrym stanie technicznym oraz poprawa estetyki obiektów, 

• Poprawa warunków kształcenia i wychowania młodzieŜy, 

• Poprawa warunków szkolenia młodzieŜy w zakresie dyscyplin lekkoatletycznych, 
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• Poprawa stanu zdrowia oraz stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju dzieci 

i młodzieŜy, 

• Podnoszenie standardów edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu, 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

• Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

• Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 

• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, 

• Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 
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Działanie 5.1.2.  
Systematyczne unowocześnianie, wymiana sprzętu, pomocy naukowych 
i wyposaŜenia szkół 
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie jest zgodne z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz z Programem 4.1. Jakość i organizacja edukacji, zapisanym 

w „Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020”.  

Ewaluacja Strategii Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013 wykazała, Ŝe w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Poznański systematycznie unowocześniany jest sprzęt oraz pomoce 

naukowe. PoniewaŜ przedsięwzięcia te przekładają się na jakość kształcenia w szkołach, działanie 

powinno być kontynuowane.  

 

Opis działania 

Zakupy trwałe słuŜące unowocześnianiu wyposaŜenia szkół, dokonywane będą systematycznie, 

zgodnie z aktualnymi potrzebami.  

Wymianę sprzętu i pomocy dydaktycznych moŜna uznać za zadanie ciągłe, którego realizacja 

opierać się będzie w duŜej mierze na dostępnych źródłach finansowania (w tym ze środków 

unijnych). W związku ze zbliŜającym się okresem programowania na lata 2014-2020, konieczny 

będzie stały monitoring programów i konkursów projektowych oraz aplikowanie o środki unijne 

według nowych zasad.  

Celem działania do 2015 r. będzie równieŜ utrzymywanie dotychczasowej współpracy pomiędzy 

firmami z aglomeracji poznańskiej a szkołami ponadgimnazjalnymi prowadzonymi przez Powiat 

Poznański (Volkswagen Poznań Sp. z o.o., SKF Polska S.A.). Istotne jest, aby uczniowie ZS nr 1  

w Swarzędzu dzięki prowadzonej współpracy z firmą Volkswagen Poznań Sp. z o.o. nadal mieli 

moŜliwość korzystania ze sprzętu i pracowni firmy w ramach odbywanych praktyk zawodowych. 

WyposaŜanie szkół w najnowszy sprzęt jest działaniem trwałym, słuŜącym uczniom danej szkoły 

przez wiele lat. Wraz z dekapitalizacją i nowymi potrzebami wymagać będzie stałego monitoringu.  

 

Realizatorzy działania  

• Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  

• Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Dyrekcje szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Poznański, 

Partnerzy:  

• Instytucje publiczne, przedsiębiorcy, darczyńcy itd. 

 

Efekty działania 

Efektem realizacji działania będzie poprawa wyposaŜenia szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny 

(pracownie językowe i komputerowe, komputery, w tym z dostępem do Internetu, tablice 
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multimedialne). Systematyczne unowocześnianie i wymiana sprzętu przyczyni się do poprawy 

warunków kształcenia oraz dostępności nauczycieli i uczniów do pomocy naukowych.  

 

Mierniki działania 

• Liczba nowo uruchomionych pracowni językowych i komputerowych, 

• Liczba nowo zakupionych komputerów, w tym z dostępem do Internetu, tablic multimedialnych, 

• Nakłady na zakup nowego sprzętu i wyposaŜenia szkół prowadzonych przez Powiat Poznański 

(pracownie językowe, pracownie komputerowe, komputery, komputery z dostępem do Internetu, 

tablice multimedialne), 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu,  

• BudŜety szkół,  

• Środki UE,   

• Środki Ministerstwa Edukacji Narodowej,  

• Darowizny osób prywatnych.   
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Działanie 5.1.3.  
Doskonalenie kwalifikacji pracowników oświaty w szkołach i placówkach oraz 
podnoszenie kompetencji uczniów  
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie jest zgodne z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz z Programem 4.1. Jakość i organizacja edukacji, zapisanym  

w „Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020”.  

Ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013, wykazała, Ŝe w Strategii 

nie zostało zapisane działanie skierowane na rozwój kwalifikacji nauczycieli i kompetencji uczniów 

(częściowo opis tego działania zawarty został w działaniu 5.1.2.). Wobec tego działanie to zostało 

wprowadzone jako nowe w Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do roku 2015.  

 

Opis działania 

Celem działania jest podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników, nauczycieli szkół 

prowadzonych przez Powiat Poznański oraz uczniów kształcących się w róŜnych typach szkół 

ponadgimnazjalnych w powiecie. 

W zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników oświaty specjalny nacisk zostanie połoŜony na 

projekty i kursy dotyczące: 

• nowoczesnych metod kształcenia w tym metod aktywizujących pracę uczniów, 

• pokonywania trudności w uczeniu się,  

• umiejętności pracy w stresie: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych oraz w sytuacji 

wypalenia zawodowego, 

• metod kształcenia specjalnego: metoda Dennisona, arteterapia, muzykoterapia, komunikacja 

alternatywna. 

Projekty adresowane do uczniów będą miały charakter interdyscyplinarny i wynikać będą 

z aktualnych potrzeb uczniów. 

Istotnym elementem realizacji działania do 2015 r. będzie podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

i społecznych osób niepełnosprawnych pracujących i uczących się w szkołach.  

 

Realizatorzy działania 

• Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  

• Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Dyrekcje szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Poznański, 

• Uczniowie szkół. 

Partnerzy:  

• Instytucje publiczne, przedsiębiorcy, rodzice uczniów itd. 
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Efekty działania 

Efektem realizacji działania będzie zwiększenie umiejętności i kompetencji pracowników oświaty 

w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Uczniowie będący beneficjentami programów 

i projektów edukacyjnych poszerzą swoje umiejętności i zainteresowania.  

 

Mierniki działania 

• Liczba i rodzaj zrealizowanych projektów, 

• Liczba pracowników oświaty i uczniów uczestniczących w projekcie, 

• Nakłady finansowe poniesione na realizację działania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

finansowanie zewnętrzne.  

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu,  

• BudŜety szkół,  

• Środki UE,   

• Środki Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

• Kuratorium Oświaty w Poznaniu.  
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Działanie 5.2.1.  
Racjonalizacja kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych  
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie jest zgodne z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz z Programem 4.1. Jakość i organizacja edukacji oraz 

Programem 3.4. Współpraca systemu edukacji z gospodarką, zapisanymi w „Strategii Rozwoju 

Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020”. Realizacja działania opiera się równieŜ 

pośrednio na zapisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. Ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013 wykazała, Ŝe 

działanie to jest uŜyteczne dla uczniów, lokalnych instytucji pracy, w związku z tym zakłada się 

jego dalszą realizację w perspektywie 2015 r.  

 

Opis działania  

Celem działania jest dostosowywanie ofert kształcenia szkół prowadzonych przez Powiat Poznański 

do aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy (podaŜ i popyt na pracowników danych branŜ, 

struktura bezrobocia, główni pracodawcy w Powiecie).  

Bazą dla podejmowanych działań w zakresie racjonalizacji kierunków kształcenia, będą wyniki 

opracowań i raportów Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu dotyczące lokalnego rynku pracy 

(„Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego”, 

„Ranking zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w powiecie poznańskim”). Na podstawie ww. 

raportów moŜliwe będzie tworzenie listy zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w Poznaniu, na 

które występuje mniejsze lub większe zapotrzebowanie ze strony lokalnych pracodawców oraz 

zawodów, w których występuje mniejszy lub większy odsetek osób bezrobotnych niemogących 

podjąć pracy ze względu na brak ofert pracy w danym zawodzie.  

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

Kluczową rolę pełnić będą dyrektorzy szkół, przygotowując w oparciu o dane PUP, nowe kierunki 

kształcenia.  

Istotne będzie utrzymanie ścisłej współpracy pomiędzy Wydziałem Edukacji Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, a dyrekcjami szkół oraz 

przedsiębiorcami lokalnego rynku pracy w celu stałego monitorowania stanu bezrobocia i liczby 

bezrobotnych wg wieku i wykształcenia w powiecie poznańskim oraz weryfikacji podejmowanych 

w szkołach kierunków kształcenia. Zadanie będzie realizowane we współpracy z Powiatową Radą 

Zatrudnienia oraz Komisją Oświaty i Wychowania Rady Powiatu w Poznaniu.                                          

 

Realizatorzy działania 

• Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  

• Dyrekcje szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, 

• Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu,  
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• Powiatowa Rada Zatrudnienia, 

• Komisja Oświaty.  

 

Efekty działania 

Efektem realizacji działania będą głównie nowe kierunki kształcenia, których otwarcie nastąpi 

w oparciu o przeprowadzone analizy lokalnego rynku pracy oraz zapotrzebowanie uczniów na 

kształcenie w danym zawodzie. 

Działanie będzie uŜyteczne dla instytucji publicznych, które osiągną ekonomiczne korzyści  

– oszczędności, które być moŜe musiałyby zostać poniesione na przygotowanie do pracy lub 

przekwalifikowanie młodych bezrobotnych absolwentów.  

 

Mierniki działania 

• Liczba i rodzaj nowych kierunków kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Poznański,  

• Liczba uczniów podejmujących naukę w nowych zawodach.  

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu,  

• BudŜety szkół. 
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Działanie 5.2.2. 
Wprowadzenie do szkół ponadgimnazjalnych nowych kierunków i profilów 
kształcenia dla osób dorosłych oraz rozwijanie nowoczesnych metod kształcenia 
e-learning 
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie jest zgodne z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz z Programem 4.1. Jakość i organizacja edukacji, zapisanym  

w Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020.  

Nowoczesne formy kształcenia „na odległość” są alternatywą dla osób, chcących podnieść swoje 

kwalifikacje zawodowe bez konieczności wychodzenia z domu, stąd załoŜono, Ŝe działanie 

powinno być kontynuowane. 

 

Opis działania  

Celem działania jest dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb uczniów poprzez rozwijanie 

nowych metod kształcenia. Priorytetowo będzie traktowany rozwój internetowych form nauki na 

odległość „e-learning”. Działania w tym zakresie zostały juŜ podjęte w wybranych szkołach,  

a poprzez wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń celowe było przystąpienie do wdroŜenia 

internetowych form nauki na odległość w innych szkołach i dla innych kierunków kształcenia, 

zwłaszcza w szkołach dla dorosłych.  

W latach 2008-2011 w szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzono 244 kursy e-learningowe, 

w których łącznie uczestniczyło 405 uczniów. Największą aktywnością w prowadzeniu tego typu 

kształcenia charakteryzował się Zespół Szkół w Rokietnicy.  

Wśród szkół prowadzonych przez Powiat Poznański moŜna zauwaŜyć liderów w prowadzeniu 

nauczania w systemie e-learningowym. Konieczne będzie zaangaŜowanie pozostałych dyrekcji 

szkół i propagowanie wśród nich moŜliwości prowadzenia kursów e-learningowych, jak 

i moŜliwości uzyskania wsparcia finansowego dla ich organizowania ze źródeł zewnętrznych.  

 

Realizatorzy działania 

• Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  

• Dyrekcje szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Poznański.  

 

Efekty działania 

Efektem realizacji działania będą nowo uruchamiane kierunki kształcenia dla osób dorosłych oraz 

szkolenia e-learningowe. Rozwijanie tych form kształcenia pozytywnie wpłynie na kształtowanie 

kapitału społecznego, wzrost wiedzy i kwalifikacji przyszłych pracowników na lokalnym rynku 

pracy.   
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Mierniki działania 

• Liczba i rodzaj nowych kierunków kształcenia,  

• Liczba kursów i szkoleń e-learningowych oraz uczestników tych szkoleń.  

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu, 

• BudŜety szkół,  

• Środki UE. 
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Działanie 5.2.3. 
Rozwój form doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
oraz doradztwa w zakresie wyboru dalszych kierunków kształcenia 
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie jest zgodne z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz z Programem 4.1. Jakość i organizacja edukacji oraz 

Programem 3.4. Współpraca systemu edukacji z gospodarką, zapisanymi w „Strategii Rozwoju 

Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020”. Realizacja działania opiera się równieŜ 

pośrednio na zapisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. 

 

Opis działania  

Celem działania jest rozwijanie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponagimnazjalnych 

prowadzonych przez Powiat Poznański oraz ułatwienie uczniom podjęcia decyzji związanej 

z wyborem dalszego kierunku kształcenia i przyszłego zawodu.   

Organizowane będą następujące formy wspierania doradztwa zawodowego: 

• prelekcje dla uczniów prowadzonych przez przedstawicieli wyŜszych uczelni i szkół 

średnich (dla uczniów szkół zawodowych) na temat charakterystyk studiów na 

poszczególnych uczelniach,  

• spotkania (w formie doradztwa) z przedstawicielami agencji zatrudnienia oraz Powiatowego 

Urzędu Pracy w Poznaniu na temat atrakcyjności na rynku pracy absolwentów wybranych 

kierunków.  

Realizacji działania słuŜyć będą spotkania z przedstawicielami uczelni i doradcami agencji 

zatrudnienia oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu 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 prowadzonych przez Powiat 

Poznański, w tym m.in. oczekiwań przyszłych pracodawców, kodeks pracy, ale takŜe zasad 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  

Prowadzenie spotkań doradczych dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański ma  

w duŜej mierze charakter bezkosztowy lub niskokosztowy, w którego realizację angaŜują się 

instytucje publiczne, uczelnie wyŜsze, pedagodzy szkolni. Pozyskiwanie środków zewnętrznych dla 

realizacji działania jest duŜym atutem i powinno być promowane wśród pozostałych szkół.  

 

Realizatorzy działania 

• Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  

• Dyrekcje szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, 

• Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu,  
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• Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne prowadzone przez Powiat Poznański. 

 

Partnerzy:  

• Uczelnie wyŜsze, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni.  

 

Efekty działania 

• Polepszenie moŜliwości wyboru dalszego kierunku kształcenia i przyszłego zawodu przez 

uczniów, 

• Dostosowanie programów dydaktycznych do potrzeb uczniów, wynikających z ich 

preferencji dotyczących przyszłego zawodu, 

• Pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy, konkurencyjność poznańskich uczelni wyŜszych 

oraz budowanie silnego kapitału ludzkiego. 

 

Mierniki działania  

• Liczba prelekcji z zakresu doradztwa zawodowego i ich uczestników w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Poznański . 

 

Źródła finansowania 

• BudŜety szkół, 

• Środki unijne.  
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Działanie 5.2.4. 
Rewitalizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach 
 

Uzasadnienie działania 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Owińskach mieszczący się w barokowym 

klasztorze pocysterskim wymaga sukcesywnej modernizacji i przywrócenia prawidłowego stanu 

technicznego, tak by kompleks budynków mógł być w pełni przystosowany dla potrzeb dzieci 

w nim przebywających.  

Opis działania  

Rewitalizacja dawnego kompleksu pocysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Owińskach, polegać będzie na przebudowie budynków magazynowo-

gospodarczych na salę ćwiczeń i pracownię gastronomiczną i wikliniarską  (wraz z instalacją 

systemu solarnego), przebudowie domu ogrodnika dla potrzeb zaplecza parku orientacji 

przestrzennej, zagospodarowaniu wjazdu głównego wraz z renowacją zabytkowego ogrodzenia, 

odbudowie budynku dawnej stajni dla stworzenia punktu informacyjnego przy parku orientacji 

przestrzennej, modernizacji zabytkowych wnętrz głównego budynku klasztoru. Barokowy klasztor 

pocysterski jest jedynym z nielicznych tego typu zabytków w Europie i naleŜy do kanonu 

europejskiego dziedzictwa kulturowego. 

Realizatorzy działania 

• Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• SOSW w Owińskach,  

• Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Powiatowy Konserwator Zabytków. 

Efekty i mierniki działania: 

• Poprawa stanu budynków pod względem technicznym, 

• Utrzymanie budynków w dobrym stanie technicznym oraz poprawa estetyki obiektów, 

• Poprawa warunków kształcenia i wychowania młodzieŜy, 

• Poprawa stanu zdrowia oraz stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju dzieci 

i młodzieŜy, 

• Podnoszenie standardów edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych. 

