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1. WSTĘP 

 
25 października 2017 r. uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXIII/479/V/2017 została 

przyjęta Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r. Aktualnie jej skuteczne wdrażanie wymaga 

systematycznego zbierania i analizowania ilościowych oraz jakościowych danych, dotyczących 

postępów i efektów realizowanych działań.  

Niniejszy raport zawiera informacje na temat postępu w zakresie realizacji celów strategicznych 

i operacyjnych zapisanych w Strategii i obejmuje okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  

Dane zawarte w niniejszym raporcie pozyskano przede wszystkim od realizatorów i partnerów 

działań strategicznych. W procesie monitoringu zastosowano Kartę realizacji działania strategicznego 

zawierającą następujące elementy: 

1. Numer i nazwa działania. 

2. Cel i zakres działania. 

3. Podmiot(y) realizujące działanie. 

4. Źródła finansowania. 

5. Realizacja działania. 

6. Nakłady finansowe.  

7.  Efekty/ produkty realizacji działania, wyrażone jakościowo oraz ilościowo. 

8. Opis barier, trudności i zagrożeń w realizacji działania. 

 

Zgodnie z metodyką określoną w rozdziale 3. Strategii (II cz.), proces zbierania i analizowania 

informacji powinien zostać przeprowadzony w oparciu o monitoring rzeczowy (badanie postępu 

realizacji działań) i monitoring statystyczny (śledzenie tendencji i zmian wskaźników).  

Źródłem danych statystycznych był Bank Danych Lokalnych oraz publikacje Głównego Urzędu 

Statystycznego. Dopełnieniem tych statystyk były dane branżowe znajdujące się  w posiadaniu Powiatu 

Poznańskiego.  

W rezultacie treść Raportu możemy podzielić na dwie zasadnicze części – pierwsza opisująca 

uwarunkowania, odzwierciedlająca sytuację społeczno-gospodarczą w powiecie poznańskim, druga 

poświęcona stricte ocenie realizacji Strategii. Niniejszy raport uwzględnia programy własne 

realizowane przez Powiat Poznański, w tym m. in.:  „Program ochrony środowiska dla Powiatu 

Poznańskiego na lata 2016 – 2020”, „Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Poznańskiego na lata 

2016 – 2019”, „Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi”, „Program polityki 

zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”, „Profilaktyczny 
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program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego”, „Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Poznańskim 

na lata 2013–2020”, „Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2014-2020”, 

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego 2014 -2020”, „Program 

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Powiatu 

Poznańskiego”, „Program wspierania edukacji w powiecie poznańskim”, „Plan Zrównoważonego 

Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego na lata 2015 – 2025”, „Plan 

rozwoju sieci dróg powiatowych Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2020”; oraz zawiera informację               

o innych programach, do których Powiat przystąpił np. w celu uzyskania dofinansowania na realizację 

konkretnych założeń.  
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2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO-

GOSPODARCZEJ W POWIECIE POZNAŃSKIM 

 
Powiat poznański jest jednostką administracyjną o kilkusetletniej tradycji. W obecnej formie 

terytorialnej i ustrojowej został powołany 1 stycznia 1999 r. Jest to najludniejszy i jeden z największych 

powierzchniowo powiatów ziemskich w kraju. Zajmuje obszar 1900 km2. Z liczbą ludności około 400 

tys. mieszkańców (BDL GUS wg stanu na dzień 30.06.2019) powiat poznański dysponuje największym 

wśród powiatów ziemskich potencjałem demograficznym w skali kraju (wyprzedzając także takie miasta 

jak Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, ze swoim potencjałem demograficznym zajmuje 8 miejsce    

w Polsce). Spośród wielkopolskich powiatów (nie wliczając miast na prawach powiatu) wyróżnia go 

także najwyższa gęstość zaludnienia na 1 km² – 208 osób (BDL GUS wg stanu na dzień 30.06.2019). 

Powiat poznański położony jest w zachodniej Polsce, w centralnej części województwa 

wielkopolskiego. Tworzy go 17 gmin otaczających miasto Poznań, w tym (patrz ryc.1.): 2 gminy miejskie 

(Puszczykowo i Luboń), 7 gmin wiejskich (Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Rokietnica, 

Suchy Las, Tarnowo Podgórne) i 8 gmin miejsko-wiejskich (Buk, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana 

Goślina, Pobiedziska, Stęszew, Swarzędz).  

 

 
 

Ryc. 1. Podział administracyjny Powiatu Poznańskiego 

Źródło: CBM, Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r. 
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Wraz z ww. gminami, miastem Poznań, Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem, Powiat Poznański 

współtworzy Metropolię Poznań, obejmującą 10% powierzchni województwa wielkopolskiego. Przy 

czym aglomeracja skupia ponad 40% firm i osób zatrudnionych w Wielkopolsce i zamieszkuje ją ponad 

milion osób. Dynamicznemu rozwojowi Metropolii Poznańskiej sprzyjają podstrefy specjalnych stref 

ekonomicznych, ośrodki akademickie i około 50 placówek naukowo-badawczych. 

Dodatni przyrost naturalny, przyrost ludności w wieku przedprodukcyjnym, wysokie saldo 

migracji, wysokiej jakości kapitał ludzki, silnie rozwinięty gospodarczo obszar to niewątpliwie główne 

atuty powiatu poznańskiego. 

Jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 r. powiat poznański pod względem 

liczby urodzeń na 1000 ludności, przyrostu naturalnego ogółem oraz przyrostu naturalnego na 1000 

ludności wyprzedził takie miasta jak Kraków, Wrocław, Poznań, a nawet Warszawę (tab. 1). 

 

Tab. 1. Urodzenia żywe oraz przyrost naturalny w wybranych polskich miastach oraz w powiecie 
poznańskim (stan na dzień 31.12.2018 r.) 

Jednostka terytorialna 

Urodzenia żywe Przyrost naturalny 

ogółem na 1000 
ludności 

ogółem na 1000 
ludności 

2018 2018 2018 2018 

Powiat poznański 5 071 13,15 2 110 5,47 

m. Kraków 9 410 12,23 1 575 2,05 

m. st. Warszawa 21 276 12,02 1 603 0,91 

m. Wrocław 7 566 11,84 482 0,75 

m. Poznań 6 240 11,61 376 0,70 

m. Gdańsk 5 595 12,04 232 0,50 

m. Szczecin 3 861 9,57 -1 095 -2,72 

m. Łódź 6 192 9,00 -3 822 -5,56 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

 

Pod względem zajmowanej powierzchni największymi gminami powiatu są Pobiedziska, Kórnik, 

Stęszew, Murowana Goślina i Mosina. Najmniejsze to Puszczykowo i Luboń. Pod względem liczby 

mieszkańców największymi gminami powiatu są Swarzędz, Luboń, Mosina. Najmniejszymi: Kleszczewo, 

Puszczykowo i Buk. Gęstość zaludnienia powiatu jest nierównomierna. Najwięcej osób na 1 km2 

przypada w najmniejszych pod względem powierzchni miastach – Luboniu i Puszczykowie. Najmniejszą 

gęstość zaludnienia wykazują gminy Stęszew, Murowana Goślina i Pobiedziska (tab. 2). 
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Tab. 2. Powierzchnia i ludność gmin powiatu poznańskiego w 2019 r. (stan na dzień 30.06) 

 
Jednostka 

terytorialna 
 

Status jednostki 

 
Powierzchnia 

w km2 

 

Ludność 
 

Gęstość 
zaludnienia os/km2 

Powiat poznański powiat ziemski 1900 394 541 208 

Buk miejsko-wiejska 91 12 578 138 

Czerwonak wiejska 82 27 556 336 

Dopiewo wiejska 108 27 412 254 

Kleszczewo wiejska 74 8 593 116 

Komorniki wiejska 66 29 975 454 

Kostrzyn miejsko-wiejska 155 18 353 118 

Kórnik miejsko-wiejska 186 28 979 156 

Luboń miejska 14 31 891 2 278 

Mosina miejsko-wiejska 172 33 255 193 

Murowana Goślina miejsko-wiejska 172 16 875 98 

Pobiedziska miejsko-wiejska 189 19 663 104 

Puszczykowo miejska 16 9 695 606 
Rokietnica wiejska 79 18 225 231 

Stęszew miejsko-wiejska 175 15 085 86 

Suchy Las wiejska 117 17 812 152 

Swarzędz miejsko-wiejska 102 51 057 501 

Tarnowo Podgórne wiejska 102 27 537 270 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

 

W powiecie poznańskim od kilkunastu lat zachodzą bardzo intensywne procesy demograficzne 

– w ostatnich 5 latach przybyło ponad 32 tys. Mieszkańców, podczas gdy w mieście Poznań ubyło blisko 

9 tys. (tab. 3). Największym procentowym tempem wzrostu liczby mieszkańców charakteryzowały się 

gminy Komorniki (20%), Kórnik (20%), Dopiewo (19%), Rokietnica (18%), Kleszczewo (16%).  

 

Tab. 3. Ludność powiatu poznańskiego, gmin powiatu oraz miasta Poznań – porównanie rok 2015                        
i 2019 (stan na dzień 30.06.) 

Jednostka terytorialna 
Ludność 

stan na 30.06.2015 r. 
Ludność 

stan na 30.06.2019 r. 
Wzrost [%] 

Powiat poznański 362 534 394 541 9% 

Luboń  30 939 31 891 3% 

Puszczykowo  9 795 9 695 -1% 

Buk  12 358 12 578 2% 

Czerwonak  27 002 27 556 2% 

Dopiewo  23 041 27 412 19% 

Kleszczewo  7 381 8 593 16% 

Komorniki  25 077 29 975 20% 

Kostrzyn  17 626 18 353 4% 
Kórnik  24 210 28 979 20% 

Mosina  30 762 33 255 8% 

Murowana Goślina  16 726 16 875 1% 

Pobiedziska  19 073 19 663 3% 

Rokietnica  15 399 18 225 18% 

Stęszew  14 924 15 085 1% 
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Suchy Las  16 346 17 812 9% 

Swarzędz  47 526 51 057 7% 

Tarnowo Podgórne  24 349 27 537 13% 

m. Poznań 544 612 535 802 -2% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

 

Opracowana w 2017 r. przez Główny Urząd Statystyczny Prognoza ludności gmin na lata 2017 

– 2030 wskazuje, że w najbliższych latach na terenie powiatu poznańskiego w dalszym ciągu zachodzić 

będą intensywne procesy demograficzne, które prowadzić będą do dalszego wzrostu liczby 

mieszkańców powiatu (tab.4). 

 
Tab. 4. Liczba ludności ogółem oraz w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym 
w powiecie poznańskim w 2016 r. i 2030 r. (prognoza) 

Jednostka terytorialna Wiek 2016 2030 Wzrost [%] 

Powiat Poznański 

Ogółem 373 570 462 166 24% 

przedprodukcyjny 83 305 97 759 17% 

produkcyjny 233 695 276 619 18% 

poprodukcyjny 56 570 87 788 55% 

Luboń  

Ogółem 31 375 35 387 13% 

przedprodukcyjny 6 533 7 002 7% 

produkcyjny 19 343 20 961 8% 

poprodukcyjny 5 499 7 424 35% 

Puszczykowo  

Ogółem 9 728 10 293 6% 
przedprodukcyjny 1 741 1 928 11% 

produkcyjny 5 857 5 464 -7% 

poprodukcyjny 2 130 2 901 36% 

Buk  

Ogółem 12 414 12 908 4% 

przedprodukcyjny 2 508 2 519 <1% 

produkcyjny 7 789 7 453 -4% 

poprodukcyjny 2 117 2 936 39% 

Czerwonak  

Ogółem 27 279 30 722 13% 

przedprodukcyjny 5 515 5 928 7% 

produkcyjny 17 636 17 927 2% 

poprodukcyjny 4 128 6 867 66% 

Dopiewo  

Ogółem 24 540 36 698 50% 

przedprodukcyjny 6 573 8 471 29% 

produkcyjny 15 056 23 031 53% 

poprodukcyjny 2 911 5 196 78% 

Kleszczewo  

Ogółem 7 768 10 782 39% 

przedprodukcyjny 2 058 2 445 19% 

produkcyjny 4 819 6 832 42% 
poprodukcyjny 891 1 505 69% 

Komorniki 

Ogółem 26 881 40 551 51% 

przedprodukcyjny 7 099 9 802 38% 

produkcyjny 16 781 25 554 52% 

poprodukcyjny 3 001 5 195 73% 

Kostrzyn  

Ogółem 17 951 20 248 13% 

przedprodukcyjny 3 753 4 024 7% 

produkcyjny 11 401 11 994 5% 

poprodukcyjny 2 797 4 230 51% 
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Kórnik  

Ogółem 25 649 34 634 35% 

przedprodukcyjny 6 189 7 741 25% 

produkcyjny 16 004 21 206 33% 

poprodukcyjny 3 456 5 687 65% 

Mosina  

Ogółem 31 704 38 480 21% 

przedprodukcyjny 6 720 8 179 22% 

produkcyjny 19 734 22 715 15% 

poprodukcyjny 5 250 7 586 44% 

Murowana Goślina  

Ogółem 16 779 17 899 7% 

przedprodukcyjny 3 240 3 469 7% 

produkcyjny 11 182 10 196 -9% 

poprodukcyjny 2 357 4 234 80% 

Pobiedziska  

Ogółem 19 302 22 890 19% 

przedprodukcyjny 4 032 4 749 18% 

produkcyjny 12 136 13 331 10% 

poprodukcyjny 3 134 4 810 54% 

Rokietnica  

Ogółem 16 246 24 101 48% 

przedprodukcyjny 4 116 5 597 36% 

produkcyjny 10 103 14 898 47% 

poprodukcyjny 2 027 3 606 78% 

Stęszew  

Ogółem 14 973 16 402 10% 

przedprodukcyjny 2 950 3 174 8% 

produkcyjny 9 553 9 397 -2% 

poprodukcyjny 2 470 3 831 55% 

Suchy Las  

Ogółem 16 743 21 018 26% 

przedprodukcyjny 4 016 4 147 3% 

produkcyjny 10 056 12 864 28% 

poprodukcyjny 2 671 4 007 50% 

Swarzędz  

Ogółem 48 782 56 217 15% 

przedprodukcyjny 10 400 11 535 11% 

produkcyjny 30 667 33 099 8% 

poprodukcyjny 7 715 11 583 50% 

Tarnowo Podgórne  

Ogółem 25 456 32 936 29% 

przedprodukcyjny 5 862 7 049 20% 
produkcyjny 15 578 19 697 26% 

poprodukcyjny 4 016 6 190 54% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy demograficznej GUS. 
 

Według prognoz Poznań straci blisko 7% mieszkańców, podczas gdy trzy gminy leżące w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie (Komorniki, Dopiewo, Rokietnica) będą charakteryzować się największymi 

przyrostami liczby ludności w Polsce. 

Jednocześnie jednak corocznie pogłębia się w powiecie poznańskim problem suburbanizacji                                       

i związanych z nią kosztów społecznych, jak również kosztów dotyczących budowy i utrzymania 

infrastruktury dla nowo powstającej niekontrolowanej zabudowy mieszkaniowej. Problemem 

pozostaje zaspokojenie potrzeb zwiększających się liczebnie grup społecznych oraz minimalizowanie 

negatywnych skutków związanych z szybkim przyrostem zabudowy mieszkaniowej i jej wpływem na 

środowisko naturalne (kwestie nieodpowiedniej jakości powietrza, chaotycznego zawłaszczania 
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przestrzeni, nieracjonalnego wykorzystania zasobów). 

W ostatnich latach odnotowano dynamiczny wzrost liczby pojazdów uczestniczących w ruchu 

drogowym – sprzyja temu ww. proces niekontrolowanej suburbanizacji i wynikająca z niego 

konieczność codziennych dojazdów samochodem do miejsc pracy czy nauki. W 2018 r. korelacja ilości 

samochodów osobowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu poznańskiego wynosiła 622,5         

i była wyższa o 25% w stosunku do roku 2009 (wówczas wynosiła 498,6).  

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące liczby ukończonych w 2019 r.  

mieszkań, lokali i domów plasują powiat poznański na 6 miejscu w Polsce, przed takimi miastami jak 

Łódź czy Szczecin (tab. 5). W 2019 r. w powiecie poznańskim oddano do użytkowania 4908 mieszkań, 

co stanowi 22% mieszkań oddanych do użytkowania w 2019 r. w województwie wielkopolskim.  

 

Tab. 5. Mieszkania oddane do użytkowania w 2019 r.  

Jednostka terytorialna Mieszkania oddane do użytkowania 

Warszawa 21 594 

Kraków 13 039 

Wrocław 11 403 

Gdańsk 7 266 

Poznań 5 053 

Powiat poznański 4 908 

Łódź 4 202 

Szczecin 3 215 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy demograficznej GUS. 
 
 

Powiat poznański to nie tylko silnie rozwinięty rynek mieszkaniowy ale również prężnie 

rozwijający się rynek pracy już nie tylko dla mieszkańców gmin powiatu, lecz także dla mieszkańców 

miasta Poznania oraz innych powiatów Wielkopolski. Uwagę zwraca wysokie nasycenie powiatu 

przedsiębiorstwami. Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu poznańskiego 

dynamicznie wzrasta, w ostatnim roku wzrosła z 61 776 do 65 028 (tab. 5) i w 2019 r. stanowiła 14,6% 

wszystkich zarejestrowanych w województwie wielkopolskim.  

 
Tab. 5. Liczba podmiotów gospodarczych w gminach powiatu poznańskiego w latach 2018 i 2019 

Jednostka terytorialna 2018 2019 Wzrost [%] 

Luboń  5 032 5 237 4,1% 

Puszczykowo 1 989 2 059 3,5% 

Buk  1 832 1 902 3,8% 

Czerwonak 3 484 3 608 3,6% 

Dopiewo 4 596 4 930 7,3% 

Kleszczewo 1 034 1 145 10,7% 

Komorniki 5 153 5 494 6,6% 
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Kostrzyn 2 226 2 299 3,3% 

Kórnik 4 382 4 754 8,5% 

Mosina 4 557 4 839 6,2% 

Murowana Goślina 2 345 2 438 4% 

Pobiedziska 2 658 2 750 3,5% 

Rokietnica 2 872 3 092 7,7% 

Stęszew 1 924 1 982 3% 

Suchy Las 4 112 4 291 4,4% 

Swarzędz 7 812 8 100 3,7% 

Tarnowo Podgórne 5 768 6 108 5,9% 

Powiat Poznański 61 776 65 028 5,3% 

Poznań 111 670 115 423 3,4% 

Woj. Wielkopolskie 429 658 446 215 3,9% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

 

Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w powiecie poznańskim jest zróżnicowana. 