Źródła finansowania  

• BudŜet Powiatu, 

• Środki UE - EFRR (WRPO w przypadku otrzymania dofinansowania). 
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Działanie 5.2.5.  
Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 

 

 
Uzasadnienie działania 

Celem utworzenia przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu publicznej placówki oświatowej Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego jest koncentracja zasobów dydaktycznych do kształcenia 

zawodowego, zwiększenie dostępności do kształcenia ustawicznego, zapewnienia zajęć 

praktycznych, praktyk zawodowych dla uczniów, słuchaczy szkół zawodowych i średnich oraz 

umoŜliwienie kształcenia dorosłych poprzez stworzenie moŜliwości uzupełnienia, podwyŜszenia 

lub uzyskania nowych kwalifikacji i umiejętności na rynku pracy powiatu poznańskiego, regionu 

wielkopolski oraz UE. Wg ustawy o systemie oświaty celem działalności Centrum przy ZS nr 1  

w Swarzędzu będzie realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieŜy  

i dorosłych wynikających z podstaw programowych i programów nauczania dla danego zawodu,  

a takŜe innych zadań zleconych przez szkoły i organ prowadzący, oraz inne jednostki  i podmioty 

gospodarcze. 

 
Opis działania  

Do zadań Centrum naleŜałoby w szczególności: 

1. Organizowanie praktycznej nauki zawodu dla uczniów i słuchaczy, zasadniczych szkół 

zawodowych, techników i policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie 

wybranych treści programowych. 

2. Organizowanie kształcenia, dokształcania i doskonalenia dorosłych w formach pozaszkolnych.              

3. Realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki 

organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególności: 

a) organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych 

teoretycznych i praktycznej nauki zawodu, w zakresie nowoczesnych technik 

i technologii wytwarzania, komunikacji interpersonalnej oraz innych wynikających 

z aktualnych potrzeb, 

b) organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyŜszających kwalifikacje bądź 

umoŜliwiających uzyskanie innych kwalifikacji (przekwalifikowanie) na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach,  

c) organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form 

kształcenia w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

d) organizowanie kształcenia praktycznego dla młodocianych zatrudnionych przez zakłady 

pracy w celu przygotowania zawodowego, 

e) organizowanie w porozumieniu z zakładami pracy szkoleń specjalistycznych i zajęć 

specjalizujących dla uczniów i słuchaczy, w ostatnim roku nauki w zawodach szeroko 

profilowanych zgodnie z potrzebami rynku pracy, 

f) prowadzenie kursów przygotowujących do egzaminów eksternistycznych w zakresie 
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przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych, 

g) organizowanie egzaminów eksternistycznych w zakresie programów nauczania szkół 

i kursów, 

h) prowadzenie punktów konsultacyjnych dla uczniów i ich rodziców, słuchaczy szkół 

dorosłych, nauczycieli kształcenia zawodowego, pracowników przedsiębiorstw i innych 

osób zainteresowanych kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem, 

i) organizowanie działalności roŜnych zespołów powołanych do rozwiązywania problemów 

edukacji zawodowej, prowadzenia badań efektywności dydaktycznej kształcenia 

zawodowego, tworzenie banku informacji dla szkół zawodowych, 

j) prowadzenie pośrednictwa pracy dla absolwentów szkół zawodowych, 

k) opracowanie materiałów dydaktycznych i metodycznych dla uczniów i słuchaczy oraz 

nauczycieli. 

 

Realizatorzy działania 

• Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu,   

• Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

 
Efekty i mierniki działania  

• Zwiększenie dostępności do kształcenia ustawicznego, 

• Zapewnienia zajęć praktycznych, 

• UmoŜliwienie kształcenia dorosłych poprzez stworzenie moŜliwości uzupełnienia 

wykształcenia, 

• PodwyŜszenia lub uzyskania nowych kwalifikacji i umiejętności na rynku pracy. 

 

Źródła finansowania  

• BudŜet Powiatu 

• Środki UE - EFRR (WRPO w przypadku otrzymania dofinansowania). 
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Działanie 5.3.1. 
Wspieranie finansowe uczniów o najlepszych wynikach nauczania w szkołach 
powiatowych poprzez programy stypendialne oraz system nagród 
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie jest zgodne z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz z Programem 4.1. Jakość i organizacja edukacji, zapisanym  

w „Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020”. 

Zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym, do wyłącznej 

właściwości Rady Powiatu naleŜy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów 

dla uczniów i studentów. Udzielane przez Powiat stypendia i nagrody mogą mieć zatem charakter 

świadczeń motywujących (za dobre wyniki w nauce) lub świadczeń socjalnych (stypendia 

socjalne). Obie formy przydzielania pomocy materialnej uczniom przez Powiat Poznański są bardzo 

poŜądane.  

 

Opis działania  

Celem działania jest wspieranie finansowe uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki nauczania 

w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. 

Działanie realizowane będzie w ramach „Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim”. 

Program wspierania edukacji przewiduje udzielanie pomocy uczniom szkół prowadzonych przez 

Powiat Poznański m.in. poprzez finansowanie zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć fakultatywnych 

skierowanych do młodzieŜy klas maturalnych. 

 Działanie realizowane będzie poprzez przyznawanie najzdolniejszym uczniom: 

• stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu, 

• nagród Starosty Poznańskiego.  

MoŜliwość otrzymania stypendium za dobre wyniki w nauce jest dla ucznia dodatkowym 

czynnikiem motywującym do nauki. Przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce jest przykładem 

pozytywnych działań Powiatu Poznańskiego na rzecz wspierania uzdolnionej młodzieŜy 

i wyrównywania szans edukacyjnych. Działanie to bezwzględnie naleŜy utrzymać jako jedno 

z waŜniejszych działań strategicznych Powiatu.  

Analiza danych zebranych ze szkół powiatu poznańskiego, wskazuje na bardzo dobrą realizację 

działania. Z pewnością przyczyniają się do tego jasno sformułowane zadania publiczne Powiatu 

Poznańskiego oraz moŜliwości zabezpieczania na ten cel w budŜecie Powiatu środków 

finansowych.  

 

 

Realizatorzy działania 

• Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  
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• Starosta Poznański, Rada Powiatu w Poznaniu, 

• Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Dyrekcje szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.  

 

Efekty działania 

Efektem realizacji działania będzie polepszenie sytuacji finansowej uczniów i stworzenie w ten 

sposób czynnika motywującego do pracy. Realizacja dodatkowych zajęć fakultatywnych i zajęć 

dodatkowych pozwoli na pogłębienie wiedzy uczniów.  

 

Mierniki działania  

• Liczba uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański otrzymujących stypendia 

Rady Powiatu w Poznaniu,  

• Liczba uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański otrzymujących nagrody 

 Starosty Poznańskiego,  

• Liczba zajęć fakultatywnych i ich uczestników, 

• Liczba zajęć pozalekcyjnych i ich uczestników, 

• Nakłady Powiatu Poznańskiego na stypendia Rady Powiatu w Poznaniu, 

• Nakłady Powiatu Poznańskiego na nagrody Starosty Poznańskiego. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu, 

• BudŜet państwa,  

• Środki unijne. 
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CEL STRATEGICZNY II 
WZROST POZIOMU WYKSZTAŁCENIA MIESZKA ŃCÓW ORAZ 
DOSTOSOWANIE ICH KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI DO 
POTRZEB RYNKU PRACY  AGLOMERACJI POZNA ŃSKIEJ 
 
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 zagroŜonych 
bezrobociem 
 
Działanie 6.1.2.  
Stały monitoring rynku pracy i jego zmieniających się potrzeb 
 
Działanie 6.1.3.  
Promocja samozatrudnienia 
 
Działanie 6.1.4.  
Współpraca trzech sektorów na rzecz lokalnego rynku pracy  
 
Działanie 6.1.5.  
Pomoc przedsiębiorcom przeprowadzającym zwolnienia grupowe  
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Działanie 6.1.1  
WdraŜanie systemu programów aktywizujących grupy osób szczególnie 
zagroŜonych bezrobociem 
 

 

Uzasadnienie działania 

Realizacja działania wynika wprost z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2008 Nr 69 poz. 415 ze zm.). Akt prawny wskazuje na 

konieczność realizacji zadań, z których najwaŜniejszymi są: udzielanie pomocy bezrobotnym  

i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a takŜe pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez 

pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, inicjowanie, organizowanie i finansowanie usługi  

i instrumentów rynku pracy oraz projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji 

bezrobotnych. Walka z bezrobociem jest stałym zagroŜeniem dlatego teŜ działanie zostało 

określone jako trafne i uŜyteczne w Ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego.  

W dokumencie podkreślono takŜe, Ŝe beneficjantami działania są mieszkańcy Powiatu pozostający 

bez pracy oraz podmioty gospodarcze działające na obszarze powiatu. 

 

Opis działania 

Działanie polega na udzielaniu pomocy osobom szczególnie zagroŜonym bezrobociem, do których 

naleŜą: kobiety, ludzie młodzi, osoby z niskim wykształceniem (bez kwalifikacji), długotrwale 

bezrobotni. Wśród grup mało aktywnych na rynku pracy znajdują się takŜe niepełnosprawni oraz 

osoby samotnie wychowujące dzieci. Działania podejmowane głownie przez PUP będą odnosić się 

oczywiście równolegle do wszystkich osób pozostających w rejestrze Urzędu. 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 oraz metody aktywnego poszukiwania pracy. 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, w tym programów specjalnych dedykowanych 

grupom osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

 

Realizatorzy działania 

• Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. 
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Efekty działania 

Podstawowym efektem realizacji powinno być zmniejszenie stopy bezrobocia poprzez pomoc 

w znalezieniu zatrudnienia osobom wykluczonym lub zagroŜonym wykluczeniem z rynku pracy, 

w szczególności: osobom młodym w wieku do 25 roku Ŝycia, po 50 roku Ŝycia, długotrwale 

bezrobotnym, po realizacji kontraktu socjalnego, pozostającym bez zatrudnienia po urodzeniu 

dziecka, osobom bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez 

wykształcenia średniego, samotnie wychowującym dzieci, osobom po odbyciu kary pozbawienia 

wolności, niepełnosprawnym. Działanie powinno takŜe wpłynąć na mniejszą bezwzględną liczbę 

osób bezrobotnych. 

 

Mierniki działania 

• Liczba osób, które odbyły szkolenia realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu,  

• Liczba osób, które zostały zatrudnione dzięki wdroŜeniu działania, 

• Wskaźnik stopy bezrobocia. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet gmin, 

• BudŜet Powiatu, 

• Fundusz Pracy, 

• BudŜet państwa, 

• BudŜet Unii Europejskiej. 
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Działanie 6.1.2  
Stały monitoring rynku pracy i jego zmieniających się potrzeb 
 

 

Uzasadnienie działania 

Celem działania jest stworzenie skutecznych narzędzi monitoringu lokalnego rynku pracy. 

Konieczność realizacji działania uzasadnia stwierdzenie, Ŝe dobre rozpoznanie rynku pracy jest 

podstawą planowania interwencji publicznej. Urząd dysponuje stosunkowo szczegółowymi danymi 

na temat bezrobotnych zarejestrowanych w Powiecie. Właściwe ich przetwarzanie dostarcza 

szeregu informacji, w tym prognostycznych, na temat zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz 

potrzeb związanych z dostosowywaniem umiejętności i kwalifikacji bezrobotnych do 

zmieniającego się rynku pracy. Analizy danych rejestrowych muszą być takŜe uzupełniane 

badaniami prowadzonymi wśród przedsiębiorców jako potencjalnych pracodawców.  

 

Opis działania 

Monitorowanie potrzeb rynku pracy jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Ciągłe analizowanie potrzeb lokalnego rynku prowadzone jest 

w postaci comiesięcznej statystyki, sporządzanej na potrzeby Urzędu oraz Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej. Statystyki są powszechnie dostępne i umieszczone na stronie internetowej. 

Między innymi w oparciu o analizę danych statystycznych planowane są działania Urzędu. Plan 

szkoleń organizowanych dla osób bezrobotnych zawsze uwzględnia aktualną sytuację na rynku 

pracy, w tym potrzeby pracodawców, takŜe dodatkowo tworzone projekty poparte są szeroką 

analizą lokalnego rynku pracy. Realizacja działania odbywać się będzie równieŜ poprzez 

współpracę z innymi instytucjami, angaŜując się jako partner lub instytucja współpracującą, 

w projekty mające na celu monitorowanie potrzeb rynku pracy i dopasowywanie popytu i podaŜy 

kwalifikacji na rynku zatrudnienia. 

 

Realizatorzy działania 

• Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. 

 

Partnerzy 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, 

• Województwo Wielkopolskie, 

• Miasto Poznań,  

• Central Ostrobothnia University of Applied Sciences w Kokkola oddział w Ylivieska. 

 

Efekty działania 

Produktem realizacji działania jest będzie stworzenie i utrzymanie skutecznych narzędzi 

monitoringu lokalnego rynku pracy, dalsze funkcjonowanie Wielkopolskiego Obserwatorium 

Rynku Pracy, jako instytucji odpowiedzialnej za zbieranie danych pochodzących ze 
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sprawozdawczości instytucji pośrednictwa pracy, z badań prowadzonych wśród pracodawców 

i pracowników (patrz: Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej) oraz stworzenie mechanizmów 

szybkiego reagowania i dostosowywania się do zmieniających się warunków pracy na rynku 

lokalnym. 

 

Mierniki działania 

• Liczba badań rynku pracy w ciągu roku, 

• Nakłady na badania rynku pracy Poznania i Powiatu Poznańskiego. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet gmin, 

• BudŜet Powiatu, 

• BudŜet województwa, 

• BudŜet państwa, 

• BudŜet Unii Europejskiej. 
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Działanie 6.1.3  
Promocja samozatrudnienia  
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie jest istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego powiatu. Konieczność jego 

realizacji wynika z zapisów Ustawy z 5 czerwca 1998 r., o Samorządzie Powiatowym (Dz. U.  

z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zm.),  która wskazuje jako zadanie Powiatu wspieranie lokalnego rynku 

pracy. Interwencja publiczna w celu rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców jest zatem jednym  

z podstawowych zadań własnych Samorządu Powiatowego. O konieczności realizacji zadania 

świadczy takŜe zapis wprowadzony w Ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego. 

Zgodnie z treścią dokumentu realizacja zadania przynosi korzyści zarówno dla beneficjantów 

działania jak i ogółu społeczności (wpływy z podatków).  

 

Opis działania 

Działanie polegać będzie na doradztwie, organizacji szkoleń i warsztatów, a takŜe udzielaniu 

wsparcia finansowego osobom, które planują uruchomieniem własnej działalności gospodarczej. 

Powiatowy Urząd Pracy będzie udzielał jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, prowadził szkolenia z cyklu „Własna firma”, które kierowane są do osób 

otrzymujących środki finansowe na uruchomienie biznesu, organizował seminarium szkoleniowe 

„Pierwszy krok w biznesie” skierowane do zarejestrowanych w PUP osób, które planują otwarcie 

własnej firmy. Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości (POWP), będzie świadczył 

wszechstronne usługi informacyjno-doradczo-edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości, tworzenia  

i rozwoju małych firm. W Ośrodku będzie moŜna dowiedzieć się jak krok po kroku zrealizować 

pomysł na własną firmę, jak załoŜyć działalność gospodarczą, jakie są źródła jej finansowania, jak 

przygotować dokumentację niezbędną przy ubieganiu się o dotację na uruchomienie firmy, jak 

przygotować biznesplan, jak poruszać się po rynku pracy – przygotować się do rozmowy 

kwalifikacyjnej, przygotować dokumenty aplikacyjne, szukać moŜliwości dokształcania się lub 

przekwalifikowania. W ramach działania organizowane będą porady specjalistów współpracujących 

z Ośrodkiem, takich jak: doradca podatkowy, prawnik, specjalista ds. marketingu i kredytów dla 

małych firm czy specjalista ds. osób niepełnosprawnych, a takŜe pracownicy Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Ośrodek oferować będzie 

takŜe szkolenia biznesowe, warsztaty i prelekcje, których tematyka związana jest z zakładaniem  

i prowadzeniem firmy. 