Ośrodkami szczególnej koncentracji działalności gospodarczej są gminy: Swarzędz, Tarnowo Podgórne, 

Komorniki oraz Luboń. W gminach Tarnowo Podgórne i Suchy Las wskaźnik liczby podmiotów 

gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym jest wyższy niż                 

w samym Poznaniu. W 2018 r. wyniósł odpowiednio 3 572,4 i 3 972,6  podmiotów. Wartość wskaźnika 

dla Poznania wyniosła natomiast 3 544,3 podmiotów. W strukturze wielkościowej podmiotów 

działających w powiecie poznańskim dominują mikro i małe przedsiębiorstwa. 

Powiat poznański stanowi dogodne miejsce dla lokalizacji przedsiębiorstw z kapitałem 

zagranicznym. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i komunikacyjna, bogata oferta terenów 

inwestycyjnych gmin powiatu a także bliskość miasta Poznania, stanowiącego centrum rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz centrum administracyjne regionu to jedne z najważniejszych 

determinantów lokalizacji dla dużych przedsiębiorstw zagranicznych. W 2018 r. liczba podmiotów                        

z udziałem kapitału zagranicznego wynosiła 477.  

Pozytywne trendy dotyczą ̨ również ̇ wzrostu liczby rodzimych, nowo zarejestrowanych firm                      

w powiecie (tab. 6). 

  

Tab. 6. Firmy nowo zarejestrowane i wykreślone z rejestru REGON w powiecie poznańskim 2015                                 

i 2019 r. 

Firmy 2015 2019 

Nowo zarejestrowane  4 864 5 026 

Wykreślone  4 513 2 571 

Źródło: Zestawienie własne na podstawie BDL GUS. 

 

 Najliczniejszą grupą podmiotów gospodarczych w powiecie poznańskim w 2019 r. są podmioty 

trudniące się ̨handlem hurtowym i detalicznym. Pozostałymi kluczowymi branżami gospodarki powiatu 
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są ̨ w kolejności: budownictwo; działalność ́ profesjonalna, naukowa i techniczna; przetwórstwo 

przemysłowe; transport i gospodarka magazynowa; pozostała działalność usługowa; opieka zdrowotna 

i pomoc społeczna.  

Znaczny potencjał gospodarczy korzystnie wpływa na rozwijający się rynek pracy już nie tylko 

dla mieszkańców gmin powiatu, lecz także dla mieszkańców miasta Poznania oraz innych powiatów 

Wielkopolski. W 2018 r. w powiecie poznańskim zatrudnionych było 137 471 osób, ponad 4 tys. więcej 

niż w roku poprzednim. W branży przemysł i budownictwo w 2018 r. pracowały 54 492 osoby.                              

W sekcjach: handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja 51 625 osób. W rolnictwie, leśnictwie, 

łowiectwie i rybactwie 9 251 osób. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku 

nieruchomości to 1 457 osób. Pozostałe usługi 20 646 osób. 

Wśród gmin powiatu poznańskiego najwyższy wskaźnik liczby osób pracujących na 1000 

mieszkańców w 2018 r. odnotowany został w gminie Tarnowo Podgórne i wyniósł 1051 osób. Tak wysoki 

wskaźnik jest wynikiem zlokalizowania na terenie gminy licznych, dużych zakładów produkcyjnych, 

w których zatrudnienie znajdują także osoby spoza gminy. Wysoki wskaźnik zatrudnienia charakteryzuje 

również gminy Komorniki - 509 osób, Kórnik – 489 osób,  i Suchy Las – 470 osób (dla porównania Poznań 

459 osób).  

Powiat poznański zaliczany jest do regionów kraju o najniższym poziomie bezrobocia. Na koniec 

2019 r. stopa bezrobocia w powiecie poznańskim wynosiła, podobnie jak w Poznaniu, zaledwie 1,1%,                   

a od 2006 r. utrzymuje się na poziomie poniżej 5%. Ta korzystna sytuacja na rynku pracy, utrzymująca 

się w powiecie od ponad 10 lat jest wynikiem dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego, dużej 

liczby zakładów pracy oraz dobrej kondycji przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie powiatu 

poznańskiego. Według danych na dzień 31.12.2019 r., liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

mieszkańców powiatu poznańskiego wynosiła 2152 osób, z czego 1321 stanowiły kobiety (61,4% ogółu 

zarejestrowanych osób). Liczba bezrobotnych mężczyzn w powiecie wyniosła natomiast 831 osób – 

38,6%. Na koniec 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zarejestrowanych było 745 osób 

długotrwale bezrobotnych z powiatu poznańskiego, z czego 641 to osoby powyżej 50. roku życia, 172 

w wieku poniżej 25 lat. W 2019 r. w strukturze bezrobotnych w powiecie według wykształcenia, 

nieznacznie dominowały osoby z wykształceniem wyższym (24,7%), następnie gimnazjalnym, 

podstawowym i niepełnym podstawowym (23,4%), policealnym i średnim zawodowym (20,4%), 

zasadniczym zawodowym (19,4%).                                                                

Osoby z wykształceniem średnim stanowiły 12,1% wszystkich bezrobotnych w powiecie poznańskim.  
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Na realizację zadań w 2019 r. Powiat Poznański przeznaczył środki w wysokości 395.364.974,58 zł (ryc.2.). Do zakresu działania Samorządu 

Powiatowego należą m.in. sprawy edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, dróg publicznych, ochrony środowiska i przyrody, 

porządku publicznego i bezpieczeństwa, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.  

 

Ryc. 2. Wydatki Budżetu Powiatu Poznańskiego w 2019 r.  

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu Poznańskiego za 2019 rok. 
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3. MISJA I WIZJA ROZWOJU POWIATU POZNAŃSKIEGO 

 

 

Misja Powiatu Poznańskiego w zwięzły sposób precyzuje istotę jego działań i podstawowe 

funkcje do spełnienia na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców Powiatu.  

 

 

Rozwijamy potencjał społeczny i gospodarczy naszego Powiatu dla dobra jego 

mieszkańców, dbając o środowisko przyrodnicze w myśl zasad zrównoważonego 

rozwoju. 

 

 

Ze względu na nadrzędny cel rozwoju Powiatu, jakim jest zapewnienie jego mieszkańcom 

wysokiej jakości życia oraz utrzymanie silnej pozycji konkurencyjnej Powiatu w skali kraju, realizowana 

jest następująca wizja rozwoju Powiatu Poznańskiego: 

 

 

Powiat Poznański, tworząc z miastem Poznań wielkomiejską Metropolię,  

rozwija się dynamicznie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Mieszkańcy Powiatu mają dobry dostęp do miejsc pracy, edukacji,  

opieki zdrowotnej, kultury i wypoczynku oraz zapewnione czyste środowisko 

 i poczucie bezpieczeństwa publicznego.  

Nowoczesna gospodarka, lokalny kapitał społeczny i wysoki poziom usług publicznych, 

gwarantują stały rozwój demograficzny i gospodarczy Powiatu oraz wysoki w skali kraju 

poziom życia jego mieszkańców. 

 

 

Realizacji wizji rozwoju towarzyszy ścisła współpraca Władz Powiatu i jednostek 

organizacyjnych powiatu z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Powiatu, wsparcie                        

i zaangażowanie mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych, wreszcie współpraca z samorządami 

gmin oraz miastem Poznań.  
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4. CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE I EFEKTY REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 

 

Efekty działań 2019 r. 
Cel strategiczny 1. Ochrona i kształtowanie walorów środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego 

powiatu poznańskiego 
Cel operacyjny 1.1. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego 

Działanie 1.1.1. Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie energochłonności budynków użyteczności publicznej zarządzanych przez 
Powiat 

liczba obiektów, w których 
dokonano wymiany urządzeń 
elektrycznych i oświetlenia  

6. 

liczba obiektów poddanych 
termomodernizacji  

2. 
 

liczba instalacji wykorzystujących 
energię ze źródeł odnawialnych 
instalowanych w obiektach 
zarządzanych przez powiat  

2. 

wielkość nakładów finansowych  19.808.051,65 zł. 

Działanie 1.1.2. Realizacja założeń zawartych w „Programie usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu 
poznańskiego” 

ilość unieszkodliwionych wyrobów 
zawierających azbest (w kg) 

798 409 kg. 

wielkość nakładów finansowych na 
działanie  

396.787,58 zł. 

Działanie 1.1.3. Zmniejszenie liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny poziom hałasu 

liczba działań podjętych w celu 
redukcji ponadnormatywnej emisji 
hałasu 

7. 
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długość wybudowanych ścieżek 
rowerowych 

  
11,8 km. 

Działanie 1.1.4. Zwiększanie lesistości i poprawa stanu lasów 

powierzchnia gruntów zalesionych  0. 

powierzchnia gruntów, dla których 
sporządzono uproszczony plan 
urządzania lasu  

169,98 ha. 

wielkość nakładów finansowych  16.998,45 zł. 

Działanie 1.1.5. Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej i redukcji drapieżników (lisów i jenotów) na terenie powiatu poznańskiego 

liczba odstrzelonych lisów i jenotów  - 

liczba reintrodukowanych zwierząt  - 

wielkość nakładów finansowych  - 

Działanie 1.1.6. Identyfikacja, sporządzanie i aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi oraz prowadzenie obserwacji 
i rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy 

liczba zidentyfikowanych miejsc, 
gdzie potencjalnie mogą wystąpić 
historyczne zanieczyszczenia ziemi  

0. 

liczba zarejestrowanych osuwisk i 
terenów zagrożonych 
występowaniem ruchów masowych 
ziemi  

16 osuwisk i 36 terenów zagrożonych występowaniem ruchów masowych ziemi (wg prowadzonego rejestru z 2012 
r); 63 osuwiska i 71 terenów zagrożonych występowaniem ruchów masowych ziemi (wg weryfikacji wykonanej                  
w 2017 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy). 
W 2019 r. nie zarejestrowano nowych osuwisk i terenów zagrożonych występowaniem ruchów masowych ziemi. 

Działanie 1.1.7. Promocja przedsięwzięć i zachowań proekologicznych oraz edukacja ekologiczna 

liczba i rodzaj organizowanych 
imprez 

2 szkolenia, 1 konferencja oraz 1 konkurs. 

wielkość nakładów finansowych  53.431,63 zł. 

liczba osób uczestniczących w 
szkoleniach, konkursach, 
wykładach, itp. 

203. 

liczba zaopiniowanych projektów 
SUiKZP gmin powiatu poznańskiego 

19. 

Dodatkowe mierniki 
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stężenie średnioroczne PM10 

Stężenie średnioroczne pyłu PM10 dla poszczególnych stacji w 2019 r. 
- Koziegłowy 24,0 [µg/m3], 
- Borówiec  21,6 [µg/m3], 
- Tarnowo Podgórne 22,6 [µg/m3]. 

stężenie średnioroczne B(a)P Brak danych. 

Cel operacyjny 1.2. Ochrona i rewaloryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego 

Działanie 1.2.1.    Zapewnienie właściwej opieki nad własnymi obiektami zabytkowymi oraz sprawnej administracji w zakresie dóbr kultury  

wysokość nakładów finansowych na 
prace konserwatorskie przy 
obiektach zabytkowych będących 
własnością Powiatu 

17.460.208,74 zł. 

liczba wydanych decyzji – pozwoleń 
konserwatorskich, postanowień                      
i przeprowadzonych kontroli 

Wydano 1650 decyzji, postanowień i zaświadczeń w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych. 
Przeprowadzono 31 kontroli. 

Działanie 1.2.2.    Rozwój kompleksowej współpracy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami 

wskaźnik rezultatu strategicznego 
ZIT: liczba osób odwiedzających 
muzea i oddziały oraz teatry                          
i instytucje muzyczne na 10 tys. 
mieszkańców: wartość bazowa                  
6 343 (2012); wartość docelowa                 
7 500  (2023) 

Wartość za rok 2017 – 4859. Brak danych dla lat 2018/2019; w związku z licznymi akcjami na rzecz turystyki 

realizowanymi przez Powiat Poznański zakłada się, że wskaźnik ten utrzyma tendencję wzrostową. 

liczba przedsięwzięć i wysokość 
dofinansowania w ramach dotacji 
na prowadzenie prac 
konserwatorskich na terenie 
Powiatu 

19 przedsięwzięć, wysokość dofinansowania 1.662.433,31 zł. 

liczba utworzonych parków 
kulturowych na terenie Powiatu 

- 

liczba zrealizowanych przedsięwzięć 
edukacyjnych w zakresie 
dziedzictwa kulturowego 

46. 
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Cel operacyjny 1.3. Rozwój potencjału turystycznego powiatu i tworzenie zintegrowanych produktów turystycznych 

Działanie 1.3.1. Aktualizacja produktów turystycznych i integracja oferty turystycznej Powiatu Poznańskiego 

wskaźnik rezultatu strategicznego 
ZIT: liczba osób odwiedzających 
muzea i oddziały oraz teatry i 
instytucje muzyczne na 10 tys. 
mieszkańców: wartość bazowa                 
6 343 (2012); wartość docelowa               
7 500  (2023) 

Wartość za rok 2017 – 4859.  Brak danych dla lat 2018/2019; w związku z licznymi akcjami na rzecz turystyki 
realizowanymi przez Powiat Poznański zakłada się, że wskaźnik ten utrzyma tendencję wzrostową. 

stopień wykorzystania bazy 
noclegowej Powiatu 

28,0% - dane za 2018 rok (aktualizacja 25.06.2019 r.) 

liczba osób uczestniczących                        
w imprezach w ramach 
zintegrowanej oferty turystycznej 
Powiatu 

Ok. 400 000. 

Działanie 1.3.2. Rozwój współpracy z partnerami pozarządowymi, metropolitalnymi i regionalnymi na rzecz efektywnej promocji zewnętrznej i 
popularyzacji turystyki wśród mieszkańców 

wskaźnik rezultatu strategicznego 
ZIT: liczba osób odwiedzających 
muzea i oddziały oraz teatry                                       
i instytucje muzyczne na 10 tys. 
mieszkańców: wartość bazowa                    
6 343 (2012); wartość docelowa                 
7 500  (2023) 

Wartość za rok 2017 – 4859. Brak danych dla lat 2018/2019; w związku z licznymi akcjami na rzecz turystyki 
realizowanych przez Powiat Poznański zakłada się, że wskaźnik ten utrzyma tendencję wzrostową. 

stopień wykorzystania bazy 
noclegowej Powiatu 

28,0% - dane za 2018 rok (aktualizacja 25.06.2019 r.) 

wysokość nakładów finansowych na 
składkę Powiatu do PLOT oraz 
promocję turystyczną 

189.830,09 zł (w tym składka PLOT 60.000 zł). 

liczba zrealizowanych przedsięwzięć 
promocyjnych w zakresie turystyki 

49. 
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liczba przedsięwzięć i wysokość 
dofinansowania w ramach dotacji 
Powiatu dla inicjatyw organizacji 
pozarządowych w otwartych 
konkursach ofert 

25 przedsięwzięć, wysokość dofinansowania 129.830,09 zł. 

Cel operacyjny 1.4. Rozwój infrastruktury i oferty sportowo - rekreacyjnej 

Działanie 1.4.1. Poprawa stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz aktywizacja fizyczna mieszkańców 

liczba nowo wybudowanych                       
i zmodernizowanych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych 

3. 

nakłady na konserwację obiektów i 
urządzeń sportowych 

  
Brak danych. 
 

liczba zadań publicznych zleconych 
organizacjom pozarządowym                     
z zakresu kultury fizycznej 

76. 

liczba nagrodzonych osób fizycznych 
i trenerów oraz suma kwotowa 
przyznanych nagród 

Nagrodzone osoby fizyczne - 12, nagrodzeni trenerzy - 3; suma kwot 36.500 zł (działanie w 2019 roku, nagrody za 
osiągnięcia w roku 2018). 

Działanie 1.4.2. Wsparcie działalności sportowej prowadzonej przez organizacje społeczne oraz nagradzanie zawodników i trenerów za osiągnięte 
wysokie wyniki sportowe 

liczba zadań publicznych zleconych 
organizacjom prowadzącym 
działalność w zakresie kultury 
fizycznej 

76. 

liczba osób, którym przyznano 
Nagrody Sportowe Starosty 
Poznańskiego za osiągnięte wyniki 
sportowe 

15 (działanie w 2019 roku, nagrody za osiągnięcia w roku 2018). 

liczba imprez sportowych 
zrealizowanych przy wsparciu 

98. 
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finansowym i organizacyjnym 
Powiatu Poznańskiego 

Cel strategiczny 2. Poprawa zdrowia i zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu oraz wzrost integracji 
społecznej mieszkańców  powiatu poznańskiego. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Cel operacyjny 2.1. Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia oraz zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej  

Działanie 2.1.1. Zwiększenie troski o własne zdrowie oraz kształtowanie prozdrowotnego stylu życia wśród mieszkańców 

liczba zorganizowanych 
przedsięwziąć prozdrowotnych 

1. W zakresie realizowanym przez Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia: 3. 

2. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji  i Aktywności Społecznej: 11. 

3. W zakresie realizowanym przez szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Poznański: różne działania 

edukacyjne m.in. lekcje, pogadanki, warsztaty, prelekcje, konkursy, zawody, a także imprezy plenerowe                                  

o charakterze prozdrowotnym i sportowym. 

liczba uczestników zorganizowanych 
przedsięwziąć prozdrowotnych 

1. W zakresie realizowanym przez Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia: ok. 460 osób. 

2. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: ok. 840. 

wysokość środków finansowych 
poniesionych przez powiat na 
realizację zadań z zakresu promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej   

1. W zakresie realizowanym przez Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia: 64.707,88 zł. 

2. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 90.000 zł. 

3. W zakresie realizowanym przez szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Poznański: w ramach planów 

finansowych szkół/placówek. 