 

Realizatorzy działania 

• Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu/ Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości.  

 

Efekty działania 

Podstawowym efektem realizacji działania ma być wdroŜenie skutecznego poradnictwa 
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zawodowego, organizacja szkoleń, udzielanie wsparcia finansowego osobom, chcącym uruchomić 

własną działalność gospodarczą. 

 

Mierniki działania 

• Ilość udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  

• Liczba grup szkoleniowych i uczestników programu „Własna firma”,  

• Liczba grup szkoleniowych i uczestników programu „Pierwszy krok w biznesie”. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu, 

• Fundusz Pracy, 

• BudŜet państwa, 

• BudŜet Unii Europejskiej. 
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Działanie 6.1.4.  
Współpraca trzech sektorów na rzecz lokalnego rynku pracy  
 

 

Uzasadnienie działania 

Konieczność realizacji działania warunkuje potrzeba poprawy sytuacji na rynku pracy. Pomimo 

niskiej stopy bezrobocia w powiecie poznańskim niezwykle waŜne jest przeprowadzanie 

interwencji publicznej w sektorach, w których jest ona niezbędna i moŜe skutkować duŜą 

efektywnością. Realizacja działania wynika równieŜ wprost z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.   

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 Nr 69 poz. 415 ze zm.).  Akt 

prawny wskazuje na konieczność realizacji zadań, z których najwaŜniejszymi są inicjowanie, 

organizowanie i finansowanie usługi i instrumentów rynku pracy oraz projektów lokalnych i innych 

działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych. Niewątpliwie wskazane działanie wpisuje się  

w kompetencje Powiatowego Urzędu Pracy. 

 

Opis działania 

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu realizuje działania mające na celu poprawę sytuacji na 

lokalnym rynku pracy w ramach partnerstw i porozumień o współpracy podpisywanych 

z organizacjami pozarządowymi, firmami oraz ośrodkami pomocy społecznej. Dzięki takiej formie 

współpracy przy realizowanych projektach osiągany jest efekt synergii w zakresie promocji, 

informowania potencjalnych beneficjentów, a takŜe w procesie rekrutacji uczestników projektu.  

 

Realizatorzy działania 

• Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. 

 

Partnerzy 

• Organizacje pozarządowe, 

• Podmioty gospodarcze, 

• Ośrodki Pomocy Społecznej. 

 

Efekty działania 

Efektem działania będzie poprawa sytuacji na rynku pracy. Stanie się to na skutek 

zintensyfikowania współpracy pomiędzy instytucjami będącymi realizatorami oraz partnerami 

realizacji działania, co powinno skutkować wymiernymi efektami na rynku pracy.  

 

Mierniki działania 

• Liczba realizowanych projektów,  

• Liczba podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi, firmami oraz ośrodkami 

pomocy społecznej, 
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• Liczba osób, które stały się beneficjentami projektu. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu, 

• Fundusz Pracy, 

• BudŜet państwa, 

• BudŜet Unii Europejskiej. 
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Działanie 6.1.5.  
Pomoc przedsiębiorcom przeprowadzającym zwolnienia grupowe  
 

 

Uzasadnienie działania 

Potrzeba realizacji działania wynika wprost z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 Nr 69 poz. 415 ze zm.). Akt prawny 

wskazuje na konieczność realizacji zadań, do których naleŜy inicjowanie i realizacja przedsięwzięć 

mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi 

zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Działanie to wpisuje się  

w pełni w kompetencje Powiatowego Urzędu Pracy. Często zwolnienia grupowe dotyczą osób, 

które z uwagi na długi staŜ pracy w danej firmie mają niewielkie doświadczenie związane  

z przekwalifikowaniem się i poszukiwaniem nowego zawodu. Działanie realizowane jest głównie  

z myślą o takich osobach.  

 

Opis działania 

Mimo, iŜ teren powiatu poznańskiego charakteryzuje się jedną z najniŜszych stop bezrobocia 

w skali całego kraju, zmieniająca się sytuacja gospodarcza niekiedy zmusza pracodawców do 

radykalnych zmian organizacyjnych wewnątrz firm. W przypadku planowania w przedsiębiorstwie 

zwolnień grupowych, Powiatowy Urząd Pacy w Poznaniu oferuje swoją pomoc dla osób 

zagroŜonych bezrobociem. W ramach porozumienia podpisywanego pomiędzy firmą planującą 

zwołania grupowe a urzędem, ustalany jest program zawierający zakres usług, które mogą zostać 

zaoferowane zwalnianym pracownikom m.in.: pośrednictwo pracy, zajęcia aktywizacyjne, zajęcia 

poradnictwa grupowego lub indywidualnego z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. 

 

Realizatorzy działania 

• Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. 

 

Partnerzy 

• Podmioty gospodarcze powiatu poznańskiego. 

 

Efekty działania 

Efektem realizacji działania będzie zminimalizowanie skutków zwolnień grupowych 

przeprowadzanych w poznańskich i podpoznańskich firmach. Ponadto efektem będzie poprawa 

sytuacji na rynku pracy. 

 

Mierniki działania 

• Liczba firm przystępująca do programu,  

• Liczba pracowników, którzy skorzystają z zakresu usług, które mogą zostać im zaoferowane 

tj. pośrednictwa pracy, zajęć aktywizacyjne, zajęć poradnictwa grupowego lub 
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indywidualnego z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. 

 

Źródła finansowania  

• BudŜet Powiatu, 

• Fundusz Pracy, 

• BudŜet państwa. 
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CEL STRATEGICZNY III 
WZROST INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, POPRAWA ZDROWOTNO ŚCI 
I BEZPIECZE ŃSTWA PUBLICZNEGO MIESZKA ŃCÓW POWIATU 

Cel szczegółowy 7 
Wzrost spójności i wzmocnienie integracji społecznej 
Cel operacyjny 7.1 
Pomoc rodzinom w sytuacji kryzysowej 

Działanie 7.1.1.  
Rozwijanie powiatowego systemu interwencji kryzysowej i form wsparcia osób 
doświadczających przeŜyć traumatycznych 
 

Cel operacyjny 7.2 
Wsparcie funkcjonowania rodzin zastępczych i udzielanie pomocy środowiskowej 
 

Działanie 7.2.1 
Wzmocnienie powiatowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Promocja idei 
rodzicielstwa zastępczego. 
 

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 

Działanie 7.3.2 
Wspieranie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych  
 

Cel operacyjny 7.4 
Aktywizacja środowiska seniorów Powiatu Poznańskiego 
 

Działanie 7.4.1.  
WdroŜenie kompleksowego programu pomocy osobom starszym 
 

Cel operacyjny 7.5 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez działania wspierające aktywną 
integrację i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób w wieku aktywności 
zawodowej, bezrobotnych /nieaktywnych zawodowo/, będących klientami pomocy 
społecznej z terenu powiatu poznańskiego.  

Działanie 7.5.1.  
Realizacja projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego” 
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Działanie 7.1.1.  
Rozwijanie powiatowego systemu interwencji kryzysowej i form wsparcia osób 
doświadczających przeŜyć traumatycznych 
 

 
Uzasadnienie działania 

Działanie to związane jest z realizacją zadań ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 Nr 180 poz. 1493 ze zm.). Do zadań własnych Powiatu naleŜą 

w tym zakresie: 1) tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz 

2) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. Do zadań z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat naleŜą w szczególności: 1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych 

ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 2) opracowywanie i realizacja programów 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Ewaluacja Strategii Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013 wykazała, Ŝe przedsięwzięcia te 

przekładają się na zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy o wysokim stopniu ryzyka 

(przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy) oraz wsparcie informacyjne i konsultacyjne 

dotyczące przemocy w rodzinie, stąd działanie powinno być kontynuowane.  

 

Opis działania 

W ramach rozwijania powiatowego systemu interwencji kryzysowej zakłada się wsparcie sieci 

instytucji i organizacji 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. PoniewaŜ realizacja tego celu polega nie tylko na 

działaniach interwencyjnych w stosunku do ofiar przemocy, ale i profilaktycznych  

– zapobiegających przemocy oraz korekcyjno-edukacyjnych w stosunku do sprawców przemocy, 

szczególną wagę będzie miało działanie związane z realizacją w latach 2014-2015 programów 

edukacyjno-korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz zlecanie realizacji tych 

zadań organizacjom pozarządowym. W związku z tym konieczne będzie występowanie 

z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o środki finansowe na ten program. 

 

Realizatorzy działania  

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy,  

• Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  

• Organizacje pozarządowe.  

Partnerzy 

• Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,  

• policja, sądy rodzinne, szkoły. 
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Efekty działania 

Efektem realizacji działania będzie zwiększający się stopień bezpieczeństwa społecznego 

i socjalnego mieszkańców powiatu.  

 

Mierniki działania 

• Liczba interwencji domowych policji dotyczących przemocy (w ramach tzw. Niebieskiej  

      Karty),  

• Liczba osób doświadczających przemocy,  

• Liczba skierowań do Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) w Kobylnicy, 

• Liczba sprawców przemocy objętych „Programem edukacyjno-korekcyjnym”,  

• Liczba akcji rozpowszechniania informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie 

i moŜliwości przeciwdziałania temu zjawisku. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu,  

• BudŜet państwa. 
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Działanie 7.2.1. 
Wzmocnienie powiatowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Promocja 
idei rodzicielstwa zastępczego 
 

 
Uzasadnienie działania 

Działanie to jest uzasadnione wejściem w Ŝycie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 149 poz. 887 ze zm.), która zakłada 

odchodzenie od instytucjonalnej pieczy zastępczej na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy nad 

dziećmi pozbawionymi odpowiedniej opieki w rodzinach biologicznych. Ustawa określa zadania 

Powiatu w tym zakresie. Obejmują one obok prowadzenia ośrodków opiekuńczo-wychowawczych 

rozwijanie rodzinnych form opieki zastępczej (Rodzinne Domy Dziecka, rodziny zastępcze: 

spokrewnione, niezawodowe oraz zawodowe), rozszerzenie działań wspierających istniejące 

rodziny zastępcze (np. pomoc prawna, socjalna, poradnictwo psychologiczne), jak i propagowanie 

idei  rodzicielstwa zastępczego.  

 

Opis działania 

W ramach rozwijania powiatowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną zakłada się tworzenie 

warunków do powstawania i działania rodzinnych form opieki zastępczej (rodzinne domy dziecka, 

rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, pomocowe), działania mające na celu organizowanie 

wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do 

powstawania grup wsparcia oraz  specjalistycznego poradnictwa, a takŜe organizowanie 

i finansowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin 

pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub 

pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu począwszy od 2013 r. zakłada wdroŜenie 

działań związanych z  promocją idei rodzicielstwa zastępczego. Promocja tej idei wśród 

mieszkańców powiatu poznańskiego będzie się odbywać poprzez szerokie rozpowszechnianie 

wartości tej formy opieki w mediach i docieranie do ludzi w miejscu ich zamieszkania. 

Planowane formy promocji: 

1. Artykuły w prasie lokalnej dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej, w tym – tworzenia 

nowych rodzin zastępczych. 

2. Ulotki i broszury informacyjne dostępne np. w Ośrodkach Pomocy Społecznej w Powiecie, 

urzędach powiatowych, innych instytucjach, organizacjach pozarządowych, a takŜe 

w kościołach. 

3. Ulotki i broszury informacyjne rozdawane przez pracowników PCPR podczas udziału 

w róŜnorodnych imprezach kulturalnych, artystycznych i sportowych odbywających się na 

terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania. 

4. Reklama promująca ideę rodzicielstwa zastępczego w mediach (telewizja, radio, Internet). 
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5. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej PCPR – na temat zadań Organizatora 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej działającego w ramach PCPR, opisujących i wyjaśniających 

kwestie związane ze sposobem tworzenia i wspierania nowych rodzin zastępczych.   

 

Realizatorzy działania  

•••• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  

Partnerzy  

•••• Instytucje wspierające działania PCPR, organizacje pozarządowe . 

 

Efekty działania 

W efekcie działania nastąpi zwiększenie stopnia zabezpieczenia potrzeb bytowych, zdrowotnych 

i emocjonalnych dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Promocja wartości rodzin zastępczych, 

jako formy sprawowania opieki nad dziećmi przyczyni się do przybliŜenia idei rodzicielstwa 

zastępczego mieszkańcom powiatu, a co za tym idzie - zwiększeniu ulegnie liczba osób 

zgłaszających się na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, którzy uzyskując kwalifikacje, 

będą mogli objąć te dzieci opieką rodzinną, zapewniając im pomoc w rozwoju.  

 

Mierniki działania 

•••• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje do pełnienia róŜnych form rodzinnej pieczy 

zastępczej,  

•••• Liczba rodzin zastępczych, 

•••• Liczba dzieci w rodzinach zastępczych,  

•••• Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach dla rodzin zastępczych, 

•••• Liczba porad i konsultacji psychologicznych oraz prawnych. 

 

Źródła finansowania 

•••• BudŜet Powiatu, 

•••• Dotacje z budŜetu państwa, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
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Działanie 7.3.1.  
Organizacyjne i finansowe wspieranie rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych 
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie związane jest z realizacją zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127 poz. 721 

ze zm.),  która zobowiązuje Powiat m.in. do:  

• podejmowania działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,  

• współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej (sport, kultura, rekreacja i turystyka 

osób niepełnosprawnych),      

• dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych,  

• zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,  

• dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,  

• dofinansowania kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej.  

Działanie to realizowane jest równieŜ w związku z umową, jaką dnia 20 sierpnia 2012 r. Powiat 

Poznański podpisał z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie 

realizacji w 2012 r. pilotaŜowego programu „Aktywny Samorząd”. 

 

Opis działania 

Działanie to dotyczy wspierania rozwoju warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 

oraz tworzenia nowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania 

z zakresu pomocy społecznej poprzez dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych, dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych 

i środków pomocniczych, dofinansowanie likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych: 

architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych. Na podstawie porozumień zawartych 

z innymi powiatami ponoszone są wydatki na rehabilitację niepełnosprawnych mieszkańców 

powiatu poznańskiego, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów.  

Głównym celem pilotaŜowego programu „Aktywny Samorząd” jest zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w Ŝyciu społecznym, zawodowym 

i w dostępie do edukacji.  

Cele szczegółowe programu: 

1. Likwidacja lub ograniczenie bariery transportowej; 

2. Przygotowanie beneficjentów pomocy z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do 

pełnienia róŜnych ról społecznych poprzez umoŜliwienie im włączenia się do tworzącego 

się społeczeństwa informacyjnego; 
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3. Likwidacja lub ograniczenie bariery w poruszaniu się, umoŜliwiające uczestnictwo 

beneficjentów pomocy w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej 

aktywności; 

4. UmoŜliwienie beneficjentom pomocy pełnienia róŜnych ról społecznych poprzez 

zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie.   

Program obejmuje następujące obszary wsparcia dla osób niepełnosprawnych: 

A - pomoc w zakupie i montaŜu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 

B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, 

B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 

nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania, 

C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym, 

E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zaleŜnej 

(dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w Ŝłobku lub przedszkolu). 

W ramach tego działania planowane jest takŜe opracowanie i opublikowanie przewodnika dla osób 

niepełnosprawnych.  

 

Realizatorzy działania  

•••• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

•••• Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  

•••• Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

•••• Warsztaty Terapii Zajęciowej.   

Partnerzy 

•••• Organizacje pozarządowe. 