Działanie 2.1.2. Ograniczenie występowania najpoważniejszych problemów zdrowotnych wśród mieszkańców 

liczba zrealizowanych przedsięwzięć 
w zakresie profilaktyki chorób,                 
w tym programów polityki 
zdrowotnej 

1. W zakresie realizowanym przez Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia: programy polityki zdrowotnej 2. 

2. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: przedsięwzięcia w zakresie 

profilaktyki chorób 11. 

liczba osób uczestniczących w 
zrealizowanych przedsięwzięciach        
w zakresie profilaktyki chorób, w 
tym w programach polityki 
zdrowotnej 

 1. W zakresie realizowanym przez Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia: 
Liczba osób uczestniczących w programach polityki zdrowotnej:  5 361 osób (w tym „Program polityki zdrowotnej 

w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” – 756 osób, którym podano co najmniej jedną 

dawkę szczepionki przeciw wirusowi HPV oraz 2 463 osoby uczestniczyły w edukacji zdrowotnej; „Profilaktyczny 

program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” – 2 142 osoby, u których wykonano 

szczepienia przeciwko grypie). 

2. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: ok. 840. 
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wysokość środków przeznaczonych 
na realizację przedsięwzięć                      
w zakresie profilaktyki chorób,                 
w tym programów polityki 
zdrowotnej 

1. W zakresie realizowanym przez Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia: 451 250,28 zł. 
2. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 90 000 zł. 

Działanie 2.1.3. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i zmniejszenie nierówności społecznych w dostępie do opieki zdrowotnej . 

liczba zrealizowanych projektów 
inwestycyjnych 

2. 

wysokość środków finansowych 
przeznaczonych przez Powiat 
Poznański na rozwój infrastruktury 
ochrony zdrowia 

5 902 921,26 zł. 

wielkość pozyskanych środków 
finansowych ze źródeł 
zewnętrznych na rozwój 
infrastruktury ochrony zdrowia 

841.984,38 zł ( środki UE). 
 

liczba zrealizowanych programów 
polityki zdrowotnej zwiększających 
dostęp do świadczeń opieki 
zdrowotnej 

2. 

liczba mieszkańców powiatu 
poznańskiego, którzy skorzystali                  
z programów polityki zdrowotnej 

5 361. 

Cel operacyjny 2.2. Wzmocnienie integracji społecznej 

Działanie 2.2.1. Pomoc rodzinom w sytuacji kryzysowej, wsparcie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej  

liczba interwencji domowych policji 
dotyczących przemocy (w ramach 
tzw. Niebieskiej Karty) 

478. 

liczba osób doświadczających 
przemocy 

530. 
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liczba skierowań do Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej (OIK)                   
w Kobylnicy 

Liczba osób skierowanych do hostelu OIK  – 44 osoby. 

liczba sprawców przemocy objętych 
programami edukacyjno-
korekcyjnymi 

10. 

liczba akcji rozpowszechniania 
informacji na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie i możliwości 
przeciwdziałania temu zjawisku 

Liczba osób objętych poradnictwem w gminach – 2727, liczba osób objętych działaniami terapeutycznymi - 909, 
liczba punktów konsultacyjnych w gminach – 13, projekt pn. „Razem przeciwko przemocy” – 15 szkół powiatu 
poznańskiego, program korekcyjno-edukacyjny dla 10 sprawców przemocy, program psychologiczno-
terapeutyczny dla 10 sprawców przemocy, liczba osób skierowanych do hostelu OIK  – 44 osoby, liczba osób 
korzystających z pomocy ambulatoryjnej świadczonej przez OIK – 132 osoby, liczba osób korzystających z wsparcia 
w mieszkaniach chronionych – 8 osób. 
Zlecenie organizacjom pozarządowym zadania: zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie, w szkole i w 
środowisku lokalnym oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w powiecie poznańskim – 5. 
Umieszczenie informacji na stronie www.powiat.poznan.pl o nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie 
Poznańskim. 

liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje do pełnienia różnych 
form rodzinnej pieczy zastępczej 

9. 

liczba rodzin zastępczych 338. 

liczba dzieci w rodzinach 
zastępczych 

486. 

liczba osób, które wzięły udział w 
szkoleniach dla rodzin zastępczych 

34. 

liczba porad i konsultacji 
psychologicznych oraz prawnych 

Z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie skorzystało 13 dzieci z rodzin zastępczych. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu - poradnictwem zostało objętych 19 dzieci z rodzin 
zastępczych.  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu objęła wsparciem 35 dzieci z rodzin zastępczych.  

Działanie 2.2.2. Wzmocnienie integracji osób niepełnosprawnych – podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych 

liczba osób, dla których w wyniku 
uczestnictwa w programie 
zlikwidowane lub zmniejszone 

1. W zakresie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu: 

http://www.powiat.poznan.pl/
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zostały bariery umożliwiające 
uczestnictwo w życiu społecznym, 
zawodowym i w dostępie do 
edukacji 

a) Poprzez działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie zapewniono wsparcie terapeutyczne 
i rehabilitacyjne w przedmiocie funkcjonowania: społecznego, intelektualnego, emocjonalnego i ruchowego 30 
osób będących uczestnikami zajęć Domu. 
b) Poprzez wsparcie finansowe beneficjentom z terenu powiatu zlikwidowano bariery architektoniczne w łazienkach 
i kuchniach. Dokonano zakupu i montażu wind oraz platform przyschodowych. Zlikwidowano bariery                                       
w komunikowaniu się i techniczne. Dofinansowano do pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach 
rehabilitacyjnych a także do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych. 
2. W zakresie realizowanym przez  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia: 
a) Zwiększenie wiedzy osób z niepełnosprawnościami w zakresie przysługujących im praw. 
b) Informator dla osób z niepełnosprawnościami pn. „Gdzie, kiedy i w jakich sprawach” zamieszczony na stronie 
internetowej powiatu poznańskiego. 
c) Zaopiniowane dwa projekty uchwał Rady Powiatu w Poznaniu ws. podziału środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (Powiatowa  Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych) oraz 
zainicjowanie organizacji spotkania andrzejkowego dla seniorów z powiatu poznańskiego (Powiatowa Rada 
Seniorów). 
d) Liczba osób uczestniczących w spotkaniu integracyjnym: 150 osób. 
3. W zakresie realizowanym przez  Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
Liczba zadań zleconych organizacjom pozarządowym na organizowanie lokalnych i regionalnych  imprez                                    
o charakterze integracyjnym dla osób z niepełnosprawnościami – 16. 
4. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: 364. 

liczba osób niepełnosprawnych, 
których aktywność społeczna lub 
zawodowa wzrosła w wyniku 
uczestnictwa w programie 

4. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: 364 osoby. 

liczba osób, które otrzymały 
dofinansowanie na poszczególne 
formy wsparcia 

1. W zakresie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu: 
Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie na poszczególne formy wsparcia : 
- sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych – 10 organizacji – uczestniczyło 758 osób, 
- dofinasowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 434 
osoby, 
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 864 osoby, 
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 122 osoby, 
- liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – 284 osoby, 
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- program „Aktywny samorząd” – 150 osób,  
- „Program Wyrównywania różnic między regionami III” – 84 osoby. 
4. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: 75, w tym 24 z powiatu. 

liczba uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej 

284. 

liczba bezrobotnych osób 
niepełnosprawnych uczestniczących 
w szkoleniach 

44, w tym 14 z powiatu (na podstawie działań PUP). 

liczba bezrobotnych osób 
niepełnosprawnych podejmujących 
pracę 

364, w tym 108 z powiatu poznańskiego (na podstawie działań PUP). 

liczba osób niepełnosprawnych 
podejmujących własną działalność 
gospodarczą 

9, w tym 7 z powiatu (na podstawie działań PUP). 

liczba uczestników różnych form 
rehabilitacji zawodowej 
organizowanych przez PUP 

Pośrednictwo pracy - wszyscy zarejestrowani. 
Poradnictwo zawodowe – brak danych (nie jest prowadzona odrębna statystyka dla osób z niepełnosprawnościami)  
Pozostałe usługi i instrumenty rynku pracy – 75 osób ( w tym 24 z powiatu). 

Działanie 2.2.3. Aktywizacja środowiska seniorów 

liczba imprez i inicjatyw 
integracyjnych dla osób starszych 

1. W zakresie realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach: 
- działania skierowane do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach; 
- festyn integracyjny „Barierom Stop”. 
2. W zakresie realizowanym przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia: 
Andrzejki dla seniorów z powiatu poznańskiego. 
3. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej:11. 

liczba seniorów uczestniczących                      
w programach integracyjnych 

1. W zakresie realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach: ok. 300 osób. 
2. W zakresie realizowanym przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia: ok. 230 osób. 
3. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: ok. 640. 

liczba mieszkańców DPS 
100 mieszkańców.  
Liczba osób skierowanych do DPS – 35, przyjętych 34. 

Cel operacyjny 2.3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

Działanie 2.3.1. Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców 
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liczba zadań zleconych 
organizacjom pozarządowym 

227 

liczba uczestników wydarzeń 
realizowanych przez sektor 
pozarządowy 

ok. 50 000 

liczba miejsc w Środowiskowym 
Domu Samopomocy 

25 

ilość patroli obszarów wodnych na 
terenie powiatu 

Ilość patroli obszarów wodnych na terenie powiatu – 100 

wartość dofinansowania do 
zakupionego sprzętu dla podmiotów 
uprawnionych do wykonywania 
ratownictwa wodnego 

3.000,00 zł (torba medyczna R1) 

Działanie 2.3.2. Wsparcie aktywności wolontariatu 

liczba zadań realizowanych przez 
organizacje pozarządowe w zakresie 
promocji idei wolontariatu 

1. 

nakłady poniesione przez Powiat 
Poznański na ich realizację 

2000 zł. 

liczba nagrodzonych wolontariuszy 
przez Starostę Poznańskiego 

54. 

Działanie 2.3.3. Wsparcie edukacji obywatelskiej mieszkańców 

liczba spotkań, wystaw, prelekcji, 
projektów i innych wydarzeń                                
z zakresu edukacji obywatelskiej 

1. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 70. 
2. W zakresie realizowanym przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia: 37. 

liczba zleconych zadań publicznych 
w obszarach: edukacja, kultura, 
turystyka, pomoc prawna, 
skierowanych na realizację działania 

1. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 89. 
2. W zakresie realizowanym przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia: 8. 

liczba porad prawnych udzielonych 
w ramach nieodpłatnej pomocy 
prawnej 

3 795. 
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liczba Punktów Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej 

15. 

dostępność punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej dla osób 
uprawnionych 

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej czynne były 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) po 4 godziny 
dziennie. 

Cel operacyjny 2.4. Rozwój działalności kulturalnej 

Działanie 2.4.1. Organizowanie wydarzeń mających znaczenie dla rozwoju i upowszechniania kultury   

liczba spotkań, konkursów, prelekcji, 
koncertów, wystaw z zakresu kultury 

628. 

liczba zlecanych zadań publicznych 
w obszarze współpracy: kultura 

58. 

liczba nowych czytelników bibliotek 
oraz zakupionych nowości 
wydawniczych 

7826 (dane za 2018 rok, za rok 2019 w przygotowaniu), 3475 (dane za 2018 rok, za rok 2019 w przygotowaniu). 

Działanie 2.4.2. Wsparcie działalności kulturalnej prowadzonej przez organizacje społeczne oraz nagradzanie osób działających  na rzecz rozwoju 
artystycznego dzieci i młodzieży 

liczba dofinansowanych wydarzeń 
kulturalnych 

58. 

liczba organizacji pozarządowych, 
którym zlecono realizację zadań 
publicznych w obszarze współpracy: 
kultura 

57. 

liczba osób nagrodzonych za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania                            
i ochrony kultury 

Nagrodzonych: 3 (działanie w 2019 roku, nagrody za rok 2018). 

Cel operacyjny 2.5. Podwyższenie stanu i poczucia bezpieczeństwa 

Działanie 2.5.1. Poprawa warunków pracy policji 

wielkość wydatków przeznaczonych 
na pomoc w wyposażeniu policji 

927.471,00 zł.  
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wielkość wydatków przeznaczonych 
na prace remontowo-budowlane 

600.000,00 zł. 

dynamika wykrywalności 
przestępstw 

58,3% 

Działanie 2.5.2. Poprawa funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej 

 wielkość wydatków przeznaczonych 
na zakup sprzętu i wyposażenia

701.903,11 zł. 

wielkość wydatków przeznaczonych 
na remonty i budowę nowych 
strażnic 

506.641,00 zł. 

liczba i rodzaj przeprowadzonych 
imprez i zawodów 

12. 

Działanie 2.5.3. Działania prewencyjne 

wielkość wydatków na działalność            
o charakterze prewencyjno-
informacyjnym 

239.952,00 zł.  

Działanie 2.5.4. Ochrona praw konsumentów 

liczba udzielonych porad 4255. 

liczba zgłoszonych wniosków 762. 

liczba spraw procesowych 

- 8 powództw wytoczonych przez rzecznika; 
- 8 wstąpień do postępowania; 
- 1 wniosek o zawezwanie do próby ugodowej; 
- 1 istotny pogląd w sprawie; 
- 5 zawiadomień Policji o popełnieniu wykroczenia przez przedsiębiorców (2 wyroki sądów skazujące sprawców 
wykroczeń); 
- 3 oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego w sprawach o wykroczenia; 
- 53 – ilość pozwów sporządzonych dla konsumentów; 
- 39 innych pism procesowych (niż pozwy) sporządzonych dla konsumentów i przekazanych do wykorzystania. 

Cel strategiczny 3. Rozwój edukacji, rynku pracy i wspieranie rozwoju gospodarczego powiatu poznańskiego 
Cel operacyjny 3.1. Rozwój edukacji ponadgimnazjalnej (aktualnie ponadpodstawowej), podnoszenie poziomu wykształcenia                              

i kwalifikacji zawodowych mieszkańców 
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Działanie 3.1.1. Budowa, remonty i modernizacje budynków oświatowych i przyszkolnych obiektów sportowych 

liczba zmodernizowanych                            
i wyremontowanych placówek 
oświatowych 

a) Rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Murowanej Goślinie (Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie) o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-administracyjną, zagospodarowanie terenu 
szkoły oraz rewitalizacja elewacji zabytkowego budynku szkoły. 
b) Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. 
c) Rewaloryzacja ogrodzenia przy SOSW w Owińskach. 
d) Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z wymianą oświetlenia. 
e) Remont pawilonu chemicznego w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy. 
f) Wykonanie siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół  im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Szkoła                         
w Poznaniu. 
g) Boisko wielofunkcyjne dla Zespołu Szkół nr 1  w Swarzędzu. 
h) Nabycie nieruchomości na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu (siedziba PPP). 
i) Nabycie nieruchomości przy Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. 

liczba uczniów, którym w wyniku 
przeprowadzonych remontów 
polepszyły się warunki kształcenia 

a) Szkoła w Murowanej Goślinie 229 uczniów. 
b) c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach 163 
wychowanków. 
d) Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie 302 uczniów. 
e) f) Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy 545 uczniów (w tym technikum w Poznaniu, 
ul. Rubież: 147 uczniów). 
g) Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu 1157 uczniów, 
h) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu - liczba dzieci objętych pomocą w rejonie działania całej 
poradni to 30 659 (liczba przyjętych 1977), tylko w Luboniu liczba dzieci objętych pomocą pp to 5 774, liczba 
przyjętych 640. 
i)  Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (bez szkoły w Murowanej Goślinie) 355 uczniów. 

Działanie 3.1.2. Systematyczne unowocześnianie, wymiana sprzętu, pomocy naukowych i wyposażenia szkół 

liczba nowo powstałych pracowni 
językowych i komputerowych 

Językowe -  3,   komputerowe – 3.  
 

liczba nowo zakupionych pomocy 
dydaktycznych, sprzętu                                  
i oprogramowania 

1 308 szt., 33 komplety, 149 zestawów. 
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nakłady na zakup nowego sprzętu              
i wyposażenia szkół prowadzonych 
przez Powiat Poznański (pracownie 
językowe, pracownie komputerowe, 
pracowni obsługi urządzeń 
sterowanych numerycznie) 

5.966.140,51 zł. 

Działanie 3.1.3. Doskonalenie kwalifikacji pracowników oświaty w szkołach i placówkach oraz podnoszenie kompetencji uczniów 

liczba i rodzaj zrealizowanych 
projektów 

 4 projekty:  
a) „Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, 
b) „Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w 
Bolechowie”, 
c) „Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych i kwalifikacji w zakresie matematyki i informatyki wśród 
uczniów szkół Powiatu Poznańskiego”, 
d) „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji”. 

liczba pracowników oświaty                         
i uczniów uczestniczących w 
projektach, których celem jest 
podniesienie kompetencji 
nauczycieli i uczniów  

Nauczyciele – 81,  uczniowie - 1 647. 

nakłady finansowe poniesione na 
realizację działania, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na finansowanie 
zewnętrzne 

W 2019 r. w ramach środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
zabezpieczonych w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2019 r., do szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 
Poznański przekazane zostały środki finansowe w wysokości: 309.786,00 zł, z czego  172.547,00 zł  w dziale 
801/80146/4300 oraz 137.239,00 zł w dziale 854/85446/4300 z przeznaczeniem między innymi na dofinansowanie 
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne                          
i doskonalące, zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz na szkolenia rad pedagogicznych lub 
ich przedstawicieli. Dodatkowo kwota  54.669,00 zł została zabezpieczona na doradztwo metodyczne oraz 
warsztaty, szkolenia i konferencje dla dyrektorów szkół i placówek.  
Środki finansowe wydatkowane przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów w ramach kwot wydatkowanych na 
kursy i szkolenia dla nauczycieli oraz uczniów :  
Ad. a) 838 729,87 zł. 
b) 51.235,42 zł. 
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c) 94.000 zł, w tym: sprzęt 85.000 zł, nauczyciele 9.000,00 zł. 
d) 190.829,32 zł. 