 

Efekty działania 

Głównym efektem działania jest wzmocnienie integracji społecznej osób niepełnosprawnych 

mieszkających na terenie powiatu. Działanie to odnosi się do wspierania jednego z rodzajów 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a mianowicie rehabilitacji społecznej. Rehabilitacja 

społeczna ma na celu umoŜliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w Ŝyciu 

społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, 

pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a takŜe wyrabianie umiejętności 

samodzielnego wypełniania ról społecznych. Opracowanie przewodnika jest potrzebnym 

materiałem informującym o moŜliwości uzyskania pomocy nie tylko dla osoby niepełnosprawnej, 

ale takŜe i dla jej opiekuna.  
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Mierniki działania 

•••• Liczba osób, dla których w wyniku uczestnictwa w programie zlikwidowane lub zmniejszone 

zostały bariery umoŜliwiające uczestnictwo w Ŝyciu społecznym, zawodowym i w dostępie do 

edukacji, 

•••• Liczba osób niepełnosprawnych, których aktywność społeczna lub zawodowa wzrosła 

w wyniku uczestnictwa w programie, 

•••• Publikacja i dystrybucja przewodnika dla osób niepełnosprawnych,  

•••• Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie na poszczególne formy wsparcia, 

•••• Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 

Źródła finansowania 

•••• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

•••• BudŜet Powiatu. 
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Działanie 7.3.2.  
Wspieranie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie związane jest z realizacją zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127 poz. 721 

ze zm.), gdzie Powiat zobowiązany jest m.in. do:  

• podejmowania działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,  

• współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej, 

• pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenia 

oraz przekwalifikowania, 

• prowadzenia doradztwa organizacyjno-prawnego i ekonomicznego w zakresie działalności 

gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne.  

Działanie to wynika takŜe z realizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. 

 

Opis działania 

Działanie to zakłada: 

• realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu działań na rzecz pobudzania 

aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 

• finansowanie szkoleń zawodowych osób niepełnosprawnych,  

• przyznawanie osobom niepełnosprawnym, będącym mieszkańcami powiatu poznańskiego, 

środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej,  

• refundowanie pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne kosztów wyposaŜenia 

stanowiska pracy. 

 

Realizatorzy działania  

•••• Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.  

Partnerzy 

•••• Organizacje pozarządowe, 

•••• Pracodawcy, 

•••• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

Efekty działania 

Głównym efektem działania jest wzmocnienie integracji społecznej osób niepełnosprawnych 

mieszkających na terenie powiatu. Działanie to odnosi się do wspierania jednego z rodzajów 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a mianowicie rehabilitacji zawodowej. Rehabilitacja 
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zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania 

odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego, przez umoŜliwienie jej korzystania 

z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. W ten sposób 

zwiększa się odsetek osób niepełnosprawnych funkcjonujących na rynku pracy, w tym 

podejmujących samozatrudnienie, a takŜe uczestniczących w inicjatywach ekonomii społecznej. 

 

Mierniki działania 

•••• Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych, 

•••• Liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych uczestniczących w szkoleniach, 

•••• Liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych podejmujących pracę, 

•••• Liczba osób niepełnosprawnych podejmujących własną działalność gospodarczą, 

•••• Liczba uczestników róŜnych form rehabilitacji zawodowej organizowanych przez PUP. 

 

Źródła finansowania 

•••• BudŜet Powiatu, 

•••• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

•••• Fundusz Pracy, 

•••• Europejski Fundusz Społeczny.  
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Działanie 7.4.1.  
WdroŜenie kompleksowego programu pomocy osobom starszym 
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie to związane jest z realizacją zadań ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 ze zm.), gdzie Powiat zobowiązany jest m.in. do prowadzenia  

i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Głównym celem 

działania jest aktywizacja środowiska seniorów powiatu poznańskiego. 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.  

W Ewaluacji Realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego rekomenduje się kontynuację 

tego działania, poświęcając większą uwagę instytucjonalizacji programów i inicjatyw 

integracyjnych dla osób starszych wiekiem.  

 

Opis działania 

Działanie to dotyczy w szczególności sformułowania nowej oferty usług dla seniorów i ich rodzin, 

przygotowanie informatora o usługach dla osób starszych, prowadzenia akcji informacyjnych 

o takich usługach a takŜe doradztwa prawnego, psychologicznego i socjalnego. W działaniu 

załoŜono wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami pomocowymi i organizacjami 

pozarządowymi na rzecz świadczenia kompleksowej pomocy osobom starszym. Zakłada się takŜe 

podjęcie działań zmierzających do rozszerzenia zasięgu Centrum Inicjatyw Senioralnych 

w Poznaniu (jednostki Miasta Poznania), które przy wsparciu finansowym Powiatu mogłoby pełnić 

funkcje Centrum dla całej aglomeracji. 

 

Realizatorzy działania  

•••• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

•••• Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, 

•••• Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

•••• Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Partnerzy:  

•••• Organizacje pozarządowe,  

 

Efekty działania 

Integracja środowiska osób starszych, aktywizacja społeczna poprzez realizację usług dla seniorów 

i przez seniorów, poprawa stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i psychicznej, poprawa wizerunku 

osób starszych w społeczeństwie, integracja międzypokoleniowa. 
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Mierniki działania 

•••• Liczba imprez i inicjatyw integracyjnych dla osób starszych, 

•••• Liczba seniorów uczestniczących w programach integracyjnych. 

 

Źródła finansowania  

• BudŜet Powiatu.  
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Działanie 7.5.1.  
Realizacja projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna 
aktywizacja osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym z powiatu 
poznańskiego” 
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie to związane jest z realizacją projektu „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja 

osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”. Umowa ramowa, jaka 

została podpisana w celu realizacji projektu obowiązuje zarówno PCPR jak i Powiat  do końca roku 

2013, tj. 31.12.2013 r. Działania jakie planowane są w trakcie realizacji projektu wpisują się takŜe 

w realizację programów powiatowych np. wsparcia osób z problemami psychicznymi. Dodatkowo 

działanie to zostało wysoko ocenione w trakcie monitorowania realizacji strategii powiatu, gdzie 

wskazano, Ŝe celowym jest jego kontynuowanie. Wchodząc od 2014 roku w nowy okres 

programowy moŜliwe jest dalsze pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na 

realizację podobnych projektowych działań. 

 

Opis działania 

Działanie stanowi wzmocnienie (głównie finansowe) realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz pomocy udzielanej beneficjentom pomocy 

społecznej (grupa usamodzielniana). W swoich załoŜeniach działanie ma pomóc zaistnieć na rynku 

pracy osobom z wymienionych grup. Wzmocnienie posiadanych kompetencji społecznych oraz 

nabycie nowych, przyczynia się do lepszego funkcjonowania jednostek w społeczeństwie. WaŜnym 

jest takŜe nabywanie nowych kwalifikacji o charakterze zawodowym. Takie wsparcie osób 

zagroŜonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją jest kluczowe dla ich zaistnienia  

w społeczeństwie. Planowane jest, w ramach dostępnych środków unijnych, utworzenie na terenie 

Powiatu Centrum Integracji Społecznej, realizującego działania na rzecz wspomnianych grup 

społecznych, ale takŜe wpisującego się swymi działaniami w program wsparcia na rzecz osób 

z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Realizator działania  

•••• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

Partner 

• Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

 

Efekty działania 

Realizacja działania wpływa na integrację środowiska osób niepełnosprawnych 

i usamodzielnianych, zwiększa ich aktywizację zawodową poprzez podnoszenie kompetencji 

społecznych i zawodowych tych osób. Instytucjonalne wsparcie tym środowiskom zapewni 
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powstanie Centrum Integracji Społecznej. 

 

Mierniki działania 

• Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami projektów, 

• Liczba osób usamodzielnianych objętych działaniami projektów, 

• Liczba Centrów Integracji Społecznej powstałych w trakcie realizacji projektów. 

 

Źródła finansowania  

• BudŜet Powiatu,  

• Europejski Fundusz Społeczny. 
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CEL STRATEGICZNY III 
WZROST INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, POPRAWA ZDROWOTNO ŚCI 
I BEZPIECZE ŃSTWA PUBLICZNEGO MIESZKA ŃCÓW POWIATU 
 
Cel szczegółowy 8  
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców – rozwój systemu opieki zdrowotnej 
 
Cel operacyjny 8.1.  
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 środowisk i grup wiekowych 
zgodnie z załoŜeniami „Programu zdrowotnego powiatu poznańskiego na lata 2009-2013“ 
w szczególności w zakresie promocji zdrowia, zmniejszania ryzyka występowania chorób 
cywilizacyjnych i popularyzacji zdrowego stylu Ŝycia. 

Działanie 8.1.2.  
Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu 
Poznańskiego na lata 2012-2015, w szczególności w zakresie promocji zdrowia psychicznego, 
zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi 
wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy 
niezbędnych do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym. 
 
Cel operacyjny 8.2  
DąŜenie do zahamowania wzrostowej tendencji zachorowalności, umieralności i inwalidztwa 
z powodu chorób układu krąŜenia, nowotworów złośliwych, urazów (umieralność 
przypadkowa) 

Działanie 8.2.1.  
Wspieranie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia czynników sprzyjających 
powstawaniu chorób stanowiących największe zagroŜenie zdrowotne 
 
Cel operacyjny 8.3. 
Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i zwi ększenie dostępności do specjalistycznej opieki 
zdrowotnej 

Działanie 8.3.1.  
Modernizacja i rozwój infrastruktury szpitala w Puszczykowie oraz wyposaŜenie w sprzęt  
i aparaturę medyczną.  
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Działanie 8.1.1.  
Realizacja programów zdrowotnych skierowanych do róŜnych środowisk i grup 
wiekowych zgodnie z załoŜeniami „Programu zdrowotnego powiatu 
poznańskiego na lata 2009-2013“ w szczególności w zakresie promocji zdrowia, 
zmniejszania ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych i popularyzacji 
zdrowego stylu Ŝycia 
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie jest zgodne z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym ( Dz. U. 2001 

Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234 poz. 1536 ze zm.). W ramach tych zapisów 

przeznacza się organizacjom pozarządowym środki budŜetowe na realizację zadań Powiatu 

Poznańskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Zgodnie z rekomendacją Ewaluacji Strategii 

Rozwoju Powiatu Poznańskiego z 2012 r., działanie jest bardzo waŜne i o ciągłym charakterze, 

według zawsze aktualnej zasady, iŜ „lepiej zapobiegać niŜ leczyć”. 

 

Opis działania 

Programy zdrowotne zgodnie z załoŜeniami „Programu Zdrowotnego Powiatu Poznańskiego” 

dotyczą w szczególności promocji zdrowia, zmniejszania ryzyka występowania chorób 

cywilizacyjnych i popularyzacji zdrowego stylu Ŝycia. Działania realizowane będą poprzez 

uruchamianie róŜnego rodzaju form z zakresu: 

1. promocji zdrowego stylu Ŝycia obejmującej: zajęcia edukacyjne w szkołach dotyczące 

negatywnych skutków zaŜywania narkotyków, palenia tytoniu, spoŜywania alkoholu, 

niewłaściwego odŜywiania, braku aktywności ruchowej, 

2. organizowania konkursów, pikników, pokazów ratownictwa medycznego, wydawania 

broszur, ulotek informacyjnych o zagroŜeniach chorobami cywilizacyjnymi, 

3. dofinansowania zakupu sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz imprez sportowych  

w szkołach, w tym nowoczesnych metod na lekcjach wychowania fizycznego – aktywność 

fizyczna dzieci i młodzieŜy podstawą dobrego stanu zdrowia. 

 

Realizatorzy działania  

• Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Partnerzy: 

• Organizacje pozarządowe, 

• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, 

• StraŜ poŜarna, szkoły. 
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Efekty działania 

Poprzez współpracę z róŜnymi podmiotami, działającymi w zakresie profilaktyki, promocji 

i edukacji zdrowia wzrasta stan wiedzy o zdrowiu i kultura zdrowotna społeczeństwa, co przekłada 

się na poprawę stanu zdrowia i zmniejszeniem ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych. 

 

Mierniki działania 

• Liczba imprez i inicjatyw prozdrowotnych, 
• Liczba uczestników akcji prozdrowotnych z róŜnych grup środowiskowych i wiekowych, 
• Liczba przyznanych dotacji w zakresie promocji i ochrony zdrowia, 

• Wysokość środków finansowych poniesionych przez Powiat na realizację zadań z zakresu 
promocji zdrowia, zmniejszania ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych, popularyzacji 
zdrowego stylu Ŝycia. 

 

Źródła finansowania  

• BudŜet Powiatu. 
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Działanie 8.1.2.  
Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2015, w szczególności w zakresie promocji 
zdrowia psychicznego, zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz 
zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie 
dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do 
Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym 

 

Uzasadnienie działania 

Strategicznym aktem prawnym, który został opracowany z myślą o ochronie zdrowia psychicznego 

jest ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2011  

Nr 231, poz. 1375) zobowiązująca do realizacji poszczególnych zadań zarówno administrację 

rządową, jak i samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie. Kluczowym aktem wykonawczym do 

ww. ustawy jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128), który określa 

harmonogram realizacji NPOZP w latach 2011—2015, jak równieŜ formułuje cele  

i zadania do realizacji w zakresie promocji zdrowia psychicznego, poprawy jakości Ŝycia osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zapewnienia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.  

 

Opis działania 

Główny nurt tego działania dotyczy realizacji „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu 

Poznańskiego na lata 2012-2015” oraz wynikających z niego zadań w zakresie  promocji zdrowia 

psychicznego, działań profilaktycznych podejmowanych wobec grup naraŜonych na zagroŜenia dla 

zdrowia psychicznego oraz poprawę jakości Ŝycia ludzi chorych i niepełnosprawnych psychicznie, 

poprzez integrację społeczną oraz ochronę ich praw i godności. 

 

Realizatorzy działania  

• Samorząd Powiatu Poznańskiego, 

• Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
• Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
• Gabinet Starosty, 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu,  
• Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, 
• Szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu poznańskiego, 

• Poradnie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieŜy z terenu powiatu 
poznańskiego. 

 

Partnerzy: 

• Placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
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• Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, 

• Organizacje pozarządowe, 
• Podmioty wykonujące działalność leczniczą, 
• Gminy Powiatu Poznańskiego, 
• Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 
Efekty działania 

Oczekiwanymi efektami realizacji „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu 

Poznańskiego” są w szczególności: 

• opracowany program promocji zdrowia psychicznego, 
• upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, 

• zapobieganie zaburzeniom psychicznym, 
• opracowany program przeciwdziałania przemocy w szkole, 

• zmniejszenie liczby zachowań agresywnych,  
• zmniejszenie liczby zgłoszeń dotyczących przemocy w szkole,  
• nabycie przez uczniów umiejętności współpracy w grupie oraz konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów bez uŜycia przemocy, 
• opracowany program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• wzrost umiejętności psycho-społecznych osób zagroŜonych wystąpieniem przemocy, 
• nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów bez uŜycia przemocy, 
• opracowany program informacyjno-edukacyjny sprzyjający postawom zrozumienia  

i akceptacji oraz przeciwdziałającego dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi, 

• zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi,                    

• zwiększenie akceptacji społecznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, 
• powstanie powiatowych ośrodków interwencji kryzysowej oferujących poradnictwo  

i pomoc w stanach kryzysu zagraŜającego zdrowiu psychicznemu, 
• opracowany powiatowy program zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności  

w dostępie do róŜnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, 
• zwiększenie liczby placówek i świadczeń wykonywanych na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi w ramach podpisanych kontraktów z NFZ, 
• poszerzenie moŜliwości pomocy osobom z zaburzeniami psychicznym,  
• zwiększenie liczby osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających z poszczególnych 

form oparcia społecznego, 
• opracowany powiatowy program poszerzenia, zróŜnicowania i unowocześnienia pomocy 

społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
• wsparcie finansowe udzielone projektom słuŜącym rozwojowi form oparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, 
• wsparcie finansowe udzielone projektom pozarządowym realizującym takie formy oparcia 

społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają działania ciągłego 
• opracowany powiatowy program rozwoju zróŜnicowanych form wspieranego zatrudnienia  

i przedsiębiorczości dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, 
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• ułatwienie osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi powrotu na rynek 
pracy, 

• przeprowadzenie kampanii szkoleniowo – informacyjnej adresowanej do pracodawców 
promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi, 

• podniesienie poziomu wiedzy pracodawców w zakresie potrzeb i uprawnień osób 
niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi, 

• opracowanie i opublikowanie przewodnika informującego o dostępnych formach opieki 
zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej. 