Działanie 3.1.4. Racjonalizacja kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (aktualnie ponadpodstawowych) 

liczba i rodzaj nowych kierunków 
kształcenia w szkołach 
prowadzonych przez Powiat 
Poznański 

 W 2019 r. została uruchomiona procedura zainicjowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach, mająca na celu wprowadzenie do oferty szkoły nowego kierunku kształcenia - technik 
programista jednak z powodu niewystarczającej liczby uczniów deklarujących chęć podjęcia nauki w zawodzie, 
odstąpiono od kontynuacji procedury utworzenia powyższego zawodu w SOSW w Owińskach. 

liczba uczniów podejmujących 
naukę w nowych zawodach 

- 

Działanie 3.1.5. Wprowadzenie do szkół ponadgimnazjalnych (aktualnie ponadpodstawowych) nowych kierunków i profilów kształcenia dla osób 
dorosłych oraz rozwijanie nowoczesnych metod kształcenia e-learning 

liczba i rodzaj nowych kierunków 
kształcenia 

Brak danych. 

liczba kursów i szkoleń                             
e-learningowych oraz uczestników 
tych szkoleń 

Brak danych. 

Działanie 3.1.6. Rozwój form doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (aktualnie ponadpodstawowych) oraz doradztwa                 
w zakresie wyboru dalszych kierunków kształcenia 

liczba prelekcji z zakresu doradztwa 
zawodowego i ich uczestników                    
w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Poznański 

1. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: 17 prelekcji w szkołach w Poznaniu,                           
w których łącznie uczestniczyły 153 osoby.  
2. Szkoły: 
W roku 2019 działaniem zostali objęci wszyscy uczniowie szkół dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Poznański 
(czyli licea, technika, branżowe szkoły I stopnia, klasy zasadniczej szkoły zawodowej). Wg danych z SIO z 30.09.2019 
r. było to 3.592 uczniów.  
Liczba prelekcji z zakresu doradztwa zawodowego i ich uczestników w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Poznański: ok. 3.000 uczniów biorących udział w kilku różnych formach działania, prelekcje ok. 500 (warsztaty, 
wykłady, lekcje wychowawcze, spotkania indywidualne itp.) 

liczba objętych działaniem uczniów 
przez Poradnie Psychologiczno-
Pedagogiczne 

Liczba objętych działaniem uczniów przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: ok. 1000 uczestników. 

Działanie 3.1.7. Wspieranie finansowe uczniów o najlepszych wynikach nauczania w szkołach powiatowych poprzez programy stypendialne oraz 
system nagród 
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liczba uczniów szkół prowadzonych 
przez Powiat Poznański 
otrzymujących stypendia Rady 
Powiatu w Poznaniu oraz nakłady 
przeznaczone na ten cel 

W roku 2019 Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu otrzymało 150 uczniów ze szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Poznański. W ujęciu szczegółowym: w roku szkolnym 2018/2019, od września 2018 do 
czerwca 2019 r., to 74 uczniów, w roku szkolnym 2019/2020, od września 2019 do czerwca 2020 r., to 76 uczniów. 
Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy), w kwocie 
250 zł netto miesięcznie. 

liczba uczniów szkół prowadzonych 
przez Powiat Poznański 
otrzymujących nagrody Starosty 
Poznańskiego oraz nakłady 
przeznaczone na ten cel 

W roku 2019 przyznano nagrody pieniężne, w łącznej wysokości 22.000 zł 25 uczniom: 4 uczniom za wybitne 
osiągnięcia (9.600 zł) i 21 uczniom branżowej szkoły I stopnia/ uczniom klas zasadniczej szkoły zawodowej (21 x600 
zł=12.600 zł). 

liczba uczestników w zajęciach 
fakultatywnych, finansowanych 
przez Powiat Poznański 

Zajęcia fakultatywne skierowane są do uczniów klas maturalnych: liceów i techników. Liczba maturzystów w roku 
2019 w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański wynosiła: w I półroczu 476 uczniów (dane SIO z 30.09.2018 
r.) oraz w II półroczu 507 uczniów (dane SIO z 30.09.2019 r.), to jest razem 983 uczniów. 
Zajęcia pozalekcyjne skierowane są do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży, których liczba w roku 2019 wynosiła:             
2 943 (dane SIO z 30.09.2018 r.). 

Działanie 3.1.8. Dostosowywanie funkcjonowania placówek oświatowych do zmieniających się uwarunkowań demograficznych i organizacyjno-
prawnych 

nakłady na rozbudowę                                    
i  modernizację bazy oświatowej 

Nakłady finansowe w 2019 r.: 
a) Rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Murowanej Goślinie (Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie) o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-administracyjną, zagospodarowanie terenu 
szkoły oraz rewitalizacja elewacji zabytkowego budynku szkoły - 7.971.194,38 zł. 
b) Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach - 6.923.706,22 zł. 
c) Rewaloryzacja ogrodzenia przy SOSW w Owińskach - 1.861.799,83 zł. 
d) Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z wymianą oświetlenia - 2.264.773,95 
zł. 
e) Remont pawilonu chemicznego w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy - 187.200,00 
zł. 
f) Wykonanie siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół  im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Szkoła                         
w Poznaniu - 52.890,00 zł. 
g) Boisko wielofunkcyjne dla Zespołu Szkół nr 1  w Swarzędzu - 815.329,76 zł. 
h) Nabycie nieruchomości na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu (siedziba PPP) - 
2.685.626,89 zł. 
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i) Nabycie nieruchomości przy Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie - 1.300.000,00 zł. 

Cel operacyjny 3.2. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu 

Działanie 3.2.1. Aktywizacja osób szczególnie zagrożonych bezrobociem 

liczba osób korzystających z form 
wsparcia organizowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 

Pośrednictwo pracy – wszyscy zarejestrowani. 
Poradnictwo zawodowe - 7 722 osób z Poznania i powiatu poznańskiego. 
Szkolenia – 279 osób z powiatu poznańskiego. 
Instrumenty rynku pracy – 432 osób z powiatu poznańskiego. 

liczba osób zatrudnionych dzięki 
wsparciu Powiatowego Urzędu 
Pracy 

7 305. 

wskaźnik stopy bezrobocia  1,1%. 

Działanie 3.2.2. Stały Monitoring rynku pracy i dostosowywanie form pomocy do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych 

liczba wykonanych badań rynku 
pracy w ciągu roku 

 W 2019 roku przygotowano raport „Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych” „Raport o bezrobociu 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego w roku 2017/2018”.  
Ponadto pracownicy Urzędu współpracowali przy wykonaniu 9 badań  w ramach Obserwatorium. 

nakłady na badania rynku pracy 
Poznania i powiatu poznańskiego 

 12.447 zł. 

Cel operacyjny 3.3. Wpieranie rozwoju gospodarczego powiatu poznańskiego 

Działanie 3.3.1. Promocja gospodarcza powiatu i lokalnej przedsiębiorczości 

liczba zorganizowanych przez 
Powiat Poznański wydarzeń 
promujących gospodarkę Powiatu 
(konferencje, konkursy, plebiscyty) 

  
7. 

uczestnictwo w zagranicznych 
targach inwestycyjnych                                    
i przedsiębiorczości 

0. 

liczba uczestników 
współorganizowanych przez Powiat 
najważniejszych konferencji 
i konkursów 

Działania te corocznie docierają do kilkuset przedsiębiorców oraz przedstawicieli podmiotów wspierających 
przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy. 
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udział w krajowych forach                         
i konferencjach gospodarczych 

 3. 

3.3.2. Rozwijanie Portalu Firm powiatu poznańskiego 

liczba firm zarejestrowanych na 
Portalu Firm Powiatu Poznańskiego 

Liczba podmiotów zarejestrowanych na Portalu Firm Powiatu Poznańskiego w 2019 r. –  2 253 (wzrost o 41 %                          
w stosunku do roku 2018). 

liczba odwiedzających Portal Portal odwiedziło 8 000 użytkowników (wzrost o 19 % w stosunku do roku 2018). 

ilość sesji (otwarć strony) 10 000 (wzrost o 14 % w stosunku do roku 2018). 

odsłony strony 27 244. 

Cel strategiczny 4. Rozwój zrównoważonego i zintegrowanego transportu na terenie powiatu poznańskiego  

Cel operacyjny 4.1. Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej  

Działanie 4.1.1. Remonty dróg powiatowych 

liczba kilometrów 
wyremontowanych                                          
i przebudowanych dróg wraz                               
z infrastrukturą towarzyszącą 

13,3 km.  

 

poprawa dostępności czasowej 
miejscowości 

Brak danych. 

poprawa przepustowości odcinków 
dróg 

Brak danych. 

spadek liczby zdarzeń drogowych na 
drogach powiatowych 

W 2019 roku na drogach powiatowych policja odnotowała 141 wypadków (135 w 2018 r.), w których zginęło 11 
osób. 

Działanie 4.1.2. Rozbudowa sieci dróg powiatowych 

liczba kilometrów wybudowanych 
dróg 

15,1 km oraz 2 ronda w 2019 roku (przebudowa). 

liczba wybudowanych obiektów 
(wiaduktów, węzłów) 

1 obiekt w 2019 roku. 

poprawa dostępności czasowej 
gmin leżących w ciągu drogi 

Brak danych. 

Działanie 4.1.3. Budowa obwodnicy północno - wschodniej 

liczba kilometrów wybudowanej 
obwodnicy 

0 km. Na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. 
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poprawa dostępności czasowej 
gmin leżących w ciągu drogi 

  
Brak. 

Cel operacyjny 4.2. Rozwój systemu zintegrowanego transportu zbiorowego  

Działanie 4.2.1. Wspieranie budowy i funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 

liczba osób, mieszkających                        
w bezpośrednim zasięgu kolei 
metropolitalnej (w promieniu 3 km 
od stacji i przystanków kolejowych) 
na terenie powiatu poznańskiego                        
w stosunku do ogólnej liczby 
mieszkańców powiatu 

189.058. 

liczba pasażerów korzystających                      
z kolei w Powiecie (średniodobowa 
liczba osób wsiadających do                           
i wysiadających z kolei na stacjach                    
i przystankach kolejowych 
zlokalizowanych na terenie Powiatu 
Poznańskiego w dniu roboczym) 

Brak danych. 

dzienna liczba kursów 
realizowanych w dni robocze na 
wszystkich liniach PKM 

 257. 

udział nakładów finansowych 
Powiatu Poznańskiego, 
przekazywanych w ciągu roku na 
utrzymanie Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej w odniesieniu do 
nakładów wnoszonych przez 
wszystkich interesariuszy [%] 

  
1,83. 
 

długość zmodernizowanych                                   
i wyremontowanych dróg 
powiatowych stanowiących dojazd 

  
473 m oraz budowa ronda w Rokietnicy. 
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do zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych [km] 

długość wybudowanych dróg 
rowerowych, stanowiących dojazd 
do zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych [km] 

Około 4,3 km.  

Działanie 4.2.2. Organizacja i wspieranie rozwoju międzygminnego transportu autobusowego na terenie powiatu  

roczna liczba wozokilometrów 
realizowana przez autobusy na 
liniach, których organizatorem jest 
Powiat Poznański lub 
współfinansowanych przez Powiat 

696.815  wkm. 

liczba miejscowości, przez które 
prowadzą linie, których 
organizatorem jest Powiat 
Poznański lub współfinansowanych 
przez Powiat 

 182. 

roczna liczba pasażerów 
korzystających z autobusów na 
liniach, których organizatorem jest 
Powiat Poznański lub 
współfinansowanych przez Powiat 

332.989. 

średnia prędkość komunikacyjna na 
liniach publicznego transportu 
zbiorowego przejeżdżających przez 
Powiat Poznański [km/h] 

 38,5. 

Działanie 4.2.3. Integracja transportu zbiorowego  

udział podróży realizowanych 
środkami transportu publicznego w 
ogólnej liczbie podróży nie pieszych 
na terenie Powiatu Poznańskiego 
[%] 

Brak danych. 
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roczna liczba pasażerów 
korzystających z publicznego 
transportu zbiorowego w Powiecie 

Brak danych. 

liczba kursów autobusowych na 
liniach powiązanych ze 
zintegrowanymi węzłami 
przesiadkowymi, skomunikowanych 
z połączeniami kolejowymi w 
odniesieniu do ogólnej liczby 
kursów realizowanych na tych 
liniach [%] 

58,08 [%]. 

liczba wejść na zintegrowany 
„planer podróży”, informujący                  
o funkcjonowaniu publicznego 
transportu zbiorowego na terenie 
Powiatu Poznańskiego 

 Brak danych. 

Cel strategiczny 5. Rozwój przyjaznej administracji, współpraca samorządowa i kształtowanie wizerunku powiatu 
poznańskiego 

Cel operacyjny 5.1. Doskonalenie usług administracyjnych 

Działanie 5.1.1. Rozwój e-administracji i systemów informacji przestrzennej 

liczba usług publicznych dostępnych 
elektronicznie na poszczególnych 
poziomach interaktywności: karta 
usługi, formularz do pobrania, 
formularz on-line, pełna 
transakcyjność 

1. W zakresie Wydziału Organizacyjnego: 

liczba usług publicznych dostępnych elektronicznie na poszczególnych poziomach interaktywności: 
- łączna liczba kart usług - 162, 

- karty usług z formularzem do pobrania - 73, 

- karty usług z formularzami online - 34 ( dodatkowo 23 usługi bezpośrednio przez platformę PWPW + 3 usługi 

dostępne tylko na platformie PEUP), 

- pełna transakcyjność - 0. 

2. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 

liczba usług publicznych dostępnych elektronicznie na poszczególnych poziomach interaktywności:   

- karta usługi (w PODGiK - informacja na stronie) – 40, 

- formularz do pobrania (formularze na stronie internetowej PODGIK) –  35, 
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- formularz on-line (formularze dostępne w e-usługach) –  6, 

- pełna transakcyjność –  6. 

odsetek spraw 
wpływających/wychodzących 
realizowanych elektronicznie – 
częściowo/w pełni 

1. W zakresie Wydziału Organizacyjnego:  

a) liczba spraw wpływających elektronicznie  do urzędu w 2019 roku: 

- RKPmail - 19.870, 

- RKPe - 6.942. 

b) liczba spraw wychodzących realizowanych elektronicznie w 2019 roku: 

- RKWmail - 4.575, 

- RKWe - 6.212. 

2. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 

szacunkowy odsetek spraw realizowanych elektronicznie (tylko za pośrednictwem e-usług) 40%. 

odsetek obywateli realizujących 
usługi publiczne on-line (według 
spraw/wydziałów) 

1. W zakresie Wydziału Organizacyjnego:  

a) usługi elektroniczne w znacznej większości realizowane były poprzez formularz pisma ogólnego do podmiotu 
publicznego. Pisma te dotyczyły następujących wydziałów: 
- Wydział Nieruchomości - 1.397 pism ogólnych do podmiotu publicznego, 
- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - 671 pism ogólnych do podmiotu publicznego, 
- Powiatowy Konserwator Zabytków - 297 pism ogólnych do podmiotu publicznego, 
- Wydział Administracji Architektoniczno-Budowalnej - 207 pism ogólnych do podmiotu publicznego, 
- Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej - 204 pisma ogólne do podmiotu publicznego,  
- Wydział Komunikacji i Transportu - 133 pisma ogólne do podmiotu publicznego, 
- Wydział Gospodarowania Mieniem - 102 pisma ogólne do podmiotu publicznego, 
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - 41 pism ogólnych do podmiotu publicznego, 
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 21 pism ogólnych do podmiotu publicznego, 
- Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów - 1 pismo ogólne do podmiotu publicznego, 
- Wydział Edukacji - 14 pism ogólnych do podmiotu publicznego, 
- Wydział Finansów - 12 pism ogólnych do podmiotu publicznego, 
- Wydział Organizacyjny - 7 pism ogólnych do podmiotu publicznego, 
- Biuro Rady - 5 pism ogólnych do podmiotu publicznego, 
- Wydział Administracyjny: 2 pisma ogólne do podmiotu publicznego, 
- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 2 pisma ogólne do podmiotu publicznego, 
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- Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów - 1 pismo ogólne do podmiotu 
publicznego. 
b) Ponadto 55 spraw realizowano elektronicznie poprzez formularz: Udostępnienie informacji Publicznej, 89 spraw 
poprzez Wniosek o wypis i wyrys, 43 poprzez formularz: Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, 31 spraw poprzez formularz: Rozpatrywanie spraw indywidualnych 
konsumentów, 955 zawiadomień o zbyciu pojazdu, 34 sprawy dotyczyły rozpoczęcia kursu prawa jazdy. 
2. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 
Szacunkowy odsetek obywateli realizujących usługi publiczne on-line (tylko za pośrednictwem e-usług) około 20%. 

Cel operacyjny 5.2. Współpraca Samorządu Powiatowego z otoczeniem 

Działanie 5.2.1. Rozwój współpracy samorządowej w aglomeracji poznańskiej 

liczba zawartych porozumień 
samorządowych 

36 

liczba stowarzyszeń i związków z 
udziałem Powiatu Poznańskiego 

 9 

Działanie 5.2.2. Intensyfikacja współpracy zagranicznej Powiatu 

liczba projektów, aktywności 
realizowanych w ramach 
współpracy międzynarodowej 

Region Hanower - 9),  
São José dos Pinhais - 3,  
Rejon Kijowsko-Światoszyński - 0. 

Cel operacyjny 5.3. Kształtowanie dobrego wizerunku Powiatu 

Działanie 5.3.1.   Marketing Powiatu Poznańskiego poprzez działania informacyjno-promocyjne 

liczba wydarzeń (imprez, spotkań, 
konkursów,) z udziałem powiatu 
poznańskiego (w różnych formach) 

 1199 

liczba wejść na stronę internetową 
powiatu poznańskiego 

Ok. 460 000 
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Cel strategiczny 1. 
Ochrona i kształtowanie walorów środowiska przyrodniczego oraz 

dziedzictwa kulturowego powiatu poznańskiego 

Cel operacyjny 1.1. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego 

D
zi

ał
an

ie
 

1.1.1. 

Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie 

energochłonności budynków użyteczności publicznej zarządzanych 

przez Powiat 

1.1.2. 
Realizacja założeń zawartych w „Programie usuwania azbestu oraz 

wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego” 

1.1.3. 
Zmniejszenie liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny 

poziom hałasu 

1.1.4. Zwiększanie lesistości i poprawa stanu lasów 

1.1.5. 
Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej i redukcji 

drapieżników (lisów i jenotów) na terenie powiatu poznańskiego 

1.1.6. 

Identyfikacja, sporządzanie i aktualizacja wykazu potencjalnych 

historycznych zanieczyszczeń ziemi oraz prowadzenie obserwacji 

i rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz 

terenów, na których występują te ruchy 

1.1.7. 
Promocja przedsięwzięć i zachowań proekologicznych oraz edukacja 

ekologiczna 
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Działanie 1.1.1.  Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie energochłonności budynków użyteczności publicznej 
zarządzanych przez Powiat 

Cel i zakres działania 

Działanie to zgodne jest z ustawą o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r., gdzie kwestie ochrony środowiska 
przyrodniczego, jak również utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zostały zdefiniowane jako ustawowe zadania 
Powiatu. W związku z występującymi przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pyłu PM2,5, PM10 i benzo(a)pirenu, ochrona 
jakości powietrza jest jednym z głównych celów środowiskowych Powiatu. 
Działanie zakłada termomodernizację, wymianę urządzeń elektrycznych i oświetlenia pomieszczeń na energooszczędne 
oświetlenie typu LED, wymianę baterii i urządzeń na wodooszczędne, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. poprzez 
wykonanie instalacji solarnej do ogrzania wody czy pozyskania energii elektrycznej), rekuperację – odzysk ciepła z powietrza 
wywiewanego. Ponadto każdy nowo projektowany, remontowany lub modernizowany budynek będzie wyposażany w urządzenia 
o wysokiej klasie energooszczędności, tak by jego efektywność energetyczna była możliwie najwyższa. 
Działanie to zapewnia poprawę bilansu energetycznego budynków poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną 
do ich ogrzania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i ich oświetlenia. Skutkiem zmniejszenia zużycia energii będzie redukcja 
emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie kosztów bieżących utrzymania budynków, oraz brak przekroczeń dopuszczalnych stężeń 
zanieczyszczeń w powietrzu. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Źródła finansowania Budżet Powiatu,  
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+). 
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Realizacja działania 

1. Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach – modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby 
ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego, w roku 2017-2018 wykonana została dokumentacja 
wraz z weryfikacją. W dniu 26.11.2019 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 9.889.126,69 
zł oraz na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na kwotę 59.200,00 zł. Termin realizacji - 13 miesięcy.    

2. Modernizacja kotłowni w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie - zadanie wykonane zostało i rozliczone do dnia 24.07.2019 r. za 
kwotę 251.846,31 zł.  

3. Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z wymianą oświetlenia - realizacja zadania trwała 
od dnia 18.10.2018 r. do dnia 9.10.2019 r. Zadanie wykonano w kwocie 2.294.416,94 zł.     

4. Rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Murowanej Goślinie (Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego                          
w Bolechowie) o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-administracyjną, zagospodarowanie terenu szkoły oraz 
rewitalizacja elewacji zabytkowego budynku szkoły. Realizacja zadania trwała od dnia 15.02.2018 r. do dnia 10.12.2019 r. 
Zadanie zakończono i rozliczono. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 16.898.270,00 zł.  

5. Remont pawilonu chemicznego w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy - zawarcie umowy na 
roboty budowlane w dniu 4.10.2018 r. a 19.10.2018 r. na nadzór inwestorski. Termin realizacji ustalony został na dzień 
28.02.2019 r.  Zadanie wykonano i rozliczono w roku 2019, w kwocie 187.200,00 zł. 

6. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 etap I -  zadanie realizowane w latach: 2017 - 
dokumentacja, realizacja 2018-2019.  Inwestycja realizowana była do dnia 30.04.2019 r. Całkowita wartość inwestycji 
wyniosła 14.552.200,00 zł. 

7. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynków szeregowych, zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach, w celu ich adaptacji na mieszkania chronione – zadanie realizowane od dnia 28.12.2018 r. do dnia 
20.12.2019 r., w systemie zaprojektuj i wybuduj, w kwocie 1.966.496,79 zł.  Zadanie wykonano i rozliczono.  

8. Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. 
Zadanie planowane na lata 2017-2021. Inwestycja na etapie dokumentacji i ekspertyz.  

9. Remont instalacji elektrycznej w szkole w Poznaniu (Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy)                                    
- w roku 2019 wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 17.800,00 zł.  Realizacja zadania planowa jest na lata 
2020-2021. 

10. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy Placu Przemysława 11 w Owińskach - w roku 2018 
wykonana została dokumentacja projektowa. Realizacja zadania rozpoczęła się w dniu 18.06.2019 r. i trwała do dnia 
20.08.2019 r. Wartość całego zadania wyniosła 59.574,00 zł.      
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Nakłady finansowe 

Nakłady finansowe w roku 2019 na powyższe zadania: 
1. 0,00 zł,  
2. 251.846,31 zł, 
3. 2.264.773,95 zł, 
4. 7.971.194,38 zł, 
5. 187.200,00 zł, 
6. 6.923.706,22 zł, 
7. 1.966.496,79 zł, 
8. 165.460,00 zł,  
9. 17.800,00 zł, 
10. 59.574,00 zł. 

 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

 Liczba obiektów, w których dokonano wymiany urządzeń elektrycznych i oświetlenia w roku 2019 – 6, 
 liczba obiektów poddanych termomodernizacji w roku 2019 – 2, 
 liczba instalacji wykorzystujących energię źródeł odnawialnych, instalowanych w obiektach zarządzanych przez Powiat 

w roku w roku 2019 – 2, 
 wielkość nakładów finansowych w roku 2019 – 19.808.051,65 zł. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

 Możliwy brak wystarczającej ilości środków na realizację.  
 Szczególne przepisy prawa utrudniają realizację inwestycji. 
 Brak możliwości zastosowania na niektórych obiektach nowej technologii.    
 Niestabilna sytuacja rynku budowlanego. 
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Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie po termomodernizacji  

 

                                          
  Rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Murowanej Goślinie                                                 Remont pawilonu chemicznego w Zespole Szkół im. Jadwigi  
(Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie)                                                                i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy 
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Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego,  

obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach 

  

                                            
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynków szeregowych, zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach,  

w celu ich adaptacji na mieszkania chronione 
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Działanie 1.1.2.  Realizacja założeń zawartych w „Programie usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu 
poznańskiego” 

Cel i zakres działania 

Realizacja Programu usuwania azbestu na terenie powiatu poznańskiego. Usunięcie azbestu oraz wyrobów azbestowych z terenu 
powiatu poznańskiego przyniesie zarówno korzyści zdrowotne, ekonomiczne jak i ekologiczne poprzez zmniejszenie emisji włókien 
azbestu do powietrza. Poprawie ulegnie wówczas ochrona zdrowia mieszkańców gmin oraz wygląd zewnętrzny obiektów 
budowlanych i ich stan techniczny. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu - główny realizator działania, 17 gmin                    
z terenu powiatu poznańskiego (Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana 
Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne) - partnerzy działań, Logistyka 
Odpadów Sp. z o.o. z Katowic - wykonawca prac związanych z likwidacją wyrobów azbestowych, z którym zawarto stosowną 
umowę w 2019 r. 

Źródła finansowania 

Budżet Powiatu,  
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
budżety gmin uczestniczących w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.  

 

Realizacja działania 

Uchwałą Nr 305/2019 z dnia 19 marca 2019 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził regulamin określający zasady likwidacji 
wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2019. Każdy podmiot, który chciał wziąć udział  
w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest miał obowiązek złożyć pisemny, kompletny wniosek we właściwym 
miejscowo urzędzie gminy. Formularze złożonych wniosków stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu, podlegały weryfikacji 
przez pracowników urzędów gmin. Ostateczny termin składania wniosków przez wnioskodawców ustalono na dzień 15 lipca 2019 
r., a ich przekazania do Starostwa Powiatowego w Poznaniu na dzień 31 lipca 2019 r. Wykonawcą prac związanych z likwidacją 
wyrobów zawierających azbest został podmiot Logistyka Odpadów Sp. z o.o., wyłoniony w drodze przetargu. Po realizacji zadnia 
związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest każdorazowo dokonywano odbioru prac protokołem odbioru 
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Realizacja Programu usuwania azbestu na terenie powiatu poznańskiego   

podpisanym przez wnioskodawcę, wykonawcę oraz upoważnionego przedstawiciela gminy. Ponadto wykonawca przedstawił karty 
przekazania odpadu na składowisko posiadające zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

Nakłady finansowe  396.787,58 zł.  

Efekty/produkty 
realizacji działania 

   Masa unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest wyniosła 798 409 kg. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

 W przypadku, gdyby nie doszło do podpisania umowy z wykonawcą prac związanych z likwidacją wyrobów azbestowych, 
bądź umowa zostałaby z nim rozwiązana, prace polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest nie byłyby 
realizowane. 

 Brak środków finansowych na nowe pokrycie dachowe może powodować niepodejmowanie działań w celu usunięcia 
wyrobów azbestowych przez właściciela nieruchomości.     
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Działanie 1.1.3.  Zmniejszenie liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny poziom hałasu 

Cel i zakres działania 
Budowa dróg rowerowych wzdłuż dróg powiatowych. Na poprawę emisji hałasu i ograniczenie ruchu pojazdów wpływa budowanie 
ścieżek rowerowych, które w 2019 roku powstały na terenie powiatu poznańskiego w ramach realizowanych inwestycji drogowych. 
Mieszkańcy powiatu dzięki ścieżkom rowerowym mogą korzystać z rowerów jako alternatywnego środka transportu. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Partnerzy: gminy powiatu poznańskiego, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Poznaniu. 

Źródła finansowania 

Budżet powiatu,  
budżet państwa, 
budżety gmin, 
budżet Unii Europejskiej: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-
2020 (WRPO 2014+), Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.  

Realizacja działania 

1. Budowa ścieżki rowerowej na drodze Pobiedziska – Iwno (na odcinku od Pobiedzisk do Kociałkowej Górki). 
2. Budowa ścieżki rowerowej na drodze Chomęcice – Głuchowo. 
3. Budowa ścieżki rowerowej na drodze Gądki – Szczodrzykowo. 
4. Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Poznańskiej w Koziegłowach. 
5. Budowa ścieżki rowerowej z Runowa do dworca kolejowego w Gądkach. 
6. Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Szamotulskiej w Rokietnicy. 
7. Budowa ścieżki rowerowej na drodze Buk – Szewce. 
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               Budowa ścieżki rowerowej na drodze Pobiedziska – Iwno                                                  Budowa ścieżki rowerowej na drodze Gądki – Szczodrzykowo                                                                                                                                       
                       (na odcinku od Pobiedzisk do Kociałkowej Górki)    

Nakłady finansowe 

Wydatki poniesione w 2019 roku: 
1. 13,6 mln zł – ścieżka rowerowa na drodze Pobiedziska – Iwno. 
2. 9,5 mln zł – budowa obwodnicy Chomęcic (w ramach zadania powstała ścieżka). 
3. 3,7 mln zł – przebudowa drogi Gądki – Szczodrzykowo (w ramach zadania powstała ścieżka). 
4. 7,7 mln zł – przebudowa ulicy Poznańskiej w Koziegłowach. 
5. 1,3 mln zł – budowa ścieżki rowerowej z Runowa do dworca kolejowego w Gądkach. 
6. 2,8 mln zł – budowa ścieżki rowerowej w Rokietnicy. 
7. 3,6 mln zł – budowa ścieżki rowerowej na drodze Buk – Szewce.  

 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

Łączna długość wybudowanych ścieżek rowerowych wynosi 11,8 km. 
W 2019 roku nie podejmowano żadnych innych działań w celu redukcji ponadnormatywnej emisji hałasu.  

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 
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Działanie 1.1.4.  Zwiększanie lesistości i poprawa stanu lasów 

Cel i zakres działania 
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego. Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów. Celem działania jest poprawa 
stanu lasów poprzez prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu - główny realizujący działanie. 
Nadleśnictwa na terenie Powiatu - partnerzy działań. 
Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa -  partnerzy działań. 

Źródła finansowania Budżet Powiatu. 

Realizacja działania 

Starosta Poznański sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, a zgodnie z ustawą 
o lasach trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się m.in. według uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL), 
zawierających opisy i oceny stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. UPUL-e dla lasów stanowiących 
własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych sporządzane są na zlecenie i koszt starosty. 

Nakłady finansowe 16.998,45 zł Upul -e + 80.000,00 zł (zlecenie nadzoru do nadleśnictw). 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu zlecił wykonanie UPUL-i 
obejmujących lasy prywatne o łącznej powierzchni 169,98 ha 

 wielkość nakładów finansowych w 2019 r. przeznaczonych na ww. zadanie wyniosła 16.998,45 zł 

Opis barier, trudności i 
zagrożeń w realizacji 

działania 

W związku ze stałym rozwojem społeczno-gospodarczym powiatu poznańskiego oraz rosnącymi cenami nieruchomości, 
obserwowany jest drastyczny wzrost presji urbanistyczno-inwestycyjnej na tereny rolne i leśne. Wobec powyższego niezwykle 
trudne jest znalezienie właścicieli gruntów, którzy będą zainteresowani zalesieniami. Powstała konieczność zintensyfikowania 
działań prowadzących do ochrony i zachowania już istniejących powierzchni leśnych oraz do prowadzenia racjonalnej gospodarki 
leśnej na tych gruntach. Podstawowym narzędziem tych działań jest uproszczony plan urządzenia lasu. Zasadnicze znaczenie  
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w sprawie ma również monitorowanie wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o lasach przez właścicieli lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz udzielanie im wsparcia merytorycznego przez doradztwo i opiekę 
wykwalifikowanej kadry Nadleśnictw. Powyższe spowodowało, że przedmiotowe działanie jest realizowane w związku  
z utrzymaniem i poprawą stanu lasów już istniejących, natomiast plany zwiększania lesistości są w głównej mierze weryfikowane 
przez zamierzenia inwestycyjne właścicieli gruntów, również samorządy gminne. Założenia wzrostu lesistości o 30% do końca 2020 
r. zawarte w „Programie Zwiększania Lesistości Powiatu Poznańskiego” z 2007 r. są niemożliwe do zrealizowania.  
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Działanie 1.1.5. Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej i redukcji drapieżników (lisów i jenotów) na terenie powiatu poznańskiego    

Cel i zakres działania Działanie od połowy 2018 r. nie jest realizowane. 

Podmioty realizujące 
działanie 

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

Źródła finansowania - 

Realizacja działania - 

Nakłady finansowe - 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

- 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

Powiat Poznański nie może przekazywać dotacji z własnego budżetu na odstrzał redukcyjny lisów i jenotów. Uchwała Rady Powiatu 
w Poznaniu w sprawie zasad i trybu udzielania takich dotacji została unieważniona uchwałą Nr 18/987/2018 Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2018 r. w części obejmującej postanowienia  
§§ 1-11. Mając na uwadze powyższe Powiat Poznański zrezygnował z udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu                     
w kolejnych latach. 
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Działanie 1.1.6. Identyfikacja, sporządzanie i aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi oraz prowadzenie 
obserwacji i rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy  

Cel i zakres działania 

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi pozwala zidentyfikować występowanie dotychczas 
niezewidencjonowanych terenów zanieczyszczonych a w dalszej kolejności podjąć działania remediacyjne.  
Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także 
rejestru zawierającego informacje o tych terenach. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Usługi Geodezyjne Marianna Kaczmarek, Brudzew (monitoring osuwiska w Czapurach). 

Źródła finansowania Budżet  powiatu (dot. monitoringu osuwiska w Czapurach). 

Realizacja działania 
Inwentaryzacja i aktualizacja raz na dwa lata wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi. 
Obserwacja i monitoring instrumentalny geodezyjny osuwiska w Czapurach  oraz obserwacje terenów zagrożonych ruchami 
masowymi ziemi i terenów na których występują te ruchy – co najmniej dwa razy w roku. 

Nakłady finansowe  10.100,00 zł ( monitoring osuwiska w Czapurach). 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

W 2019 r. nie zidentyfikowano miejsca, gdzie potencjalnie mogło wystąpić historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi.   
Opracowanie wytycznych do założenia i prowadzenia monitoringu instrumentalnego geodezyjnego i monitoringu obserwacyjnego 
na osuwisku zlokalizowanym w Czapurach, które jest osuwiskiem aktywnym i okresowo aktywnym zagrażającym odcinkowi ul. 
Poznańskiej. Założenie monitoringu instrumentalnego geodezyjnego w obrębie tego osuwiska. Prowadzenie obserwacji terenów 
zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów na których występują te ruchy.  
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Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

Trudności z dostępem do dokumentacji wskazującej na występowanie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi.  
Brak zgody wszystkich właścicieli działek zlokalizowanych w obrębie  osuwiska i w jego sąsiedztwie, ogrodzenie działek 
zlokalizowanych w granicach  terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów na których występują te ruchy i brak  
wstępu na te tereny ( tablice zakazujące wstępu). 
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Działanie 1.1.7.  Promocja przedsięwzięć i zachowań proekologicznych oraz edukacja ekologiczna 

Cel i zakres działania 

Starosta Poznański promuje przedsięwzięcia i zachowania proekologiczne oraz edukację ekologiczną poprzez organizację szkoleń, 
konkursów, konferencji. Szkolenia oraz konferencje w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie zapobiegania szkodom                          
w środowisku dotyczą przede wszystkim: gospodarowania odpadami, hałasu w przepisach o ochronie środowiska będących                     
w kompetencjach starosty, ochrony przyrody i lasu, ochrony powietrza. Konkurs „Kochajmy nasze małe ojczyzny” corocznie od 
2010 r. cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów szkół z terenu powiatu poznańskiego. Celem konkursu w 2019 r. było 
pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz lokalnych walorów przyrodniczych, a także  integracja uczniów i wymiana 
doświadczeń między szkołami ponadgimnazjalnymi powiatu poznańskiego. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Głównym realizatorem działań był Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu,                     
a partnerami:  
- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,  
- Nadleśnictwo Konstantynowo,  
- Politechnika Poznańska,  
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,  
- Komenda Miejska Policji w Poznaniu,  
- Straż Graniczna, 
- Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

Źródła finansowania Budżet powiatu. 