 

Mierniki działania 

• Liczba osób objętych „Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Poznańskiego 
na lata 2012-2015”, 

• Liczba zrealizowanych zadań w ramach „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2015”, 

• Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań określonych 
w „Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2015”. 

 

Źródła finansowania  

• Środki własne powiatu, 
• Środki Narodowego Funduszu Zdrowia - kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 

w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzaleŜnień w okresie realizacji Programu, 
• Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
• Środki Funduszu Pracy, 

• Środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 
• Środki własne poszczególnych realizatorów programu, 
• Środki z budŜetu państwa na realizację programów pilotaŜowych i zadań zleconych  

w ochronie zdrowia i pomocy społecznej, 
• Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Finansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu 

Poznańskiego na lata 2012-2015”  będzie uzaleŜnione od wysokości środków finansowych 

w kaŜdym roku budŜetowym. 
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Działanie 8.2.1  
Wspieranie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia czynników 
sprzyjających powstawaniu chorób stanowiących największe zagroŜenie 
zdrowotne 
 

 

Uzasadnienie działania 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze 

zm.) wskazuje na promocję i ochronę zdrowia jako jedno z zadań publicznych o charakterze 

ponadgminnym wykonywanych przez Powiat. Drugim aktem prawnym dla działania jest ustawa  

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, która nakłada m.in. na powiaty obowiązek opracowywania i realizacji oraz oceny 

efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu 

zdrowia mieszkańców. Sposób przekazywania środków finansowych podmiotom wykonującym 

działalność leczniczą reguluje ustawa z 9 czerwca 2011r. o działalności leczniczej. 

 

Opis działania 

1. Realizacja zapisów wynikających z Programu Zdrowotnego Powiatu Poznańskiego na lata 2009-

2013 (m. in. poprzez realizację programów zdrowotnych), 

2. Przeprowadzenie ewaluacji Programu Zdrowotnego Powiatu Poznańskiego na lata 2009-2013, 

3. Opracowanie i wdroŜenie do realizacji Programu Zdrowotnego Powiatu Poznańskiego na lata 

2014-2018. 

 

Realizatorzy działania  

• Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Partnerzy: 

• Samorządy gminne, 

• Podmioty wykonujące działalność leczniczą, 

 

Efekty działania 

Realizowane programy zdrowotne sprzyjają zahamowaniu wzrostowej tendencji zachorowalności, 

umieralności i inwalidztwa z powodu chorób układu krąŜenia, nowotworów złośliwych oraz urazów 

i tym samym wpływają na poprawę zdrowotności mieszkańców powiatu. 

 

Mierniki działania 

•••• Opracowanie wskazanych dokumentów programowych, 
•••• Liczba zrealizowanych programów zdrowotnych, 

•••• Liczba osób uczestniczących w zrealizowanych programach zdrowotnych. 
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Źródła finansowania  

• Środki własne Powiatu Poznańskiego, 

• Środki budŜetu państwa, gmin i placówek edukacyjno-wychowawczych. 
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Działanie 8.3.1  
Modernizacja i rozwój infrastruktury szpitala w Puszczykowie oraz 

wyposaŜenie w sprzęt i aparatur ę medyczną 
 

Uzasadnienie działania 

Działanie jest zgodne z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (Dz. U. z 2001 

Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz ustawą z 2011r.  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

( Dz. U. z 2011 Nr 112 poz. 654 ze zm.), w których odpowiedzialne za realizację zadań 

inwestycyjnych szpitali są władze powiatów. Powiat Poznański jest właścicielem Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” 

działającego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Realizacja działania wynika 

ponadto z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana 

Tytusa Dąbrowskiego” opracowanego przez Zarząd Spółki i przyjętego przez organ właścicielski. 

 

Opis działania 

Głównym celem działania jest wspieranie inwestycji polegających na modernizacji budynków 

szpitala, zakupów sprzętu i aparatury medycznej oraz zapewnienie rozwoju szpitala poprzez m.in.: 

• poprawę efektywności gospodarowania majątkiem poprzez obniŜenie bieŜących kosztów 

funkcjonowania, 

• rozszerzenie zakresu usług medycznych świadczonych przez Szpital i tym samym 

zwiększenie moŜliwości realizacji przychodów, 

• zwiększenie jakości oferowanych usług medycznych, 

• dostosowanie standardów funkcjonowania szpitala do obowiązujących przepisów. 

 

Realizatorzy działania  

• NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o.,  

• Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

 

Efekty działania 

Poprzez wspieranie rozwoju i modernizacji szpitala następuje poprawa jakości i dostępności do 

świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu poznańskiego. Szpital poprawia swoje wyniki 

finansowe poprzez zwiększenie przychodów oraz obniŜenie kosztów funkcjonowania. 

 

Mierniki działania 

• Liczba zrealizowanych projektów inwestycyjnych, 

• Wielkość pozyskanych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. 
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Źródła finansowania  

• Środki własne Szpitala, 

• Środki własne Powiatu Poznańskiego, 

• Środki inne pochodzące w szczególności z UE, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu, 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Cel strategiczny III 
Wzrost integracji społecznej, poprawa zdrowotności i bezpieczeństwa 
publicznego mieszkańców Powiatu 

Cel szczegółowy: 9. PodwyŜszenie stanu i poczucia bezpieczeństwa 

Cel operacyjny 9.1. Poprawa funkcjonowania i warunków pracy policji 

9.1.1. Wspieranie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w zakupie niezbędnego sprzętu  
i wyposaŜenia. 

9.1.2. Wspieranie działań Policji w zakresie remontów lub budowy nowych komisariatów na 
terenie Powiatu Poznańskiego 

Cel operacyjny 9.2. Poprawa funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpoŜarowej 

Działanie 9.2.1. Wspieranie Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu  
w zakupie niezbędnego sprzętu i wyposaŜenia. 

Działanie 9.2.2. Wspieranie działań Państwowej StraŜy PoŜarnej w zakresie remontów lub 
budowy nowych straŜnic na terenie Powiatu Poznańskiego. 

Działanie 9.2.3. Współpraca z Zarządem Powiatowym Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej 

Działanie 9.2.4. Dofinansowanie jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w ramach 
posiadanych moŜliwości finansowych. 

Cel operacyjny 9.3. Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego i realizacji zadań 
obronnych 

Działanie 9.3.1. Utrzymanie ciągłości przepływu informacji Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Starosty Poznańskiego z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. 

Działanie 9.3.2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania 
kryzysowego i spraw obronnych. 

Działanie 9.3.3. DoposaŜenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w odpowiedni 
sprzęt. 

Cel operacyjny 9.4. Działania prewencyjne 

Działanie 9.4.1. Wspieranie działań policji z zakresu prewencji ogólnej. 

Działanie 9.4.2. Wspieranie działań straŜy poŜarnej z zakresu prewencji przeciwpoŜarowej 
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Działanie 9.1.1.  
Wspieranie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w zakupie niezbędnego 
sprzętu i wyposaŜenia 
 

 

Uzasadnienie działania 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142.poz.1592 ze 

zm.) określa w art. 4 zadania Powiatu o charakterze ponadgminnym. Ustawodawca zaliczył do nich 

m.in. zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Do zadań publicznych 

powiatu naleŜy równieŜ zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji 

kierowników powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy (art. 4, pkt. 2 Ustawy o Samorządzie 

Powiatowym). 

 

Opis działania 

Działania z zakresu wyposaŜenia komisariatu Komendy Miejskiej Policji mają charakter ciągły i są 

realizowane w kaŜdym roku obowiązywania strategii. Realizacja jest zgodna z ustalanymi kaŜdego 

roku planami wspierania wyposaŜania komisariatów policji w sprzęt i wyposaŜenie (np. zakup 

sprzętu techniki policyjnej, komputerowo - biurowego, radiowozów itp.). Plany są tworzone na 

podstawie zgłaszanych potrzeb. 

 

Realizatorzy działania  

• Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, 

Partnerzy 

• Komenda Miejska Policji w Poznaniu 

 

Efekty działania 

Poprzez wsparcie finansowe zakupu sprzętu i wyposaŜenia policji następuje poprawa warunków 

pracy, a przede wszystkim zwiększa się skuteczność działań słuŜb policyjnych w regionie. 

 

Mierniki działania 

• Liczba i rodzaj zakupionego sprzętu, 

• Wielkość wydatków przeznaczonych na pomoc w wyposaŜeniu policji.  

 

Źródła finansowania  

• Środki własne Powiatu Poznańskiego. 
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Działanie 9.1.2.  
Wspieranie działań Policji w zakresie remontów lub budowy nowych 
komisariatów na terenie Powiatu Poznańskiego 
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie jest zgodne z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (Dz. U.  

z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zm.). Do zadań publicznych Powiatu naleŜą m. in. zadania z zakresu 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Do zadań publicznych powiatu naleŜy równieŜ 

zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników 

powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy (art. 4 , pkt. 2 Ustawy o Samorządzie Powiatowym). 

 

Opis działania 

Przebieg prac remontowych wynika z ustaleń opracowanego przy współpracy z policją 

szczegółowego corocznego harmonogramu wsparcia inwestycyjnego remontów komisariatów. 

 

Realizatorzy działania  

• Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, 

Partnerzy 

• Komenda Miejska Policji w Poznaniu 

 

Efekty działania 

Poprzez wsparcie finansowe inwestycji remontowych komisariatów policji następuje poprawa 

warunków jej pracy, a przez to zwiększa się bezpieczeństwo publiczne w powiecie. 

 

Mierniki działania 

• Liczba i rodzaj przeprowadzonych prac budowlanych i remontowych, 

• Wielkość wydatków przeznaczonych na prace remontowo-budowlane.  

 

Źródła finansowania  

• Środki własne Powiatu Poznańskiego, 

• Środki budŜetowe policji i gmin. 
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Działanie 9.2.1.  
Wspieranie Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu 
w zakupie niezbędnego sprzętu i wyposaŜenia 
 

 

Uzasadnienie działania 

Podstawy prawne działania określa Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym 

(Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zm.). Ustawodawca w ramach zadań Powiatu o charakterze 

ponadgminnym zaliczył m.in. zadania z zakresu: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

oraz ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpoŜarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 

zagroŜeniom Ŝycia i zdrowia ludzi oraz środowiska. W zakresie spraw dotyczących sprawowania 

przez Starostę zwierzchnictwa w  stosunku do StraŜy PoŜarnej i jej funkcjonowania znajduje się 

takŜe prowadzenie spraw związanych z przekazaniem środków finansowych i rzeczowych dla 

StraŜy PoŜarnej.  

 

Opis działania 

Priorytetowo wsparcie dotyczy zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, wyposaŜonych 

w sorbenty i neutralizatory do neutralizacji wycieków, m.in. ropy i olejów, a takŜe róŜnego rodzaju 

sprzętu gaśniczego i wyposaŜenia straŜy poŜarnej.  

 

Realizatorzy działania  

• Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu,  

Partnerzy 

• Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej. 

 

Efekty działania 

Poprzez wsparcie finansowe zakupu niezbędnego sprzętu i wyposaŜenia wzrasta bezpieczeństwo 

poŜarowe oraz sprawność funkcjonowania słuŜb ratunkowo-gaśniczych w powiecie. 

 

Mierniki działania 

•••• Liczba i rodzaj zakupionego sprzętu, 

•••• Wielkość wydatków przeznaczonych na zakup sprzętu i wyposaŜenia.  

 

Źródła finansowania  

• Środki własne Powiatu Poznańskiego, 

• Środki budŜetowe straŜy poŜarnej i gmin. 
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Działanie 9.2.2.  
Wspieranie działań Państwowej StraŜy PoŜarnej w zakresie remontów lub 
budowy nowych straŜnic na terenie powiatu poznańskiego 
 

 

Uzasadnienie działania 

Podstawy prawne działania określa Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym 

(Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zm.). Ustawodawca do zadań Powiatu o charakterze 

ponadgminnym zaliczył m. in.: utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 

ochrony przeciwpoŜarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagroŜeniom Ŝycia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska. W zakresie spraw dotyczących sprawowania przez Starostę zwierzchnictwa 

w  stosunku do StraŜy PoŜarnej i jej funkcjonowania znajduje się współdziałanie w ramach 

zarządzania kryzysowego i stanów nadzwyczajnych oraz prowadzenie spraw związanych 

z przekazaniem środków finansowych i rzeczowych dla StraŜy PoŜarnej.  

 

Opis działania 

Działanie polega na wsparciu finansowym inwestycji remontowo-modernizacyjnych jednostek 

straŜy poŜarnej oraz budowy nowych straŜnic na terenie powiatu. Realizacja działania następuje 

według zgłaszanych potrzeb poszczególnych straŜnic. 

 

Realizatorzy działania  

• Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, 

Partnerzy 

• Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej, 

• Gminy powiatu. 

 

Efekty działania 

Poprzez wsparcie finansowe inwestycji remontowo-budowlanych jednostek straŜy poŜarnej 

poprawiają się warunki pracy oraz sprawność funkcjonowania słuŜb ratunkowo-gaśniczych  

w powiecie. 

 

Mierniki działania 

•••• Liczba i rodzaj przeprowadzonych inwestycji, 

••••  Wielkość wydatków przeznaczonych na remonty i budowę nowych straŜnic. 

 

Źródła finansowania  

• Środki własne Powiatu Poznańskiego, 

• Środki budŜetowe straŜy poŜarnej i gmin. 
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Działanie 9.2.3.  
Współpraca z Zarządem Powiatowym Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej 
 

 

Uzasadnienie działania 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze 

zm.) określając zadania Powiatu o charakterze ponadgminnym wskazuje m.in. na bezpieczeństwo 

obywateli oraz zapobieganie zagroŜeniom Ŝycia i zdrowia ludzi oraz środowiska. W tym zakresie 

Starosta sprawując zwierzchnictwo w  stosunku do StraŜy PoŜarnej i jej funkcjonowania podejmuje 

m.in. współpracę z Ochotniczymi StraŜami PoŜarnymi, OSP, które stanowią wsparcie dla działań 

ratunkowo-gaśniczych Państwowej StraŜy PoŜarnej.  

 

Opis działania 

W ramach współpracy Starostwa z Zarządem Powiatowym Ochotniczych StraŜy PoŜarnych odbywa 

się coroczny konkurs „StraŜak Roku Powiatu Poznańskiego” oraz fundowane są nagrody 

pienięŜnych dla zwycięzców. Ponadto organizowane są zawody sportowo-poŜarnicze i imprezy 

okolicznościowe w powiecie. 

 

Realizatorzy działania  

• Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, 

Partnerzy 

• Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej, 

• Zarząd Powiatowy Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, 

• Gminy powiatu. 

Efekty działania 

W ramach współpracy z Zarządem Powiatowym Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Powiat Poznański 

wspiera inicjatywy mające na celu zwiększenie aktywności i sprawności fizycznej druhów OSP, 

integrację druhów oraz promocję wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego 

i działalności OSP.  

 

Mierniki działania 

• Liczba i rodzaj przeprowadzonych imprez i zawodów, 

• Wielkość wydatków przeznaczonych na współpracę z OSP.  

 

Źródła finansowania  

• Środki własne Powiatu Poznańskiego, 

• Środki budŜetowe straŜy poŜarnej i gmin.  
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Działanie 9.2.4.  
Dofinansowanie jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w ramach 
posiadanych moŜliwości finansowych 
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie jest zgodne z Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (Dz. U.  

z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zm.), która określając zadania Powiatu o charakterze ponadgminnym 

wskazuje m.in. na bezpieczeństwo obywateli oraz zapobieganie zagroŜeniom Ŝycia i zdrowia ludzi 

oraz środowiska. W tym zakresie Starosta sprawując zwierzchnictwo w  stosunku do StraŜy 

PoŜarnej podejmuje m.in. współpracę z Ochotniczymi StraŜami PoŜarnymi (OSP).  

 

Opis działania  

W ramach wspierania Ochotniczych StraŜy PoŜarnych (OSP) Powiat dofinansowuje wyposaŜenie  

w sprzęt i urządzenia specjalistyczne tych jednostek. To działanie słuŜy poprawie funkcjonowania 

systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie. Dofinansowanie wyposaŜenia jednostek OSP 

prowadzone będzie w ramach posiadanych moŜliwości finansowych oraz zgłaszanych potrzeb. 