Realizacja działania 

1. Szkolenie dla sołtysów z zakresu ochrony środowiska przeprowadzone w dniach 30-31.05.2019 r. w Żerkowie. 
2. Konferencja dla policjantów i strażaków dotycząca ochrony i zagrożeń środowiska przeprowadzona w dniach  

24-25.10.2019 r. w Żerkowie. 
3. Szkolenie dla sołtysów z zakresu ochrony środowiska przeprowadzone w dniach 14-15.11.2019 r. w Żerkowie. 
4. Przeprowadzenie X Powiatowego Konkursu Ekologicznego ”Kochajmy nasze małe ojczyzny” (etap powiatowy) w dniu 

5.12.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.  



      
 

 

S t r o n a  55 | 239 

 

 

     
Edukacja ekologiczna 

 

 

 

Nakłady finansowe 

1. 13.330,00 zł (51 uczestników). 
2. 18.238,00 zł (65 uczestników). 
3. 16.049,00 zł (63 uczestników). 
4. 5.814,63 zł (24  uczestników).  
Razem nakłady finansowe wyniosły 53 431,63 zł. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

 Liczba i rodzaj organizowanych imprez: 4 w tym 2 szkolenia, 1 konferencja oraz 1 konkurs. 
 Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, konkursach, konferencjach wyniosła 203 osoby. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

Brak 
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Cel strategiczny 1. 
Ochrona i kształtowanie walorów środowiska przyrodniczego oraz 

dziedzictwa kulturowego powiatu poznańskiego 

Cel operacyjny 1.2. Ochrona i rewaloryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego 

D
zi

ał
an

ie
 

1.2.1. 
Zapewnienie właściwej opieki nad własnymi obiektami zabytkowymi 

oraz sprawnej administracji w zakresie dóbr kultury 

1.2.2. 
Rozwój kompleksowej współpracy na rzecz ochrony dziedzictwa 

kulturowego i opieki nad zabytkami 
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Działanie 1.2.1.  Zapewnienie właściwej opieki nad własnymi obiektami zabytkowymi oraz sprawnej administracji w zakresie dóbr kultury 

Cel i zakres działania 

Wszelkie działania opisane w Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego odnoszące się do ochrony dziedzictwa kulturowego, są 
realizacją założeń Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Poznańskiego na lata 2016 – 2019 powołanego uchwałą nr 
XVI/214/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2016 r. 

1. Opieka nad obiektami zabytkowymi będącymi własnością Powiatu 
Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy obiektach zabytkowych nieruchomych będących 
własnością powiatu; zabezpieczenie i utrzymanie tych obiektów oraz ich otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystanie z nich 
w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich wartości; zapewnienie warunków do naukowego badania i dokumentowania 
obiektów zabytkowych.  
Zadania szczegółowe: 

a) przeprowadzenie koniecznych prac modernizacyjnych w zabytkowych zabudowaniach pocysterskiego zespołu klasztornego 
w Owińskach - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, 

b) wypracowanie zasad udostępniania zespołu klasztornego w Owińskach dla celów turystycznych, jako atrakcji Szlaku 
Cysterskiego, w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem SOSW, 

c) przeprowadzenie koniecznych prac remontowych i modernizacyjnych w zabytkowych zabudowaniach zespołu dworsko–
folwarczno-parkowego, mieszczących się w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, 

d) przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych w zabytkowym budynku szkolnym Liceum Ogólnokształcącego 
obecnie Zespół Szkół w Kórniku, 

e) przeprowadzenie koniecznych prac modernizacyjnych w Szkole w Murowanej Goślinie - rozbudowa istniejącego budynku 
szkoły o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-administracyjną, zagospodarowanie terenu szkoły oraz rewitalizacja elewacji 
zabytkowego budynku, 

f) modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu 
Poznańskiego, 

g) modernizacja kotłowni w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.   
2. Sprawna i skuteczna administracja w zakresie dóbr kultury 

Rzetelne wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 
porozumienia z dnia 24 marca 2009 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Starostą Poznańskim, takich jak: 

a) ustanawianie przez Starostę na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków społecznych 
opiekunów zabytków; prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków; wydawanie osobom fizycznym 
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legitymacji społecznego opiekuna zabytków; wydawanie zaświadczeń osobom prawnym lub innym jednostkom 
organizacyjnym pełniącym funkcję społecznego opiekuna zabytków; cofanie ustanowienia społecznych 
opiekunów zabytków, 
Działanie własne realizowane przez Starostę z mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. Społeczni opiekunowie zabytków podejmują działania związane z zachowaniem wartości 
zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę na temat zabytków. Społeczny 
opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 

b) wydawanie przez Starostę na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji                            
o zabezpieczeniu obiektów zabytkowych zagrożonych zniszczeniem lub uszkodzeniem w formie ustanowienia 
czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia lub - o ile usunięcie zagrożenia nie jest możliwe - wywłaszczenie 
tych obiektów na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Starostę na rzecz 
Skarbu Państwa lub gminy, na terenie której położony jest ten obiekt, 
Działanie własne realizowane przez Starostę z mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. Wydawanie ww. decyzji dotyczy zabytków objętych szczególną formą ochrony tj. wpisem do 
rejestru zabytków, który jest głównym narzędziem prawnym służącym ochronie najcenniejszych obiektów 
zabytkowych. Podejmowanie wskazanych działań należy do środków nadzoru konserwatorskiego i stanowi 
gwarancję realizacji szczególnego rygoru ochrony jakim jest wpis do rejestru. 

c) umieszczanie przez Starostę w uzgodnieniu z Powiatowym Konserwatorem Zabytków lub właściwym 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na obiekcie zabytkowym nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków 
znaku informującego o tym, iż obiekt ten podlega ochronie, 
Działanie własne realizowane przez Starostę z mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. Znak informacyjny Zabytek chroniony prawem, którym wyróżnia się zabytki nieruchome wpisane 
do rejestru zabytków, to międzynarodowy symbol ochrony dóbr kultury – znak Błękitnej Tarczy. Oznakowanie ww. 
obiektów służy ich identyfikacji i ochronie prawnej, może też przyczyniać się do przeciwdziałania ewentualnym 
aktom wandalizmu.  

d) wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń dotyczących zabytków, określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 
roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w przepisach odrębnych,  
Działanie realizowane przez Starostę z mocy porozumienia z dnia 24 marca 2009 roku zawartego pomiędzy 
Wojewodą Wielkopolskim a Starostą Poznańskim jako zadanie powierzone z administracji państwowej. 

e) prowadzenie spraw dotyczących zabytków nieruchomych, będących cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi 
formami zaprojektowanej zieleni,  
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Działanie realizowane przez Starostę z mocy porozumienia z dnia 24 marca 2009 roku pomiędzy Wojewodą 
Wielkopolskim a Starostą Poznańskim jako zadanie powierzone z administracji państwowej. 

f) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach,  
Działanie realizowane przez Starostę z mocy porozumienia z dnia 24 marca 2009 roku pomiędzy Wojewodą 
Wielkopolskim a Starostą Poznańskim jako zadanie powierzone z administracji państwowej. Podejmowanie 
wskazanych działań należy do środków nadzoru konserwatorskiego. Celem nadzoru jest kontrola zgodności 
wszelkich działań podejmowanych przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz prowadzonych badań 
archeologicznych z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją. Stanowi to 
gwarancję realizacji aktualnych przepisów prawnych takich jak: zapobieganie zagrożeniom mogącym 
spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków.  

g) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opiece nad zabytkami,  
Działanie realizowane przez Starostę z mocy porozumienia z dnia 24 marca 2009 roku pomiędzy Wojewodą 
Wielkopolskim a Starostą Poznańskim jako zadanie powierzone z administracji państwowej. Podejmowanie 
wskazanych działań należy do środków nadzoru konserwatorskiego. Celem nadzoru jest kontrola oceny stanu 
zachowania, warunków przechowywania i zabezpieczenia zabytków wpisanych do rejestru, a także zabytków 
znajdujących się w muzeach, bibliotekach oraz w zbiorach lub zasobach innych państwowych jednostek 
organizacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi to gwarancję realizacji aktualnych przepisów 
prawnych takich jak: zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, 
udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego 
otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. 

h) prowadzenie i aktualizacja podstawowej dokumentacji zabytków,  
Działanie realizowane przez Starostę z mocy porozumienia z dnia 24 marca 2009 roku pomiędzy Wojewodą 
Wielkopolskim a Starostą Poznańskim jako zadanie powierzone z administracji państwowej. Celem działania jest 
poznanie historii zabytku, co pozwala na skuteczne zarządzanie dziedzictwem w zakresie działalności 
konserwatorskiej i prowadzenia planowej polityki konserwatorskiej przy opracowywaniu planów 
zagospodarowania przestrzennego, w decyzjach o różnego rodzaju inwestycjach, w tym pracach remontowo-
budowlanych, dofinansowaniu prac konserwatorskich, tworzenia zbioru informacji o zabytkach na terenie powiatu 
i poszczególnych gmin.  

i) prowadzenie dla każdego zabytku zbioru dokumentów zawierającego: kartę ewidencyjną, dokumentację prawną, 
konserwatorską, historyczną, ikonograficzną i inwentaryzacyjną. 
Działanie realizowane przez Starostę z mocy porozumienia z dnia 24 marca 2009 roku pomiędzy Wojewodą 
Wielkopolskim a Starostą Poznańskim jako zadanie powierzone z administracji państwowej. Jest to zbiór 
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opracowań zawierających najistotniejsze informacje o zabytku: dane administracyjne i adresowe obiektu, rys 
historyczny, opis obiektu, fotografie, mapy i plany, dane archiwalne. Celem zadania jest uzupełnianie                                         
i aktualizowanie istniejących danych o zabytku. 

3. Poszerzanie bazy wiedzy konserwatorskiej poprzez kontynuację programów badawczych w zakresie:  
a) archeologicznym (m.in. nieinwazyjne badania grodzisk), 

Działanie realizowane przez Starostę z mocy porozumienia z dnia 24 marca 2009 roku pomiędzy Wojewodą 
Wielkopolskim a Starostą Poznańskim jako zadanie powierzone z administracji państwowej. Celem działania jest 
aktualizacja posiadanej dokumentacji zabytków przy wykorzystaniu nieinwazyjnych metod badawczych, dzięki 
którym udaje się pozyskać informacje o najcenniejszych stanowiskach archeologicznych jakimi są grodziska. 
Prowadzenie zadania służy również rozpoznaniu i określeniu zagrożeń mogących mieć wpływ na stan zachowania 
w celu ewentualnego przygotowania programu przeciwdziałania tym zagrożeniom i skuteczniejszej ochrony. 
Dotyczy to również tych obiektów, które obecnie pozbawione są własnej formy krajobrazowej. 

b) elementów drewnianych w budownictwie (m.in. więźby dachowe). 
Działanie realizowane przez Starostę z mocy porozumienia z dnia 24 marca 2009 roku pomiędzy Wojewodą 
Wielkopolskim a Starostą Poznańskim jako zadanie powierzone z administracji państwowej. Celem działania jest 
aktualizacja posiadanej dokumentacji zabytków, zewidencjonowanie elementów najszybciej ulegających 
destrukcji.  Prowadzenie zadania służy również rozpoznaniu i określeniu zagrożeń mogących mieć wpływ na stan 
zachowania w celu ewentualnego przygotowania programu przeciwdziałania tym zagrożeniom i skuteczniejszej 
ochrony lub przygotowanie zaleceń konserwatorskich niezbędnych na etapie planowania remontu. 

Podmioty realizujące 
działanie 

1. Opieka nad obiektami zabytkowymi będącymi własnością Powiatu: 
- Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, 
- Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów, 
- Wydział Inwestycji i Remontów, 
- Jednostki organizacyjne Powiatu, 
- Partnerzy działania: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

2. Sprawna i skuteczna administracja w zakresie dóbr kultury: 
a) Wydział Powiatowy Konserwator Zabytków. Partnerzy działania: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu. 
b) Wydział Powiatowy Konserwator Zabytków. Partnerzy działania: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu. 
c) Wydział Powiatowy Konserwator Zabytków. Współpraca z wydziałami Starostwa Powiatowego: Wydziałem 

Promocji i Aktywności Społecznej. Partnerzy działania: gminy powiatu poznańskiego, samorząd województwa, 
właściciele obiektów zabytkowych. 
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d) Wydział Powiatowy Konserwator Zabytków. Współpraca z wydziałami Starostwa Powiatowego: Wydział 
Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wydział Promocji i Aktywności Społecznej, Wydział Dróg i Gospodarki 
Przestrzennej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział 
Nieruchomości, Wydział Gospodarowania Mieniem. Partnerzy działania: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków               
w Poznaniu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gminy powiatu poznańskiego, samorząd 
województwa.  

e) Wydział Powiatowy Konserwator Zabytków. Współpraca z wydziałami Starostwa Powiatowego: Wydział 
Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział  Nieruchomości, Wydział 
Gospodarowania Mieniem. Partnerzy działania: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gminy powiatu poznańskiego, samorząd województwa. 

f) Wydział Powiatowy Konserwator Zabytków. Współpraca z wydziałami Starostwa Powiatowego: Wydział 
Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wydziałem Dróg i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Nieruchomości, Wydział 
Gospodarowania Mieniem. Partnerzy działania: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gminy powiatu poznańskiego, samorząd województwa. 

g) Wydział Powiatowy Konserwator Zabytków. Współpraca z wydziałami Starostwa Powiatowego: Wydział 
Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Nieruchomości, Wydział 
Gospodarowania Mieniem. Partnerzy działania: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

h) Wydział Powiatowy Konserwator Zabytków. Partnerzy działania: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

i) Wydział Powiatowy Konserwator Zabytków. Partnerzy działania: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

3. Poszerzanie bazy wiedzy konserwatorskiej poprzez kontynuację programów badawczych: 
a) Wydział Powiatowy Konserwator Zabytków. Partnerzy działania: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
b) Wydział Powiatowy Konserwator Zabytków. Partnerzy działania: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

https://www.bip.powiat.poznan.pl/redir,367
https://www.bip.powiat.poznan.pl/redir,367
https://www.bip.powiat.poznan.pl/redir,367
https://www.bip.powiat.poznan.pl/redir,367
https://www.bip.powiat.poznan.pl/redir,367
https://www.bip.powiat.poznan.pl/redir,367
https://www.bip.powiat.poznan.pl/redir,367
https://www.bip.powiat.poznan.pl/redir,367
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Źródła finansowania 

1. Opieka nad obiektami zabytkowymi będącymi własnością Powiatu: 
Budżet Powiatu, 
Fundusze europejskie. 

2. Sprawna i skuteczna administracja w zakresie dóbr kultury 
Budżet Powiatu. 

Realizacja działania 

2. Opieka nad obiektami zabytkowymi będącymi własnością Powiatu 
a) Przeprowadzenie koniecznych prac modernizacyjnych w zabytkowych zabudowaniach pocysterskiego zespołu 

klasztornego w Owińskach - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku 
w Owińskach: 

- Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego   dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap I -  
zadanie realizowane w latach: 2017 - dokumentacja, realizacja 2018-2019.  Inwestycja realizowana była 
do dnia 30.04.2019 r. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 14.552.200,00 zł. 

- Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 – etap I. Dokumentacja wykonana 
została w roku 2016. Realizacja zadania trwała od dnia 6.06.2019 r. do dnia 14.11.2019 r.  Zadanie 
zakończono i rozliczono w kwocie 1.891.400,00 zł. 

- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy Placu Przemysława 11 - w roku 2018 
wykonana została dokumentacja projektowa. W dniu 18.06.2019 r. zawarta została umowa o roboty 
budowlane, a 24.06.2019 r. o nadzór inwestorski. Wartość całego zadania wyniosła 59.574,00 zł.      

b) Wypracowanie zasad udostępniania zespołu klasztornego w Owińskach dla celów turystycznych, jako atrakcji 
Szlaku Cysterskiego, w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem SOSW. 

c) Przeprowadzenie koniecznych prac remontowych i modernizacyjnych w zabytkowych zabudowaniach zespołu 
dworsko–folwarczno-parkowego, mieszczących się w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich                          
w Rokietnicy: 

- Przebudowa budynków internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy – dokumentacja - inwestycje drogowe 
spowodowały zmniejszenie działki. Procedury z tym związane  opóźniły zlecenie dokumentacji, która 
obecnie planowana jest na rok 2020. Szacowane środki na ten cel 100.000,00 zł. 

- Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Rokietnicy - inwestycje drogowe spowodowały zmniejszenie 
działki. Procedury z tym związane opóźniały zlecenie robót.  W dniu 10.12.2019 r. zawarta została umowa 
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na wykonanie dokumentacji projektowej. Projekt koncepcyjny i dokumentację budowlaną planowano 
wykonać  i rozliczyć w roku 2019, dlatego na powyższe utworzono wydatki niewygasające z 2019 r.,                       
w kwocie 43.972,50 zł, z rozliczeniem do 30.06.2020 r. Dokumentacja wykonawcza wykonana zostanie do 
dnia 28.04.2020 r. W roku 2019 wykonana została mapa do celów projektowych, w kwocie 1.968,00 zł. 
Realizacja planowana jest na rok 2021. 

- Remont instalacji elektrycznej w ZS w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu, ul. Rubież 20 - w roku 2019 wykonana 
została dokumentacja techniczna za kwotę 17.800,00 zł.  Realizacja zadania planowa jest na rok 2020-
2021. 

- Wykonanie siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół  im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Szkoła 
w Poznaniu, ul. Rubież 20 - w ramach projektu Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych 
otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim, Powiat Poznański zobowiązany jest do 
zachowania celów projektu przez okres 10 lat. W związku z powyższym, w dniu 7.06.2019 r.  zawarta 
została umowa na wykonanie siłowni na kwotę 52.890,00 zł z terminem realizacji do dnia 16.08.2019 r.  
Zadanie zakończono i rozliczono. 

- Remont pawilonu chemicznego w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy -                   
w dniu 4.10.2018 r. zawarta została umowa na roboty budowlane, a 19.10.2018 r. na nadzór inwestorski. 
Termin realizacji ustalony został na dzień 28.02.2019 r. W związku z powyższym ujęto zadanie w wykazie 
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. Zadanie wykonano i rozliczono w roku 
2019, w kwocie 187.200,00 zł.  

d) Przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych w zabytkowym budynku szkolnym Liceum 
Ogólnokształcącego obecnie Zespół Szkół w Kórniku. 

- Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną – dokumentacja. Zlecona została 
ekspertyza techniczna budynku i ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej. Opracowania 
zostały wykonane i rozliczone. Dokumentacja projektowa planowana  jest do wykonania w roku 2020. 

- Wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Zespołu Szkół w Kórniku przy ul. Poznańskiej 
2. Zadanie wykonane zostało w styczniu 2019 r., za kwotę 59.550,00 zł. 

e) Przeprowadzenie koniecznych prac modernizacyjnych w Szkole w Murowanej Goślinie - rozbudowa istniejącego 
budynku szkoły o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-administracyjną, zagospodarowanie terenu szkoły oraz 
rewitalizacja elewacji zabytkowego budynku. Realizacja zadania trwała od dnia 15.02.2018 r. do dnia 10.12.2019 
r. Zadanie zakończono i rozliczono. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 16.898.270,00 zł. 

f) Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu 
Poznańskiego. W roku 2017 wykonana została dokumentacja projektowa. W dniu 26.11.2019 r. zawarta została 
umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 9.889.126,69 zł oraz na prowadzenie nadzoru inwestorskiego 
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na kwotę 59.200,00 zł. Z uwagi na termin zawarcia umowy zaistniała konieczność utworzenia wydatków 
niewygasających z upływem roku 2019 r. Termin realizacji - 13 miesięcy.    

g) Modernizacja kotłowni w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. Zadanie wykonane zostało i rozliczone do dnia 
24.07.2019 r. za kwotę 251.846,31 zł.  

3. Sprawna i skuteczna administracja w zakresie dóbr kultury 
a) W 2019 r. nie złożono żadnych wniosków o ustanowienie społecznego opiekuna zabytków. 
b) W 2019 r. nie wydawano żadnych decyzji o zabezpieczeniu obiektów zabytkowych w formie ustanowienia 

czasowego zajęcia lub wywłaszczenia. 
c) W 2019 r. wydano 1 decyzję o oznakowaniu obiektów zabytkowych. 
d) W 2019 r. wydano 1650 decyzji, postanowień i zaświadczeń w ramach prowadzonych postępowań 

administracyjnych. 
e) W 2019 r. w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wydano 82 decyzje i opinie dotyczące 

wszelkich form zabytkowej zieleni. 
f) Zadanie wykonywane jest w oparciu o na bieżąco przeprowadzane oględziny terenowe, udział w radach 

budowlanych oraz w ramach zaplanowanych i pozaplanowych kontroli obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
lub obiektów położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków. 

g) W 2019 r. przeprowadzono 31 kontroli, z czego 25 wynikających z przyjętego na dany rok harmonogramu w tym: 
- 2 kontrole w odniesieniu do prowadzonych badań archeologicznych: ich zgodności z zakresem i warunkami 
określonymi w wydanym pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych,  
- 2 kontrole zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków. 

h) W 2019 roku uzupełniono dokumentację dla 1 zabytku archeologicznego: grodzisko w m. Trzek, gm. Kostrzyn.  
4. Poszerzanie bazy wiedzy konserwatorskiej poprzez kontynuację programów badawczych w zakresie:  

a) archeologicznym (m.in. nieinwazyjne badania grodzisk) 
W 2019 roku wykonano inwentaryzację 1 wybranego grodziska z terenu Powiatu Poznańskiego: w m. Trzek, gm. 
Kostrzyn. Efektem jest dokumentacja, która obejmuje: opis lokalizacji i stanu zachowania stanowiska 
archeologicznego, opis zastosowanych metod badawczych, zakres badań, analizę i interpretację uzyskanych 
danych z podziałem na zastosowane metody w tym wskazanie na zachowane pozostałości kulturowe i w miarę 
możliwości ocenę ich charakteru, wnioski i zalecenia w tym ocenę zagrożeń naturalnych i kulturowych                                  
w odniesieniu do stanowiska, aktualizacja karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego, wstępne wnioski                          
o charakterze konserwatorskim. 

b) elementów drewnianych w budownictwie (m.in. więźby dachowe) 
Przeprowadzono rozpoznanie 13 więźb obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie powiatu 
poznańskiego (kościoły w Kórniku, Kórniku-Bninie, Węglewie (gm. Pobiedziska), Owińska (gm. Czerwonak), 
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Komorniki (gmina Komorniki), Iwno (gm. Kostrzyn), Modrze (gm. Stęszew, Cerekwica (gm. Rokietnica), Jeziorki 
(gm. Stęszew), Pobiedziska, Białężyn (gm. Murowana Goślina), Rogalin (gm. Mosina), Długa Goślina (gm. 
Murowana Goślina) wraz z wykonaniem kart ewidencyjnych badanych więźb. Ponadto wykonano szczegółowe 
badania architektoniczne wybranego kościoła wpisanego do rejestru zabytków – kościół p.w. Wszystkich Świętych 
w Kórniku oraz przeprowadzono dodatkowo badania dendrochronologiczne wybranych więźb dachowych 
obiektów sakralnych w celu dookreślenia datowania powstania najcenniejszych obiektów zabytkowych. 

Nakłady finansowe 

1. Opieka nad obiektami zabytkowymi będącymi własnością Powiatu 
Nakłady finansowe w roku 2019: 

a) 8.845.080,05 zł,  
b) 0,00 zł, 
c) 259.858,00 zł,  
d) 132.230,00 zł,  
e) 7.971.194,38 zł,  
f) 0,00 zł ,          
g) 251.846,31 zł. 

2. Administrowanie w zakresie ochrony dóbr kultury realizowane poprzez Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków 
jest w całości finansowane przez Powiat Poznański. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

1. Opieka nad obiektami zabytkowymi będącymi własnością Powiatu 
W wyniku realizacji strategii wszystkie obiekty zabytkowe będące własnością Powiatu zostaną w pełni odrestaurowane                   
i przystosowane do współczesnych funkcji. Standardy ich konserwacji i adaptacji staną się wzorcem dla działań innych 
podmiotów publicznych i prywatnych w podobnym zakresie.  
- Przeprowadzenie koniecznych prac modernizacyjnych w zabytkowych zabudowaniach pocysterskiego zespołu 
klasztornego w Owińskach - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku 
w Owińskach - przywrócenie zabytkowego charakteru wnętrz dawnego klasztoru cysterskiego, konserwacja zachowanych 
reliktów architektonicznych, modernizacja infrastruktury technicznej, podniesienie standardu użytkowania pomieszczeń 
szkolnych i internatu, dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych i ewakuacyjnych oraz dostosowanie do 
użytkowania przez osoby niedowidzące, niewidome i posiadające dysfunkcje narządów ruchu (usuwanie barier 
architektonicznych).  
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- Przeprowadzenie koniecznych prac modernizacyjnych w Szkole w Murowanej Goślinie - powiększenie powierzchni 
użytkowej, podniesienie standardu użytkowania. 

2. Sprawna i skuteczna administracja w zakresie dóbr kultury  
- Realizacja zadań wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustaw związanych z ochroną zabytków. 
- Wykonanie dokumentacji niezbędnej do rozpoznania, kontrolowania stanu zachowania zabytków oraz umożliwiającej 
wypracowywanie programu zapobiegającego powstawaniu zagrożeń istotnych dla istnienia obiektów podlegających 
ochronie.  
- Popularyzacja dziedzictwa kulturowego i działań konserwatorskich w numerze 4/2019 ogólnopolskiego kwartalnika 
„Renowacje i Zabytki” poświęconego w całości powiatowi poznańskiemu. 

Opis barier, trudności             
i zagrożeń w realizacji 
działania 

1. Opieka nad obiektami zabytkowymi będącymi własnością Powiatu 
 wysokie koszty opracowania specjalistycznej dokumentacji konserwatorsko – projektowej, materiałów oraz wykonawstwa, 
 możliwy brak wystarczającej ilości środków na realizację,   
 nieprzewidywalność wszelkich zagrożeń w procesie budowlanym w obiektach zabytkowych, 
 nieprzystawalność obiektów zabytkowych do współczesnych wymogów technicznych, wynikających z prawa budowlanego 

i ochrony przeciwpożarowej/bhp bez uszczerbku dla wartości zabytkowych,  
 trudności w realizacji zadań z powodu braku pełnej inwentaryzacji i wiedzy o pracach budowlanych prowadzonych                          

w przeszłości.   
2. Sprawna i skuteczna administracja w zakresie dóbr kultury 
 nadmierna ilość wniosków, 
 niestabilność przepisów prawa. 
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Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach 

 

 

Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego,  
obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach: 

                                                               
        Zabezpieczone  pierwotne warstwy tynkarskie lunet, w dużym refektarzu,                                  Fragment sufitu fraterni (sala rewalidacji) 
                           z widocznymi rytami dekoracji ornamentalnej 
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Ekspozycja historyczbej posadzki w bibliotece                                                                             Krużganek 
 
 

Szkoła w Murowanej Goślinie - rozbudowa istniejącego budynku szkoły o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-administracyjną, zagospodarowanie 
terenu szkoły oraz rewitalizacja elewacji zabytkowego budynku: 

 

                                                                                    
                                              Przed rewitalizacją elewacji                                                                           Po rewitalizacji 
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Działanie 1.2.2.  Rozwój kompleksowej współpracy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami 

Cel i zakres działania 

1. Rozwój sieci współpracy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami. 
Uspójnienie programów działania i mechanizmów współpracy pomiędzy poszczególnymi rodzajami i szczeblami administracji oraz 
włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań w przedmiotowym zakresie, w tym między innymi zadania szczegółowe: 
- wspieranie inicjatyw tworzenia parków kulturowych przez zainteresowane gminy, 
- wspieranie inicjatyw społecznych w sprawie ustanawiania Pomników Historii, 
- współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz poszczególnymi gminami w zakresie utrzymania istniejących i wytyczania nowych 
szlaków kulturowych, 
- współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zasobów kulturowych i przyrodniczych w ramach  
uchwalanego corocznie Rocznego programu współpracy powiatu poznańskiego z organizacjami pozarządowymi.  
2. Dofinansowywanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych z terenu Powiatu. 
Udzielanie na wniosek zainteresowanych podmiotów dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych z terenu powiatu poznańskiego wpisanych do rejestru zabytków lub 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie  powiatu poznańskiego (niebędących własnością Powiatu 
Poznańskiego), w szczególności obiektów architektury i budownictwa, zabytków ruchomych i zabytków archeologicznych.  
3. Popularyzacja zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu. 
Upowszechnianie wiedzy o zabytkach, zasobach kulturowych i przyrodniczych powiatu oraz jego walorach turystycznych poprzez: 
- wspieranie wydawania niekomercyjnych niskonakładowych wydawnictw (drukowanych: przewodników, albumów, widokówek, 
folderów itp. lub wykorzystujących inne techniki zapisu, np. płyty CD) popularyzujących wiedzę o zabytkach, zasobach kulturowych 
i przyrodniczych powiatu oraz jego walorach turystycznych, 
- wydawanie map, przewodników, leksykonów, kronik itp. popularyzujących wiedzę o zabytkach, zasobach kulturowych 
i przyrodniczych powiatu oraz o jego walorach turystycznych, 
- współpracę z mediami mającą na celu zakorzenianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym, a także wzmacnianie poczucia tożsamości 
terytorialnej, kulturowej i społecznej Powiatu, w tym między innymi kontynuacja projektu „Powiatowa17.”, 
- współpracę w zakresie upowszechniania kultury i wiedzy o działaniach konserwatorskich z organami samorządowymi, 
placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorach edukacji, kultury i sztuki, poprzez m.in. 
organizację programów edukacyjnych, wycieczek i konkursów dla uczniów szkół z terenu powiatu poznańskiego. 
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Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Promocji i Aktywności Społecznej, 
Powiatowy Konserwator Zabytków. 

Źródła finansowania Budżet powiatu. 

Realizacja działania 

1. Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami poprzez: 
- współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zasobów kulturowych i przyrodniczych w ramach 
Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z organizacjami pozarządowymi (…) w roku 2019  m. in.  poprzez Otwarte 
Konkursy Ofert, „Małe Granty”.  
- wsparcie inicjatywy społecznej w sprawie ustanowienia Pomników Historii – Zespół Pałacowo-Parkowy w Rogalinie. 
2. Dofinansowywanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych z terenu Powiatu – podmioty uprawnione mogły 
ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego – 
dofinansowanie otrzymało 19 podmiotów. 
3. Popularyzacja zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu. Upowszechnianie wiedzy                         
o zabytkach, zasobach kulturowych i przyrodniczych powiatu oraz jego walorach turystycznych - Kronika Powiatu Poznańskiego                 
w 2019 roku poświęcona m. in. 20-leciu powiatu poznańskiego. 

Nakłady finansowe 
1) 14.000 zł (3 zadania). 
2) 1.662.433,31 zł. 
3) nakłady szacunkowe w ramach działań wymienionych w punkcie trzecim – 26.291,15 zł. 
  

Efekty/produkty 
realizacji działania 

Liczba przedsięwzięć i wysokość dofinansowania w ramach dotacji na prowadzenie prac konserwatorskich na terenie Powiatu: 19 
przedsięwzięć; wysokość dofinansowania 1.662.433,31 zł. 
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego – 46. 
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                        Upowszechnianie wiedzy o zabytkach,                                                                                       Poznaj swojego sąsiada – cykl spacerów 

              zasobach kulturowych i przyrodniczych powiatu 

oraz jego walorach turystycznych - Kronika Powiatu Poznańskiego                                     

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

Nie stwierdzono. 
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Pomniki Historii z terenu powiatu poznańskiego:  

Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli, Rogalin – zespół pałacowy z ogrodem i parkiem.   
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Cel strategiczny 1. 
Ochrona i kształtowanie walorów środowiska przyrodniczego oraz 

dziedzictwa kulturowego powiatu poznańskiego 

Cel operacyjny 1.3. 
Rozwój potencjału turystycznego powiatu i tworzenie 

zintegrowanych produktów turystycznych 

D
zi

ał
an

ie
 1.3.1. 

Aktualizacja produktów turystycznych i integracja oferty turystycznej 

powiatu poznańskiego 

1.3.2. 

Rozwój współpracy z partnerami pozarządowymi, metropolitalnymi 

i regionalnymi na rzecz efektywnej promocji zewnętrznej 

i popularyzacji turystyki wśród mieszkańców 
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Działanie 1.3.1.  Aktualizacja produktów turystycznych i integracja oferty turystycznej powiatu poznańskiego 

Cel i zakres działania 

Aktualizacja i ujednolicenie produktów turystycznych Powiatu Poznańskiego: 
Kontynuacja prac nad aktualizacją i ujednoliceniem produktów turystycznych Powiatu Poznańskiego w ścisłej współpracy 
z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną. Priorytet dla działań dotyczących produktów: POWIAT POZNAŃSKI Smakowicie, 
POWIAT POZNAŃSKI Kulturalnie, POWIAT POZNAŃSKI Rodzinnie, POWIAT POZNAŃSKI Aktywnie. 
Integracja oferty turystycznej Powiatu – „Jednoczyć przez informację”: 
Rozpowszechnianie informacji dotyczących walorów oraz usług turystycznych dostępnych na terenie Powiatu, poprzez wspólny 
kalendarz wydarzeń, certyfikację obiektów i atrakcji turystycznych, budowę wspólnych inicjatyw międzygminnych, np. bazujących 
na szlakach rowerowych lub tematycznych. Kontynuacja dotychczasowych działań w sferze audiowizualnej i internetowej (baza 
informacji „Co? Gdzie? Kiedy?” na stronie internetowej Powiatu, cykliczny telewizyjny program informacyjny „Powiatowa 17.”) 
oraz przygotowanie niskokosztowej wersji przewodnika o charakterze bezpłatnego folderu w wysokim nakładzie. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Promocji i Aktywności Społecznej, 
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. 

Źródła finansowania Budżet powiatu.  
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Realizacja działania 

 Kontynuacja i ujednolicenie produktów turystycznych Powiatu Poznańskiego: 
a) Legendy Powiatu Poznańskiego – cykl legend z regionu ukazujących się na łamach Prasowej Powiatowej17.; 
b) Szlak Legend Powiatowej17. – w ramach zadania Szlak Legend Powiatowej17.   

https://www.youtube.com/watch?v=QsAlHClUws0; 
c) promocja Karty Przygody „Na tropie skarbów” na łamach Prasowej Powiatowej 17., podczas ogólnopolskiej konferencji 

"Questy - Wyprawy Odkrywców" w Krakowie; 
d) Certyfikacja Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego: 
Lista obiektów, które uzyskały tytuł Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego 
(rok 2019, kolejność alfabetyczna): Arboretum Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, Cascader Park                            
w Kobylnicy, Centrum Sportów Wodnych Kuwaka w Pobiedziskach, DELI Park – Park edukacji i rozrywki w Trzebawiu, Galeria 
Sztuki w Mosinie, Gród Pobiedziska, Kawka Centrum Turystyki i Edukacji w Konarskim, Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu 
OAZA, Lodowisko Swarzędz, Mosińska Kolej Drezynowa, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego                        
w Szreniawie, Muzeum Pałacu w Rogalinie, Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego 
w Lusowie, Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach, Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie                            
w Uzarzewie, Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, Oskoma Trzaskowo Golf, Ośrodek Edukacji 
Leśnej „Łysy Młyn” w Biedrusku, Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra” w Czerwonaku, Pałac Jankowice, 
Papugarnia Ara w Trzebawiu, Park Dzieje w Murowanej Goślinie, Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach, Park Rozrywki 
Rodzinka w Skórzewie, Park Wodny Octopus w Suchym Lesie, Pływalnia AKWEN w Koziegłowach, Pływalnia Wodny Raj                          
w Swarzędzu, Przystań Rzeczna AKWEN Marina w Czerwonaku, Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda 
Kosteckiego w Swarzędzu, Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach, Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki, 
Tarnowskie Termy w Tarnowie Podgórnym, Traperska Osada w Bolechówku, Wake Park Kórnik, WakeCity w Stęszewie, 
WakeSpot w Owińskach, Zamek w Kórniku, Zespół Pałacowo-Parkowy Pałac Biedrusko; 
e) baza informacji (internetowa) na stronie powiatu; 
f) prezentowanie certyfikowanych atrakcji turystycznych w cyklicznej audycji Telewizyjnej Powiatowej17.;  
g) przygotowanie ulotek certyfikacyjnych (w języku polskim, angielskim, niemieckim) i questowych. 