 

Realizatorzy działania 

• Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, 

Partnerzy 

• Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej, 

• Ochotnicze StraŜe PoŜarne, 

• Gminy powiatu. 

Efekty działania 

Dzięki działaniom Państwowej StraŜy PoŜarnej i Ochotniczych StraŜy PoŜarnych oraz ich 

współpracy ze strukturami powiatowymi i gminnymi zarządzania kryzysowego znacznie ogranicza 

się skutki powstałych zagroŜeń. Dofinansowanie funkcjonowania OSP stanowi zatem bardzo waŜny 

element wspierania systemu bezpieczeństwa w powiecie. 

Mierniki działania 

• Liczba i rodzaj finansowego wsparcia OSP, 

• Wielkość wydatków przeznaczonych dla OSP, 

• Liczba interwencji jednostek OSP. 

 

Źródła finansowania  

• Środki własne Powiatu Poznańskiego, 

• Środki budŜetowe straŜy poŜarnej i gmin. 
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Działanie 9.3.1.  
Utrzymanie ciągłości przepływu informacji Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Starosty Poznańskiego z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw 
obronnych 
 

 

Uzasadnienie działania 

Na szczeblu Powiatu organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego jest Starosta, 

który wykonuje zadnia określone w art. 17 ust 2. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2007 Nr 89 poz. 590 ze zm.) przy pomocy komórki organizacyjnej 

Starostwa Powiatowego jaką jest Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw 

Obywatelskich. Wydział zaś zapewnia obsługę utworzonego na mocy ustawy Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK). Sprawne funkcjonowanie PCZK gwarantuje, Ŝe 

informacje przekazywane Staroście oraz Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego będą 

wiarygodne i aktualne. PCZK słuŜy komunikacji tych dwóch organów z instytucjami 

współpracującymi, w tym m.in. z Policją, Państwową StraŜą PoŜarną, Gminnymi i Wojewódzkimi 

Centrami Zarządzania Kryzysowego, Inspekcją Sanitarną, Weterynaryjną i innymi. 

 

Opis działania 

Do zadań PCZK, naleŜy: 1) pełnienie całodobowego dyŜuru w celu zapewnienia przepływu 

informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;  2) współdziałanie z centrami zarządzania 

kryzysowego organów administracji publicznej; 3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu 

wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności; 4) współpraca 

z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 5) współdziałanie z podmiotami 

prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne; 6) dokumentowanie działań 

podejmowanych przez centrum; 7) realizacja zadań stałego dyŜuru w ramach gotowości obronnej 

państwa.  

 

Realizatorzy działania  

• Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, 

Partnerzy 

• Policja, 

• Państwowa StraŜ PoŜarna,  

• Gminne i Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego,  

• Inspekcje Sanitarne, Weterynaryjne itp. 

 

Efekty działania 

Zwiększa się stopień koordynacji decyzji i współpracy podmiotów i słuŜb kryzysowych, co stanowi 

waŜny element w tworzeniu w pełni zintegrowanego systemu ratownictwa i zarządzania 
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kryzysowego w regionie. 

 

Mierniki działania 

• Liczba zgłoszeń telefonu alarmowego. 

 

Źródła finansowania  

• Środki własne Powiatu Poznańskiego. 
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Działanie 9.3.2.  
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 
zarządzania kryzysowego i spraw obronnych 
 

 

Uzasadnienie działania 

Na szczeblu Powiatu organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego jest Starosta, 

który wykonuje zadania określone w art. 17 ust 2. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2007 Nr 89 poz. 590 ze zm.) przy pomocy komórki organizacyjnej 

Starostwa Powiatowego jaką jest Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw 

Obywatelskich. Wzmacnianie systemu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych jest ponadto 

realizacją Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli z 2003 r. 

 

Opis działania 

Powiat realizując zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej wspomaga 

organizację i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń, treningów i zawodów sprawnościowych słuŜb 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. Działanie to przyczynia się 

do podniesienia poziomu wyszkolenia i przygotowania organizacyjnego tych formacji do 

prowadzenia akcji ratunkowych. 

 

Realizatorzy działania  

• Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, 

Partnerzy: 

• Państwowa StraŜ PoŜarna,  

• Gminne i Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego,  

• Policja. 

 

Efekty działania 

Zwiększa się stopień wyszkolenia i przygotowania organizacyjnego podmiotów i słuŜb 

kryzysowych, co stanowi waŜny element sprawnego funkcjonowania ratownictwa i zarządzania 

kryzysowego w regionie. 

 

Mierniki działania 

• Liczba szkoleń i treningów załóg zarządzania kryzysowego i słuŜb obrony cywilnej. 

 

Źródła finansowania  

• Środki własne Powiatu Poznańskiego.
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Działanie 9.3.3.  
DoposaŜenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w odpowiedni 
sprzęt 
 

 

Uzasadnienie działania 

Na szczeblu Powiatu organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego jest Starosta, 

który wykonuje zadnia określone w art. 17 ust 2. ustawy z dnia 26 kwietnia  o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2007 Nr 89, poz. 590 ze zm.) przy pomocy komórki organizacyjnej 

starostwa powiatowego jaką jest Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw 

Obywatelskich. Wśród wielu działań związanych z zarządzaniem kryzysowym jest m.in. ochrona 

przeciwpowodziowa, w tym wyposaŜenie i utrzymanie powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego oraz zapobieganie innym nadzwyczajnym zagroŜeniom Ŝycia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska. 

 

Opis działania  

Elementem zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu jest magazyn przeciwpowodziowy, 

który zlokalizowany jest na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bolechowie. Działanie 

wymaga stałego monitorowania stanu i  rodzaju wyposaŜenia magazynu przeciwpowodziowego, 

oraz ciągłego jego doposaŜenia w odpowiedni sprzęt i materiały (m.in. worki, zapory, agregaty 

prądotwórcze, pilarki, łodzie, plandeki itp.).  

 

Realizatorzy działania  

• Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, 

Partnerzy: 

• Państwowa StraŜ PoŜarna, 

• Gminne i Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego. 

 

Efekty działania 

Zwiększa się poziom zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa powiatu. 

 

Mierniki działania 

• Stopień wyposaŜenia magazynu, 

• Wielkość wydatków na doposaŜenie magazynu. 

 

Źródła finansowania  

• Środki własne Powiatu Poznańskiego. 
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Działanie 9.4.1.  
Wspieranie działań policji z zakresu prewencji ogólnej 
 

 

Uzasadnienie działania 

Głównym realizatorem tego działania jest Policja, ale Powiat jest jej  partnerem ustawowym. 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1592 ze 

zm.) określa zadania Powiatu o charakterze ponadgminnym. Ustawodawca zaliczył do nich m.in. 

zadania z zakresu: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Wspieranie policji z zakresu 

prewencji jest ponadto realizacją Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli z 2003 r. Działania prewencyjne wspierane 

przez Powiat wpisują się w działania określone w Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej 

(2011) pt. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających metropolię poprzez 

prowadzenie polityki profilaktycznej i prewencyjnej w stosunku do podstawowych zagroŜeń 

zdrowia, Ŝycia i mienia. 

 

Opis działania  

Głównym celem działania jest rozwój systemu prewencji, zapobiegającej przestępczości 

kryminalnej. Do podstawowych zagroŜeń powiatu zalicza się kradzieŜe, przestępczość nieletnich 

oraz przestępczość i wykroczenia na drogach. Działanie odnosi się do wspierana róŜnego rodzaju 

akcji prewencyjnych i informacyjnych policji, które są skierowane do róŜnych grup 

środowiskowych i wiekowych mieszkańców powiatu. 

 

Realizatorzy działania  

• Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, 

• Komenda Miejska Policji w Poznaniu. 

 

Efekty działania  

Spadek ogólnej liczby przestępstw w powiecie poznańskim, systematyczne zmniejszenie poziomu 

przestępczości kryminalnej. 

 

Mierniki działania 

• Liczba według rodzajów odnotowanych przestępstw, 

• Wielkość wydatków na akcje o charakterze prewencyjno-informacyjnym. 

 

Źródła finansowania  

• Środki własne Powiatu Poznańskiego. 
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Działanie 9.4.2.  
Wspieranie działań straŜy poŜarnej z zakresu prewencji przeciwpoŜarowej 
 

Uzasadnienie działania 

Głównym realizatorem tego działania jest straŜ poŜarna, ale Powiat jest jej partnerem ustawowym. 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze 

zm.) określa zadania powiatu o charakterze ponadgminnym. Ustawodawca zaliczył do nich m.in. 

zadania z zakresu: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Wspieranie straŜy poŜarnej  

z zakresu prewencji przeciwpoŜarowej jest ponadto realizacją Powiatowego Programu 

Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli z 2003 r. 

Działania prewencyjne wspierane przez Powiat wpisują się w działania określone w Strategii 

Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej (2011) pt. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i osób 

odwiedzających metropolię poprzez prowadzenie polityki profilaktycznej i prewencyjnej  

w stosunku do podstawowych zagroŜeń zdrowia, Ŝycia i mienia. 

 

Opis działania  

Głównym celem działania jest rozwój systemu prewencji prowadzonej przez słuŜby ratunkowo-

gaśnicze, zapobiegającej podstawowym zagroŜeniom powiatu, do których zalicza się zagroŜenie 

poŜarowe oraz wypadki drogowe. Działanie odnosi się do wspierana róŜnego rodzaju akcji 

prewencyjnych i informacyjnych straŜy poŜarnej, współdziałania w ramach akcji profilaktycznych 

i prewencyjnych. Jednym z najwaŜniejszych działań jest popularyzacja wiedzy z zakresu 

ratownictwa i bezpieczeństwa wśród samych mieszkańców powiatu.  

Realizatorzy działania  

• Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, 

• Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej. 

Partnerzy 

• Samorządy gmin powiatu i miasta Poznania 

Efekty działania  

Wysoki poziom bezpieczeństwa, wysoki udział bezpiecznych inwestycji, poczucie bezpieczeństwa 

indywidualnego mieszkańców oraz przedsiębiorców aglomeracji, napływ inwestorów i migrantów, 

szukających dobrego i bezpiecznego miejsca do Ŝycia i pracy. 

Mierniki działania 

• Dynamika i struktura rodzajowa zdarzeń interwencyjnych straŜy poŜarnej, 

• Wielkość wydatków na akcje o charakterze prewencyjno-informacyjnym. 

Źródła finansowania  

• Środki własne Powiatu Poznańskiego 
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CEL STRATEGICZNY III  

WZROST INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, POPRAWA ZDROWOTNO ŚCI I 
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO MIESZKA ŃCÓW POWIATU 
 

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 
 
Działanie 10.1.2.  
Wsparcie aktywności wolontariatu 
 
Działanie 10.1.3.  
Wsparcie edukacji obywatelskiej mieszkańców powiatu 
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Działanie 10.1.1.  
Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Powiatu 
 

 

Uzasadnienie działania 

Podstawą realizacji działania są przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 Nr 234 poz.1536 ze zm.). Na podstawie zapisów 

zawartych w ww. ustawie, opracowywany i uchwalany jest Roczny Program Współpracy Powiatu 

Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi. Działanie jest komplementarne z Programami Osi 

Strategicznej „Usługi społeczne”, zapisanymi w Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. 

Metropolia 2020 (m. in. Programem 4.2. Współpraca i uczestnictwo w kulturze, Programem 4.3. 

Metropolitalna oferta turystyczna, Programem 4.4. Metropolia sportu). 

 

Opis działania  

Celem działania jest wspieranie aktywności społecznej mieszkańców. Z jednej strony działanie 

realizowane będzie poprzez angaŜowanie osób juŜ współpracujących na rzecz organizacji 

pozarządowych, z drugiej strony- zachęcanie mieszkańców do rozpoczęcia takiej współpracy. 

Działanie zorientowane będzie równieŜ na zaspokojenie zróŜnicowanych potrzeb społeczności 

lokalnych, co odbywać się będzie dzięki realizacji projektów poprzez organizacje pozarządowe 

w wyznaczonych obszarach współpracy.  

Podstawą realizacji działania jest Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 

opracowywany corocznie przez Powiat Poznański. Celem głównym Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi jest zaspokajanie potrzeb 

społecznych mieszkańców powiatu poznańskiego oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Powiatem Poznańskim, 

a tymi organizacjami. Współpraca administracji publicznej z sektorem non-profit, realizowana 

będzie dzięki ogłaszanym otwartym konkursom na realizację zadań publicznych (na podstawie 

uchwały Nr 641/2011 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 23 września 2011 r. w sprawie określenia 

procedur zlecenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom określonym  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego  

i o wolontariacie).  

Powiat Poznański realizować będzie działanie poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi 

w zakresie finansowania lub współfinansowania wybranych zadań w określonych obszarach 

wsparcia (edukacja, kultura i sztuka, kultura fizyczna i turystyka, rozwój przedsiębiorczości oraz 

przeciwdziałanie bezrobociu, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, zadania dotyczące 

osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz promocja i organizacja 

wolontariatu, promocja i integracja społeczna, ekologia, porządek i bezpieczeństwo publiczne). 

Priorytetem współpracy z organizacjami pozarządowymi będzie pobudzenie aktywności społecznej 

osób dorosłych, a takŜe ludzi młodych, w tym szczególnie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  
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Realizatorzy działania 

• Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, 

• Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  

Partnerzy:  

• Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w określonym obszarze współpracy.   

 

Efekty działania 

Efektem działania będzie zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu poznańskiego poprzez 

udział w organizacjach pozarządowych oraz realizowanych przez nie wydarzeniach lokalnych.  

 

Mierniki działania 

• Liczba zleconych zadań publicznych w poszczególnych obszarach współpracy, 

• Liczba otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w poszczególnych 

obszarach współpracy, 

• Wysokość przyznanych dotacji w poszczególnych obszarach współpracy.  

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu, 

• Środki własne organizacji pozarządowych (w przypadku działań wspieranych). 

 



Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2015 

 

 192

 

 

Działanie 10.1.2.  
Wsparcie aktywności wolontariatu 
 

 

Uzasadnienie działania 

Działanie realizowane jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz.1536 ze zm.) - sfera zadań 

publicznych - art. 4 ww. ustawy obejmuje m. in. działania w zakresie promocji i organizacji 

wolontariatu. Działanie skierowane jest do mieszkańców powiatu i aktywnie działających 

organizacji pozarządowych.  

Powiat Poznański corocznie opracowuje i uchwala Roczny Program Współpracy Powiatu 

Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi, w którym wyznaczony jest obszar współpracy 

o nazwie: „Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz promocja i organizacja wolontariatu”. 

Działanie jest zgodne z Osią strategiczną 4: „Usługi społeczne”, wyznaczoną w Strategii Rozwoju 

Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia 2020.”, głównie z Programami 4.2. Współpraca 

i uczestnictwo w kulturze, 4.4. Metropolia sportu, 4.6. Metropolia równych moŜliwości 

społecznych”.  

 

Opis działania  

Celem działania jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz upowszechnianie idei wolontariatu, 

który poprzez niesienie pomocy potrzebującym stwarza jednocześnie szansę młodym ludziom na 

wykorzystanie własnych umiejętności, zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie 

zainteresowań. Wolontariat uczy wraŜliwości społecznej i korzystnie wpływa na kształtowanie 

świadomości obywatelskiej młodego człowieka dając moŜliwość zaangaŜowania się w sprawy 

społeczne.  

Realizacja działania opierać się będzie na zachęcaniu wolontariuszy do pracy w domach dziecka, 

w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, w szkołach, Warsztatach Terapii Zajęciowej. 

Działanie realizowane będzie równieŜ w ramach zlecania zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym. Kontynuowane będzie wspieranie idei wolontariatu poprzez udział Starosty 

Poznańskiego w wydarzeniach i akcjach promujących wolontariat. 

 

Realizatorzy działania 

• Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

Partnerzy:  

• Wolontariusze,  

• Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Dom Dziecka w Kórniku Bninie, 

• Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, 
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• Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach. 

 

Efekty działania 

Efektem działania będzie zwiększenie zaangaŜowania mieszkańców powiatu poznańskiego na rzecz 

promowania idei wolontariatu. Realizacja działania przyczyni się do wzrostu aktywności 

organizacji pozarządowych.  

 

Mierniki działania 

• Liczba zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie promocji idei 

wolontariatu,  

• Nakłady poniesione przez Powiat Poznański na ich realizację. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu, 

• Środki własne organizacji pozarządowych, 

• BudŜet państwa, 

• Europejski Fundusz Społeczny. 
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Działanie 10.1.3.  
Wsparcie edukacji obywatelskiej mieszkańców Powiatu 
 

 

Uzasadnienie działania 

Zgodnie z art. 1 ustawy o Samorządzie Powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 Nr 

142 poz. 1592 ze zm.) mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. 

Cechy, które łączą mieszkańców powiatu to wspólna historia i tradycja, poczucie więzi  

i identyfikacja z regionem Wielkopolski. Działanie strategiczne związane jest pośrednio  

z zadaniami publicznymi wykonywanymi przez powiat, którymi są m. in. edukacja publiczna  

i promocja powiatu.  

Realizacja działania jest komplementarna z Programem 4.1. „Jakość i organizacja edukacji”, 

Programem 4.2.: „Współpraca i uczestnictwo w kulturze” i Programem 5.6. „ToŜsamość 

metropolitalna”, zapisanymi w „Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia 2020”.  

 

Opis  działania  

Głównym celem edukacji obywatelskiej jest kształtowanie postaw obywatelskich wśród 

mieszkańców powiatu oraz wzmocnienie ich aktywności w codziennym Ŝyciu. Działanie 

realizowane będzie poprzez projekty edukacyjne, spotkania, wydarzenia kulturalne, konkursy, 

warsztaty odbywające się w szkołach, świetlicach, domach kultury itp.  

Celem projektu będzie równieŜ popularyzowanie historii i kultury lokalnej, m. in. poprzez naukę 

gwary wśród dzieci i młodzieŜy. Działania Powiatu Poznańskiego będą teŜ ukierunkowane na 

integrację osób niepełnosprawnych, co przyczyni się do uwraŜliwienia społeczeństwa na potrzeby 

osób niepełnosprawnych.  

Działanie realizowane będzie głównie przez organizacje pozarządowe w ramach wykonywania 

zleconych zadań publicznych (głównie w obszarach współpracy: edukacja, kultura i sztuka oraz 

turystyka). 

 

Realizatorrzy działania 

• Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  

• Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.  

Partnerzy:  

• Stowarzyszenie Metropolia Poznań, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, szkoły, 

mieszkańcy.  

 

Efekty działania  

Efektem realizacji działania będzie poszerzenie wiedzy mieszkańców powiatu poznańskiego na 

temat demokracji, państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Wzmocni się świadomość i aktywność 

lokalna oraz partnerstwo administracji z mieszkańcami. Edukacja szkolna wzbogacona zostanie 

o wiedzę z zakresu środowiska lokalnego i Ŝycia publicznego. Realizacja działania przyczyni się do 
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podniesienia toŜsamości lokalnej wśród mieszkańców, poszerzenia wiedzy z zakresu historii 

państwa, postaw patriotycznych i tolerancji wobec osób innych narodowości. 

 

Mierniki działania 

• Liczba spotkań, wystaw, prelekcji, projektów i innych wydarzeń z zakresu edukacji 

obywatelskiej, 

• Liczba zleconych zadań publicznych w obszarach: edukacja, kultura i sztuka oraz turystyka, 

skierowanych na realizację działania.  

 

Źródła finansowania 

• Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Rozstrzygnięcia konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Poznańskiego 

w poszczególnych obszarach współpracy.  

 



Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2015 

 

 196

 

 
CEL STRATEGICZNY IV 
ZWI ĘKSZENIE EFEKTYWNO ŚCI WYKORZYSTANIA WALORÓW 
PRZYRODNICZYCH I POTENCJAŁU KULTUROWEGO POWIATU 
 
Cel szczegółowy 11 
Rozwój potencjału turystycznego 
 
Cel operacyjny 11.1. 
Wzmocnienie promocji turystycznej  
 
Działanie 11.1.1.  
WdroŜenie kompleksowego produktu turystycznego 
 
Działanie 11.1.2.  
Rozpowszechnianie informacji o pełnej ofercie turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej  
i sportowej 
 
Działanie 11.1.3.  
Rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz turystyki na 
terenie aglomeracji poznańskiej 
 
Cel operacyjny 11.2.  
Poprawa atrakcyjności turystycznej 
 
Działania 11.2.1.  
Wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej 
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Działanie 11.1.1. 
WdroŜenie kompleksowego produktu turystycznego Powiatu 
 

 

Uzasadnienie działania 

Zgodnie z art. 4 ustawy o Samorządzie Powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 Nr 

142 poz. 1592 ze zm.) Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in.  

w zakresie promocji powiatu.  

Działanie jest zgodne ze Strategią Promocji Powiatu Poznańskiego na lata 2010-2015 oraz Strategią 

Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia 2020. (Program 4.3. Metropolitalna oferta 

turystyczna). Działanie zostało wprowadzone do Strategii juŜ w 2006 r., ale jego realizacja 

rozpoczęła się zasadniczo dopiero w 2011 r., opracowaniem produktów turystycznych. Ewaluacja 

Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013 wykazała, Ŝe konieczne jest w związku 

z tym kontynuowanie działania w perspektywie do 2015 r.  

 

Opis działania 

Celem działania będzie systematyczne wdraŜanie opracowanych w 2011 r. kompleksowych 

produktów turystycznych Powiatu Poznańskiego. Przyjęto, Ŝe w pierwszej fazie realizacji działania 

- zgodnie z uchwałą Nr 949/2012 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dn. 24.02.2012 - wdroŜone 

zostaną następujące produkty turystyczne Powiatu Poznańskiego:  

• Naturalnie Dookoła Poznania - produkt tradycji i smaków powiatu poznańskiego, głównym 

załoŜeniem jest promowanie wydarzeń lokalnych, m. in. cyklicznych imprez Muzeum 

Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-SpoŜywczego w Szreniawie, imprezy Rumpuć 

w Rokietnicy, Józefinek w Swarzędzu, Dni Lubonia i Pyry po Lubońsku, 

• Aktywnie Dookoła Poznania - produkt turystyczny, którego składnikami są ścieŜki 

przyrodniczo-krajobrazowe, pierścienie i trasy rowerowe, szlaki kajakowe, piesze i konne, 

• Śladami podróŜników dookoła Poznania - szlak historyczny związany z miejscami Ŝycia 

i pamięci po słynnych postaciach powiatu poznańskiego, m. in. Arkadego Fiedlera 

w Puszczykowie, Edwarda hr Raczyńskiego w Rogalinie, Izba Pamięci o Ojcu Marianie 

śelazku w Chludowie, Władysława hr Zamoyskiego w Kórniku, 

• Kulturalnie Dookoła Poznania – szlak historyczny związany z lokalną kulturą 

i dziedzictwem historycznym, zabytkami architektury oraz miejscami pamięci,  

• Park Orientacji Przestrzennej - otwarty oficjalnie w dniu 3 września 2012 r., przy 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 

ZałoŜono, Ŝe Park będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców, co istotnie wpłynie na 

integrację społeczną dzieci niepełnosprawnych.  

 

Realizator działania 

• Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

 



Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2015 

 

 198

 

Partnerzy:  

• Stowarzyszenie Metropolia Poznań, 

• Instytucje kultury, 

• Miasto Poznań i Gminy Powiatu Poznańskiego, 

• Organizacje turystyczne z terenu powiatu poznańskiego, 

• Lokalni przedsiębiorcy, 

• Organizacje pozarządowe. 

 

Efekty działania  

W wyniku realizacji działania wdroŜony zostanie markowy produkt turystyczny powiatu 

poznańskiego, czyli kompleksowa i spójna oferta atrakcji i usług oferowanych na jego obszarze, 

słuŜąca zaspokojeniu róŜnorodnych potrzeb mieszkańców i odwiedzających. WdroŜenie wspólnych 

dla powiatu produktów turystycznych, będzie zapewniało integrację zarządzania turystyką od 

poziomu gmin. Pozwoli to na połączenie potencjałów turystyczno-krajobrazowych pojedynczych 

gmin, co w przyszłości wzmocni efekt promocji i przełoŜy się na wymierne korzyści w postaci:  

m. in. zwiększonej liczby turystów i instytucji turystycznych działających w powiecie poznańskim. 

Poszerzenie i zintegrowanie oferty turystycznej pozytywnie wpłynie na zainteresowanie 

mieszkańców turystycznymi walorami miejsca zamieszkania.   

 

Mierniki działania 

• Liczba turystów korzystających z poszczególnych produktów turystycznych.  

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu. 
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Działanie 11.1.2.  
Rozpowszechnianie informacji o pełnej ofercie turystycznej, kulturalnej, 
rekreacyjnej i sportowej 
 

 

Uzasadnienie działania  

Zgodnie z art. 4 ustawy o Samorządzie Powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 Nr 

142 poz. 1592 ze zm.) Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in.  

w zakresie promocji powiatu.  

Ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2011, wykazała, Ŝe działanie jest 

uŜyteczne dla turystów, mieszkańców, jak i przedsiębiorców branŜy turystycznej. Działanie zgodne 

jest z polityką promocji turystycznej Powiatu i powinno być wobec tego kontynuowane.  

Działanie jest zgodne ze Strategią Promocji Powiatu Poznańskiego na lata 2010-2015 oraz Strategią 

Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej.  Metropolia Poznań 2020. (2011).   

 

Opis działania 

Celem działania będzie podnoszenie atrakcyjności powiatu poznańskiego poprzez działania 

z zakresu promocji turystycznej.  

Informacje o potencjale turystycznym powiatu będą rozpowszechniane wśród mieszkańców 

aglomeracji poznańskiej, a takŜe mieszkańców innych regionów kraju i zagranicy.  

Działanie to będzie realizowane poprzez: 

• Rozpowszechnianie informacji dotyczących walorów oraz usług turystycznych dostępnych 

na terenie powiatu, 

• Promowanie najcenniejszych elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym 

obiektów zabytkowych, 

• Tworzenie atrakcyjnego dla turystów wizerunku powiatu poznańskiego, jako miejsca 

wypoczynku i rekreacji, 

• Rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji na temat moŜliwości spędzenia 

wolnego czasu w najbliŜszym otoczeniu/miejscu zamieszkania.  

 Rozpowszechnianie wiedzy odbywać się będzie poprzez stronę internetową, przewodniki, 

mapy i broszury, publikowane cyklicznie i jednorazowo (np. jako dodatki do regionalnej prasy), 

spoty reklamowe, konkursy edukacyjne, publikacje tematyczne, foldery, filmy promocyjne. 

Informacja turystyczna będzie równieŜ rozpowszechniana poprzez kampanie promocyjne w prasie 

i telewizji oraz podczas imprez targowych (krajowych i zagranicznych). Zgodnie z kierunkiem 

rozwoju turystyki weekendowej silnie promowane będą wydarzenia cykliczne o charakterze 

lokalnym, adresowane do szerokiej grupy odbiorców: dzieci, młodzieŜy, osób starszych, rodzin, 

a takŜe turystów spoza regionu. 

Oferta promocyjna powiatu będzie rozpowszechniana poza granicami kraju, szczególnie na terenie 

partnerskich regionów.  
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Realizatorzy działania 

• Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. 

Partnerzy:  

• Stowarzyszenie Metropolia Poznań, 

• Instytucje kulturalne i turystyczne z terenu powiatu, 

• Prywatni przedsiębiorcy, 

• Organizacje pozarządowe, 

• Media lokalne, krajowe i zagraniczne. 

 

Efekty działania  

Efektem realizacji działania będzie wzrost rozpoznawalności powiatu poznańskiego na rynku usług 

turystycznych, kulturalnych i sportowych w kraju i za granicą. Wzrośnie zainteresowanie turystów 

wypoczynkiem w powiecie poznańskim. Efektem działania będzie wzmocnienie wiedzy o walorach 

turystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych wśród mieszkańców aglomeracji 

poznańskiej. Działania promocyjne przełoŜą się na decyzje mieszkańców związanych ze 

spędzaniem czasu wolnego w najbliŜszym otoczeniu. 

 

Mierniki działania 

• Łączne wydatki na promocję powiatu poznańskiego,  

• Liczba wydanych przewodników, map, broszur o tematyce turystycznej, 

• Liczba reklam promocyjnych w telewizji i w prasie, 

• Liczba materiałów promocyjnych w języku obcym.  

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu. 
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Działanie 11.1.3. 
Rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz 
turystyki na terenie aglomeracji poznańskiej 
 

 

Uzasadnienie działania  

Działanie jest zgodne z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (Dz. U.  

z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zm.) w zakresie promocji Powiatu, ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami.  

Działanie jest zgodne ze Strategią Promocji Powiatu Poznańskiego na lata 2010-2015 oraz Strategią 

Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020. (2011), w szczególności z Programem 

4.3. Metropolitalna oferta turystyczna. 

Rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami branŜy turystycznej jest istotne dla tworzenia 

kompleksowej turystycznej oferty metropolitalnej, dlatego działanie to powinno być kontynuowane 

w perspektywie 2015 r.   

 

Opis działania  

Głównym celem działania będzie rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami 

działającymi na terenie powiatu poznańskiego w obszarze turystyki. W tym celu kontynuowana 

będzie aktywna współpraca z urzędami administracji samorządowej oraz organizacjami 

pozarządowymi działającymi w sektorze turystyki i na rzecz promocji powiatu i regionu 

Wielkopolski. Gromadzone i uaktualniane będą informacje i  bazy danych punktów noclegowych.  

We współpracy z samorządami miast i gmin aglomeracji poznańskiej oraz organizacjami 

pozarządowymi realizowane będą przedsięwzięcia w zakresie poprawy infrastruktury turystycznej 

i wspólnej promocji. 

Realizacja działania polegać będzie głównie na promocji turystycznej powiatu we współpracy  

z m. Poznań na imprezach targowych oraz kreowaniu powiatowych produktów turystycznych  

– szlaków pieszych, rowerowych i wodnych (zob. działanie 11.2.1.).  

 

Realizatorzy działania 

• Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. 

Partnerzy: 

• Stowarzyszenie Metropolia Poznań, 

• Miasto Poznań, 

• Gminy powiatu poznańskiego,  

• Instytucje kultury, 

• Organizacje turystyczne, 

• Przedsiębiorcy działający na rynku turystycznym. 
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Efekty działania 

Efektem współpracy Powiatu Poznańskiego z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz 

turystyki będzie synergia działań oraz kooperacja w wybranych dziedzinach z zakresu turystyki. 

Współpraca ta przyczyni się do obniŜenia kosztów związanych z promocją turystyczną powiatu, 

zwiększenia efektywności realizowanego działania oraz w rezultacie wypracowania 

kompleksowego produktu turystycznego.  

Efektem współpracy Powiatu Poznańskiego z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz 

turystyki będzie zwiększenie liczby turystów poszukujących ciekawych miejsc do wypoczynku 

w obrębie aglomeracji poznańskiej oraz promocja powiatu za granicami kraju.  

 

Mierniki działania 

• Liczba przedsięwzięć, imprez targowych, wydarzeń, na których promowano turystykę 

w powiecie poznańskim,  

• Nakłady poniesione na realizację działania. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu.  
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Działanie 11.2.1.  
Wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej  
 

 

Uzasadnienie działania  

Działanie jest zgodne z art. 4 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r.  o Samorządzie Powiatowym (Dz. U.  

z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zm.).  Zgodnie z ww. Ustawą, Powiat realizuje zadania w zakresie 

promocji, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Realizacja działania odpowiada potrzebom 

mieszkańców regionu oraz instytucji i przedsiębiorców branŜy turystycznej.  

Działanie jest zgodne ze Strategią Promocji Powiatu Poznańskiego na lata 2010-2015 oraz Strategią 

Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020. (2011), w szczególności z Programem 

4.3. Metropolitalna oferta turystyczna. 

 

Opis działania 

Celem działania będzie poprawa stanu zagospodarowania turystycznego, w tym szlaków 

turystycznych, przystani Ŝeglarskich, ścieŜek edukacyjnych i tras rowerowych. Działanie 

realizowane będzie przy współpracy z samorządami lokalnymi.   

W ramach działania kontynuowane będą prace polegające na wykonaniu i ustawieniu tablic 

informacyjnych na trasach rowerowych, szlakach pieszych, ścieŜkach przyrodniczych, szlaku 

kościołów drewnianych.  

 

Realizatorzy działania 

• Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Partnerzy:  

• Miasto Poznań i gminy Powiatu Poznańskiego.  

 

Efekty działania  

Efektem działania będzie przede wszystkim poprawa infrastruktury informacyjnej i turystycznej na 

terenie powiatu poznańskiego. Efektem działania będzie poprawa dostępności do miejsc 

atrakcyjnych turystycznie oraz polepszenie moŜliwości skorzystania z atrakcji turystycznych.  

 

Mierniki działania 

• Nakłady finansowe poniesione na rozwój infrastruktury turystycznej.  

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu. 
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CEL STRATEGICZNY IV 
ZWI ĘKSZENIE EFEKTYWNO ŚCI WYKORZYSTANIA WALORÓW 
PRZYRODNICZYCH I POTENCJAŁU KULTUROWEGO POWIATU  
 
Cel szczegółowy 12  
Rozwój działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej  
 
Cel operacyjny 12.1.  
Ochrona dóbr kultury 
 
12.1.1. Administrowanie ochroną dóbr kultury  
 
12.1.2 Utrzymywanie i dofinansowywanie własnych obiektów zabytkowych, jako realizacja 
zadań własnych Powiatu 
 
12.1.3. Dofinansowywanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych z terenu 
Powiatu Poznańskiego 
 
12.1.4. Popularyzacja zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa narodowego na terenie 
Powiatu 
 
Cel operacyjny 12.2.  
Upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury i tradycji regionu – promowanie postaw 
patriotyzmu lokalnego wśród młodzieŜy 
 
Działanie 12.2.1.  
Rozwijanie w placówkach oświatowych podległych Powiatowi form edukacji z zakresu kultury 
i tradycji regionu   
 
Działanie 12.2.2.  
Organizowanie imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury, w tym imprez o charakterze 
międzynarodowym 
 
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  
 
Działanie 12.3.2.  
Organizacyjne i finansowe wsparcie organizacji działających na rzecz wychowania fizycznego 
dzieci i młodzieŜy 
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Działanie 12.1.1.  
Administrowanie ochroną dóbr kultury  
 

 

Uzasadnienie działania 

Podstawą prawną realizacji działania jest Porozumienie z dnia 24 marca 2009 r. zawarte pomiędzy 

Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim w sprawie powierzenia Powiatowi 

Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2009 r., nr 85, poz. 1212). Działania z zakresu kultury oraz 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami naleŜą poza tym do zadań obligatoryjnych Powiatu  

w ramach działań z zakresu administracji publicznej.  

Przejęcie przez Powiatowego Konserwatora Zabytków duŜego zakresu kompetencji od 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dało Powiatowi Poznańskiemu 

określone narzędzia administracyjne do moŜliwości bezpośredniego kształtowania nie tylko 

krajobrazu kulturowego, ale i w większym stopniu rozszerzyło wpływ na kształtowanie polityki 

przestrzennej powiatu. 

 

Opis działania 

Realizacja działania obejmuje: 

• wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń dotyczących zabytków (p.w. zabytki 

urbanistyki, architektury i budownictwa, archeologiczne oraz pozostałe zabytki nieruchome, 

będące cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami historycznej zieleni 

zaprojektowanej), 

• prowadzenie spraw dotyczących ww. zabytków, 

• sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, 

architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych 

działań przy zabytkach, 

• organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opiece nad zabytkami, 

• współpraca z innymi organami administracji publicznej, 

• prowadzenie i aktualizacja podstawowej dokumentacji zabytków, 

• prowadzenie dla kaŜdego zabytku zbioru dokumentów zawierającego: kartę ewidencyjną, 

dokumentację prawną, konserwatorską, historyczną, ikonograficzną i inwentaryzacyjną. 

 

Realizatorzy działania 

• Powiatowy Konserwator Zabytków. 

 

Efekty/mierniki działania 

Liczba wydanych decyzji – pozwoleń konserwatorskich w zakresie: 

• architektura i budownictwo,   
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• archeologia,  

• zespoły parkowe i cmentarze.  

 

Liczba wydanych postanowień w zakresie: 

• opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  

• opiniowania projektów decyzji ustalających warunki zabudowy,  

• opiniowania projektów decyzji o ustaleniu celu publicznego. 

 

Liczba przeprowadzonych kontroli: 

• zaplanowanych / w stosunku do planu, 

• niezaplanowanych. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu.  
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Działanie 12.1.2.  
Utrzymywanie i dofinansowywanie własnych obiektów zabytkowych, jako 
realizacja zadań własnych Powiatu  
 

 

Uzasadnienie działania 

Podstawą prawną realizacji działania jest Porozumienie z dnia 24 marca 2009 r. zawarte pomiędzy 

Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim w sprawie powierzenia Powiatowi 

Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2009 r., nr 85, poz. 1212). Działania z zakresu kultury oraz 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami naleŜą poza tym do zadań obligatoryjnych Powiatu  

w ramach działań z zakresu administracji publicznej.  

Dzięki przejęciu przez Powiatowego Konserwatora Powiatowego Konserwatora Zabytków duŜego 

zakresu kompetencji od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dało Powiatowi 

Poznańskiemu określone narzędzia administracyjne do moŜliwości bezpośredniego kształtowania 

nie tylko krajobrazu kulturowego, ale i w większym stopniu rozszerzyło wpływ na kształtowanie 

polityki przestrzennej powiatu. 

 

Opis działania 

Działanie realizowane będzie poprzez finansowe i organizacyjne wsparcie inwestycji na obiektach 

zabytkowych, będących własnością Powiatu Poznańskiego. Utrzymywanie i dofinansowywanie 

własnych obiektów zabytkowych jest zadaniem własnym Powiatu i realizowane jest przez Powiat 

na bieŜąco na obiektach w kontekście funkcjonalnym, inwestycyjno – budowlanym, ale 

i zabytkowym.  

 

Realizatorzy działania 

• Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Powiatowy Konserwator Zabytków. 

 

Efekty/mierniki działania 

• Liczba dofinansowań w poszczególnych latach,  

• Wysokość dofinansowań w stosunku do lat poprzednich oraz procentowa realizacja 

dofinansowań w stosunku do planu finansowego. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu,  

• środki pozyskane w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 
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Działanie 12.1.3.  
Dofinansowywanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych z terenu 
Powiatu Poznańskiego  
 

 

Uzasadnienie działania 

Podstawą prawną realizacji działania jest ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003, Nr 162. poz.1568 ze zm.) oraz Uchwała Nr 

XLV/406/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie określenia 

zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

Działania  z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami naleŜą poza tym do 

zadań obligatoryjnych Powiatu w ramach działań z zakresu administracji publicznej. Dzięki 

przejęciu przez Powiatowego Konserwatora Zabytków duŜego zakresu kompetencji od 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Powiat Poznański zyskał określone 

narzędzia administracyjne do moŜliwości bezpośredniego kształtowania nie tylko krajobrazu 

kulturowego, ale i w większym stopniu rozszerzyło wpływ na kształtowanie polityki przestrzennej 

Powiatu. 

 

Opis działania 

Działanie realizowane będzie poprzez finansowe i organizacyjne wsparcie inwestycji na obiektach 

zabytkowych, niebędących własnością Powiatu Poznańskiego. Utrzymywanie i dofinansowywanie 

własnych obiektów zabytkowych jest zadaniem własnym Powiatu i realizowane jest przez Powiat 

na bieŜąco na obiektach w kontekście funkcjonalnym, inwestycyjno – budowlanym, ale 

i zabytkowym. 

 

Realizatorzy działania 

• Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Powiatowy Konserwator Zabytków. 

 

Efekty/mierniki działania 

• Wysokość dofinansowań w stosunku do lat poprzednich oraz procentowa realizacja 

dofinansowań. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu. 
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Działanie 12.1.4.  
Popularyzacja zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa narodowego na 
terenie Powiatu  
 

 

Uzasadnienie działania 

Na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz 

Starostą Poznańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu części spraw z zakresu 

właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Powiat ma za zadanie 

realizację działań z zakresu upowszechniania wiedzy o zabytkach. Wprowadzenie działania do 

Strategii wynika z rekomendacji zawartej w ewaluacji Strategii.  

 

Opis działania 

Działanie realizowane będzie poprzez popularyzację zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa 

narodowego na terenie powiatu. W tym celu na terenie powiatu obchodzony będzie 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, szkolenia, konferencje, eventy oraz wydawane będą 

publikacje związane z ochroną zabytków. Działania będą dotyczyć równieŜ dzieci i młodzieŜy 

uczącej się w szkołach na terenie powiatu. 

 

Realizatorzy działania 

• Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

• Powiatowy Konserwator Zabytków. 

 

Efekty/mierniki działania 

• Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w stosunku do planowanych. 

 

Źródła finansowania.  

• BudŜet Powiatu.  
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Działanie 12.2.1.  
Rozwijanie w placówkach oświatowych podległych powiatowi form edukacji 
z zakresu kultury i tradycji regionu  
 

 

Uzasadnienie działania  

Zgodnie z art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (Dz. U. z 2001 

Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. 

z zakresu edukacji publicznej, kultury i promocji powiatu.  

Działanie jest zgodne z Programem 5.6. ToŜsamość metropolitalna Strategii Rozwoju Aglomeracji 

Poznańskiej.  

 

Opis działania 

Celem działania jest rozwijanie form edukacji z zakresu kultury i tradycji regionu oraz 

wzmacnianie toŜsamości lokalnej wśród młodzieŜy. 

Celem działania jest równieŜ kształtowanie, rozwój i promocja identyfikacji mieszkańców 

z Metropolią Poznań jako wspólnym miejscem zamieszkania, pracy, wypoczynku i korzystania 

z usług ponad granicami administracyjnymi.  

Realizacja działania przebiegać będzie w formie zajęć prowadzonych przez historyków 

regionalistów, historyków sztuki, przedstawicieli muzeów regionalnych. Konkursy i olimpiady, 

opracowanie i rozpowszechnienie w szkołach materiałów edukacyjnych z zakresu kultury i tradycji 

regionu. Wydarzenia, spotkania, prelekcje i konkursy z zakresu kultury i tradycji regionu 

prowadzone będą w szkołach głównie podczas trwania roku szkolnego.  

W realizację działania zaangaŜowane zostaną organizacje pozarządowe w ramach wykonywania 

zleconych zadań publicznych.  

 

Realizator działania 

• Dyrektorzy, nauczyciele szkół Powiatu,  

• Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Partnerzy:  

• Stowarzyszenie Metropolia Poznań, 

• Instytut Pamięci Narodowej o/Poznań,  

• Uczelnie wyŜsze, 

• Organizacje pozarządowe, 

• Historycy i pasjonaci historii i regionu. 

 

Efekty działania  

Efektem realizacji działania będzie zwiększenie wiedzy młodych ludzi z zakresu kultury i tradycji 

regionu oraz wzmocnienie toŜsamości lokalnej. Realizacja działania przyczyni się do zwiększenia 
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doświadczeń instytucji kultury i organizacji pozarządowych w zakresie organizowania projektów 

oraz poszerzenia wiedzy wśród uczniów na temat regionu.  

 

Mierniki działania 

• Liczba wydarzeń, spotkań, konkursów, prelekcji z zakresu kultury i tradycji regionu 

przeprowadzonych w szkołach Powiatu Poznańskiego, 

• Liczba uczestników ww. wydarzeń, 

• Nakłady na realizację działania. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜety szkół, 

• BudŜet Powiatu, 

• Kuratorium Oświaty,  

• Środki unijne. 
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Działanie 12.2.2.  
Organizowanie imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury, w tym imprez 
o charakterze międzynarodowym 
 

 

Uzasadnienie działania 

Celem działania jest promowanie tradycji powiatu poznańskiego, rozpowszechnianie folkloru oraz 

wymiana kulturalna w ramach imprez kierowanych do mieszkańców powiatu poznańskiego. 

Realizowane w latach 2006-2011 działanie, wskazano w Ewaluacji Strategii, jako warte kontynuacji 

do 2015 r. 

 

Opis działania 

Działanie realizowane jest poprzez organizację i wsparcie finansowe imprez o charakterze 

międzynarodowym, na których goszczą zespoły promujące tradycję regionu oraz zespoły 

zagraniczne m.in. dziecięcych i młodzieŜowych grup artystycznych, przedstawicieli instytucji 

kultury z powiatu poznańskiego. Wparciu finansowemu podlegają imprezy o charakterze 

międzynarodowym promujące tradycję lokalną z udziałem gości zagranicznych. 

 

Realizator działania 

• Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Partnerzy: 

• Zespoły artystyczne z terenu powiatu poznańskiego, 

• Szkoły z terenu powiatu poznańskiego, 

• Organizacje pozarządowe. 

 

Efekty/mierniki działania 

• Liczba projektów finansowanych/współfinansowanych przez Powiat. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu,  

• BudŜety organizacji pozarządowych.  

 
 



Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2015 

 

 213

 

 

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

 

Uzasadnienie działania 

Ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego wskazuje na potrzebę kontynuacji działania 

w do 2015 roku. Działanie wykonywane jest zgodnie z realizowanym przez Powiat Rocznym 

Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz przepisami ustawy o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku.  

 

Opis działania 

Działanie realizowane jest poprzez: 

• finansowe wspieranie organizacji pozarządowych i organizowanych przez nie imprez 

kulturalnych w ramach działań priorytetowych, określonych w Rocznym Programie 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 

• wprowadzenie systemu nagród dla osób lub podmiotów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, 

• organizacyjne wsparcie organizacji - promocję i rozpowszechnianie informacji o imprezach 

kulturalnych i artystycznych odbywających się na terenie powiatu.  

 

Realizatorzy działania 

• Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.  

Partnerzy działania:  

• Organizacje pozarządowe z terenu powiatu poznańskiego, 

• Osoby fizyczne lub inne podmioty działające na rzecz kultury w powiecie poznańskim.  

 

Efekty/mierniki działania 

• Liczba dofinansowanych imprez kulturalnych, 

• Kwoty dofinansowanych przez Powiat Poznański imprez kulturalnych, 

• Łączna wysokość nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu.  
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Działanie 12.3.2.  
Organizacyjne i finansowe wsparcie organizacji działających na rzecz 
wychowania fizycznego dzieci i młodzieŜy  
 

 

Uzasadnienie działania 

Celem działania jest rozwijanie sportowo – rekreacyjnej aktywności, zwłaszcza dzieci i młodzieŜy 

z powiatu poznańskiego, poprzez organizacyjne i finansowe wsparcie organizacji prowadzących 

działalność w zakresie kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieŜy. Działanie ma takŜe 

na celu ciągłe podnoszenie rangi imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym szczególnie zawodów 

poziomu ponadlokalnego. Działanie jest zgodne z zadaniami własnymi powiatu zawartymi 

u ustawie o Samorządzie Powiatowym w zakresie wspierania kultury fizycznej i turystyki.  

Realizacja jest zgodna z przepisami ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 

 

Opis działania 

Działanie realizowane jest poprzez udzielanie dotacji na organizację imprez sportowych 

i rekreacyjnych, zwłaszcza dla dzieci i młodzieŜy z powiatu poznańskiego. Ponadto w ramach 

działania został wprowadzony system nagród dla sportowców i trenerów prowadzących działalność 

na rzecz Powiatu Poznańskiego.  

 

Realizatorzy działania 

• Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Partnerzy:  

• Kluby sportowe z terenu powiatu poznańskiego, 

• Stowarzyszenia sportowe z terenu powiatu poznańskiego, 

• Szkoły i placówki oświatowe z terenu powiatu poznańskiego.  

 

Efekty/mierniki działania 

• Wysokość dotacji dla organizacji prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej,  

• Liczba współorganizowanych imprez sportowych. 

 

Źródła finansowania 

• BudŜet Powiatu.  