Nakłady finansowe 

a) -, 
b) 10.000 zł,  
c) -, 
d) -, 
e) -, 
f) w ramach nakładów związanych z Telewizyjną (Telewizja STK), Prasową, Radiową Powiatową17. – 21 250,44 zł (szacunek), 

https://www.youtube.com/watch?v=QsAlHClUws0
http://www.idpan.poznan.pl/arboretum
https://cascaderpark.pl/
https://cascaderpark.pl/
http://jolantas-kuwaka.home.amu.edu.pl/
http://delipark.pl/
http://galeriamosina.pl/index.php/pl/
http://galeriamosina.pl/index.php/pl/
http://www.grodpobiedziska.pl/
http://kawkacentrum.pl/
https://www.oaza.kornik.pl/
https://www.oaza.kornik.pl/
http://scsir.swarzedz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=2284
http://naszedrezyny.pl/pl/
http://www.muzeum-szreniawa.pl/imuzeum/web/app.php/vortal/
http://www.muzeum-szreniawa.pl/imuzeum/web/app.php/vortal/
https://rogalin.mnp.art.pl/
https://muzeumlusowo.pl/
https://muzeumlusowo.pl/
http://www.wielkopolskipn.pl/
http://www.muzeum-szreniawa.pl/imuzeum/web/app.php/vortal/muzeum_przyrodniczo_lowieckie_w_uzarzewie/muzeum_przyrodniczo_lowieckie_w_uzarzewie.html
http://www.muzeum-szreniawa.pl/imuzeum/web/app.php/vortal/muzeum_przyrodniczo_lowieckie_w_uzarzewie/muzeum_przyrodniczo_lowieckie_w_uzarzewie.html
http://www.fiedler.pl/
https://trzaskowogolfclub.pl/
https://www.wlin.pl/informacje/lysy-mlyn
https://www.wlin.pl/informacje/lysy-mlyn
http://www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl/osrodek-dziewicza-gora
http://www.palacjankowice.pl/
https://papugarnia-ara.pl/
http://www.parkdzieje.pl/
http://www.niewidomi.edu.pl/index.php/osrodek-w-mediach/18-zakladki/60-park-orientacji-przestrzennej
https://parkrodzinka.pl/
https://parkrodzinka.pl/
https://octopus.suchylas.pl/
http://akwenczerwonak.pl/plywalnia/cennik-plywalnia/
http://www.scsir.swarzedz.pl/
http://www.scsir.swarzedz.pl/
http://akwenczerwonak.pl/akwenmarina/
http://www.muzeum-szreniawa.pl/imuzeum/web/app.php/vortal/muzeum_pszczelarstwa_w_swarzedzu.html
http://www.muzeum-szreniawa.pl/imuzeum/web/app.php/vortal/muzeum_pszczelarstwa_w_swarzedzu.html
http://www.miniatury.pobiedziska.pl/
https://muzeum-swarzedz.pl/category/aktualnosci/
https://tarnowskie-termy.pl/
http://www.traperska-osada.pl/
http://wakepark-kornik.pl/
http://www.wakecity.pl/
http://wakespot.pl/
http://www.bkpan.poznan.pl/muzeumzamek/
http://www.zamekbiedrusko.pl/
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Certyfikacja Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego                      Ogólnopolska konferencja "Questy - Wyprawy Odkrywców" w Krakowie 

 

 

g) 10.701,00 zł. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

Stopień wykorzystania bazy noclegowej Powiatu - 28,0% - dane za 2018 rok (aktualizacja 25.06.2019r.) 
Liczba osób uczestniczących w imprezach w ramach zintegrowanej oferty turystycznej Powiatu – ok. 400 000.  

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 
Nie dotyczy  
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Legendy Powiatu Poznańskiego 

 

                                                                
Ulotki – aktywnie, kulturalnie, rodzinnie 
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Działanie 1.3.2.  Rozwój współpracy z partnerami pozarządowymi, metropolitalnymi i regionalnymi na rzecz efektywnej promocji 
zewnętrznej i popularyzacji turystyki wśród mieszkańców 

Cel i zakres działania 

 Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki z otoczeniem metropolitalnym i regionalnym 
Rozwój wszechstronnej współpracy instytucjonalnej z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną, w tym m.in. wzrost 
uczestnictwa podmiotów z Powiatu Poznańskiego w akcji „Poznań za pół ceny”. Poszerzenie merytorycznych podstaw polityki 
rozwoju turystyki poprzez badania turystyczne (uczestnictwo w inicjatywie „Poznański barometr turystyczny”). Powiązanie oferty 
Powiatu z otoczeniem zewnętrznym (m.in. ze Szlakiem Piastowskim, Szlakiem Cysterskim, programami związanymi z tradycją 
Powstania Wielkopolskiego, regionalnymi szlakami turystycznymi, krajoznawczymi, rowerowymi). Współdziałanie z WOPR na rzecz 
bezpieczeństwa wodnego. 

 Wypracowanie efektywnych mechanizmów promocji zewnętrznej 
Tworzenie atrakcyjnego dla turystów wizerunku Powiatu Poznańskiego, jako miejsca wypoczynku i rekreacji. Promowanie 
najcenniejszych elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym obiektów zabytkowych, w tym m.in. szkolenia 
i warsztaty dla branży turystycznej, prezentacja oferty turystycznej na targach, wsparcie przy organizacji podróży studyjnych dla 
dziennikarzy zagranicznych, promocje na stronie internetowej PLOT, opracowywanie gier turystycznych i wydawnictw. 

 Popularyzacja turystyki wśród mieszkańców Powiatu i Metropolii 
Rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji na temat możliwości spędzenia wolnego czasu w najbliższym otoczeniu miejsca 
zamieszkania. Rozwój turystyki weekendowej poprzez promocję wydarzeń cyklicznych o charakterze lokalnym, adresowanych do 
szerokiej grupy odbiorców: dzieci, młodzieży, osób starszych, rodzin. Wspieranie przez Powiat inicjatyw organizacji pozarządowych 
działających w sektorze turystyki w ramach otwartych konkursów ofert. 

 Współpraca z operatorami transportu publicznego w celu polepszenia dostępności komunikacyjnej najważniejszych 
atrakcji turystycznych Powiatu 

Kontynuacja i rozwój działań związanych z autobusowymi liniami turystycznymi łączącymi duże osiedla mieszkaniowe z obszarami 
atrakcyjnymi turystycznie i szlakami rowerowymi. Poprawa dojazdu transportem publicznym do zespołu pałacowo-parkowego 
w Rogalinie. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Promocji i Aktywności Społecznej, 
Samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego, 
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. 
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Źródła finansowania Budżet powiatu. 

Realizacja działania 

a) promowanie wydarzeń cyklicznych o charakterze lokalnym, adresowane do szerokiej grupy odbiorców: dzieci, młodzieży, 
osób starszych, rodzin na stronie www.powiat.poznan.pl , badania ruchu turystycznego we współpracy z Poznańską 
Lokalną Organizacją Turystyczną i Metropolią Poznań, powiązanie oferty turystycznej z ofertami innych jednostek czy  
organizacji, współdziałanie z PWR na rzecz bezpieczeństwa wodnego (dotacja w 2019); 

b) współpraca z Poznańska Lokalną Organizacją Turystyczną m. in. udział w akcji „Poznań za pół ceny”, prezentacja oferty 
turystycznej na targach Tour Salon, wydana przez powiat poznański Karta Przygody „Na tropie skarbów” do questów                    
w powiecie poznańskim; 

c) przyznanie Certyfikatów Atrakcjom Turystycznym Powiatu Poznańskiego i promowanie ich w mediach: Prasowa 
Powiatowa17., Telewizyjna Powiatowa17. 

Nakłady finansowe 
a) b) w ramach składek członkowskich w PLOT i Stowarzyszeniu Metropolia Poznań – 327.141,00 zł, 
c) w ramach nakładów związanych z Telewizyjną (Telewizja STK), Prasową, Radiową Powiatową17. - szacunek 21.250,44 zł.  

Efekty/produkty 
realizacji działania 

 wysokość nakładów finansowych na składkę Powiatu do PLOT oraz promocję turystyczną – 60.000 zł, 
 liczba zrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych w zakresie turystyki – 49, 
 liczba przedsięwzięć i wysokość dofinansowania w ramach dotacji Powiatu dla inicjatyw organizacji pozarządowych 

w otwartych konkursach ofert – 25; 129.830,09 zł. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 
Nie dotyczy  

http://www.powiat.poznan.pl/
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                   Certyfikacja Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego                                         Karta Przygody „Na tropie skarbów” 

 

 
Tour Salon 
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Cel strategiczny 1. 
Ochrona i kształtowanie walorów środowiska przyrodniczego oraz 

dziedzictwa kulturowego Powiatu Poznańskiego 

Cel operacyjny 1.4. Rozwój infrastruktury i oferty sportowo - rekreacyjnej 

D
zi

ał
an

ie
 1.4.1. 

Poprawa stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz aktywizacja 

fizyczna mieszkańców 

1.4.2. 

Wsparcie działalności sportowej prowadzonej przez organizacje 

społeczne oraz nagradzanie zawodników i trenerów za osiągnięte 

wysokie wyniki sportowe 
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Działanie 1.4.1.  Poprawa stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz aktywizacja fizyczna mieszkańców 

Cel i zakres działania 

Aktywność sportowa mieszkańców, uwarunkowana w dużej mierze dostępem do obiektów sportowo-rekreacyjnych, ma duże 
znaczenie dla utrzymywania dobrego stanu zdrowia, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia starzenia się społeczeństwa. 
Szybka dekapitalizacja obiektów i urządzeń sportowych wymaga prowadzenia stałych prac konserwatorskich, utrzymujących je                     
w dobrym stanie technicznym. Środki na ten cel zostały zagwarantowane w budżecie Powiatu do 2021 r. (utrzymanie obiektów 
wybudowanych w ramach projektu: „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych                  
w Powiecie Poznańskim”). 
Działanie realizowane jest poprzez budowę i utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym 
obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych, a także organizowanie wydarzeń                   
o charakterze sportowym, m. in. dla dzieci, młodzieży i środowisk senioralnych. Ponadto, realizacja działania jest możliwa dzięki 
działalności organizacji pozarządowych, poprzez zlecanie im zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji przez Powiat Poznański. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
Wydział Inwestycji i Remontów, 
Organizacje pozarządowe. 

Źródła finansowania 

Budżet Powiatu, 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,  
Europejski Fundusz Społeczny,  
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,  
Fundusze norweskie i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
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Realizacja działania 

1. W zakresie realizowanym przez Wydział Inwestycji i Remontów: 
a) Wykonanie siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół  im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu, ul. 

Rubież 20 - w ramach projektu Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych 
w Powiecie Poznańskim, Powiat Poznański zobowiązany jest do zachowania celów projektu przez okres 10 lat. W związku     
z powyższym, w dniu 7.06.2019 r.  zawarta została umowa na wykonanie siłowni na kwotę 52.890,00 zł z terminem realizacji 
do dnia 16.08.2019 r.  Zadanie zakończono i rozliczono.  

b) Boisko wielofunkcyjne dla Zespołu Szkół nr 1  w Swarzędzu - w roku 2018 wykonana została dokumentacja projektowa.               
W dniu 6.06.2019 r. zawarta została umowa na realizację zadania i nadzór inwestorski. Zadanie zakończono i rozliczono             
w całkowitej kwocie 858.379,76 zł.  

c) Rozbudowa Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, 
realizowane było od 22.02.2018 r. do dnia 4.10.2019 r., zgodnie z umową nr ZP.272.00057.2017  z dnia 15.02.2018 r. 
Wartość robót ogółem to 16.529.530,77 zł. W ramach zadania rozbudowano szkołę o część dydaktyczno-administracyjną            
i salę gimnastyczną oraz przeprowadzony został remont w starej szkole.    

2. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
a) Promocja wydarzeń o charakterze sportowym m. in. dla dzieci, młodzieży i środowisk senioralnych. Informowanie                             

o imprezach sportowych na stronie www.powiat.poznan.pl (zapowiedzi i relacje).  Kalendarium wydarzeń – Internetowa 
Powiatowa17. (strona www). Aktywizacja fizyczna mieszkańców poprzez podejmowanie tematów  związanych ze sportem 
amatorskim, wyczynowym, rekreacją w Telewizyjnej, Prasowej, Radiowej Powiatowej 17.  

b) Zlecanie zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji przez Powiat Poznański organizacjom pozarządowym i podmiotom 
uprawnionym. 

Nakłady finansowe 

1. Nakłady finansowe w roku 2019:  
a) 52.890,00 zł,  
b) 815.329,76 zł. 
c) 7.602.454,38 zł. 

2. a) w ramach nakładów związanych z Telewizyjną (Telewizja STK), Prasową, Radiową Powiatową17. – szacunek 203.156,96 zł, 
b) 590.992,48 zł. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

 Liczba nowo wybudowanych i zmodernizowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych – 3. 
 Nakłady na konserwację obiektów i urządzeń sportowych – brak danych. 
 Liczba zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym z zakresu kultury fizycznej – 76. 

http://www.powiat.poznan.pl/
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   Wykonanie siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół  im. Jadwigi i Władysława                    Rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Murowanej Goślinie 
               Zamoyskich w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu, ul. Rubież 20                                   o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-administracyjną                        
                                                                                                                               (Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie) 

 Liczba nagrodzonych osób fizycznych i trenerów oraz suma kwotowa przyznanych nagród -  nagrodzone osoby fizyczne: 
12, nagrodzeni trenerzy: 3; suma kwot: 36 500 zł - (działanie w 2019 roku, nagrody za osiągnięcia w roku 2018). 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

 Wymagane znaczne nakłady finansowe na budowę obiektów i ich utrzymanie.   
 Wymagane tereny inwestycyjne w odpowiednich lokalizacjach. 
 Zmotywowanie mieszkańców do korzystania z istniejącej infrastruktury. 
 Opór sąsiadów przed inwestycjami sportowymi, z obawy przed hałasem, zakłóceniem porządku i pozbawieniem ich 

terenów zielonych.   
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                              Boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół nr 1                                                                   Sportowe podsumowanie w Puszczykowie 
                          im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu    
 

                                             
                                      Błękitna Wstęga Wielkopolski                                                                             XVII Memoriał im. Bronisława Szwarca na Malcie 
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Działanie 1.4.2.  Wsparcie działalności sportowej prowadzonej przez organizacje społeczne oraz nagradzanie zawodników i trenerów za 
osiągnięte wysokie wyniki sportowe 

Cel i zakres działania 

Działanie realizowane jest poprzez udzielanie dotacji na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, zwłaszcza dla dzieci 
i młodzieży z Powiatu Poznańskiego. Ponadto w ramach działania został wprowadzony system nagród dla sportowców za 
osiągnięte wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe                                           
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Wsparcie udzielane przez Powiat Poznański będzie mieć 
zatem charakter finansowy jak i organizacyjny. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
Organizacje pozarządowe, 
Kluby sportowe z terenu powiatu poznańskiego. 

Źródła finansowania Budżet powiatu.  

Realizacja działania 

a) zlecanie zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji (m.in. upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży, organizacja 
imprez sportowych i rekreacyjnych) przez Powiat Poznański organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym. 
Promocja wydarzeń o charakterze sportowym m. in. dla dzieci, młodzieży i środowisk senioralnych. Informowanie o 
imprezach sportowych na stronie www.powiat.poznan.pl (zapowiedzi i relacje).  Kalendarium wydarzeń – Internetowa 
Powiatowa17. (strona www). Aktywizacja fizyczna mieszkańców poprzez podejmowanie tematów  związanych ze sportem 
amatorskim, wyczynowym, rekreacją w Telewizyjnej, Prasowej i Radiowej Powiatowej17.;  

b) docenienie ludzi sportu - nagrody sportowe Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz 
nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 
lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nagrodzono dwunastu młodych sportowców, troje zawodników drużyny 
oraz trzech trenerów. 

http://www.powiat.poznan.pl/
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                                                   Nagrody sportowe                                                                                                                   Bieg Szpot Swarzędz                           

Nakłady finansowe 
a) 590.992,48 zł, natomiast  informowanie o wydarzeniach sportowych m.in.  w ramach nakładów związanych z Telewizyjną 

(Telewizja STK), Prasową, Radiową Powiatową17. – szacunek 203.156,96 zł,   
b) 36.500,00 zł. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

 liczba zadań publicznych zleconych organizacjom prowadzącym działalność w zakresie kultury fizycznej – 76, 
 liczba osób, którym przyznano Nagrody Sportowe Starosty Poznańskiego za osiągnięte wyniki sportowe – 15 (działanie               

w 2019 roku, nagrody za osiągnięcia w roku 2018), 
 liczba imprez sportowych zrealizowanych przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Powiatu Poznańskiego – 98. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

Nie dotyczy  
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Poprawa zdrowia i zmniejszenie 
nierówności społecznych w zdrowiu oraz 
wzrost integracji społecznej 
mieszkańców powiatu poznańskiego. 
Porządek publiczny i bezpieczeństwo 
obywateli. 
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Cel strategiczny 2. 

Poprawa zdrowia i zmniejszenie nierówności społecznych 

w zdrowiu oraz wzrost integracji społecznej mieszkańców powiatu 

poznańskiego. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

Cel operacyjny 2.1. 
Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia oraz zwiększenie 

dostępności do opieki zdrowotnej 

D
zi

ał
an

ie
 

2.1.1. 
Zwiększenie troski o własne zdrowie oraz kształtowanie 

prozdrowotnego stylu życia wśród mieszkańców. 

2.1.2. 
Ograniczenie występowania najpoważniejszych problemów 

zdrowotnych wśród mieszkańców. 

2.1.3. 
Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i zmniejszenie nierówności 

społecznych w dostępie do opieki zdrowotnej. 
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Działanie 2.1.1.  Zwiększenie troski o własne zdrowie oraz kształtowanie prozdrowotnego stylu życia wśród mieszkańców. 

Cel i zakres działania 

1. W zakresie realizowanym przez Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia: 
W ramach działania zrealizowano przedsięwzięcia prozdrowotne adresowane do różnych środowisk społecznych i grup 
wiekowych w zakresie promocji zdrowia (w tym zdrowia psychicznego) i popularyzacji zdrowego stylu życia, w tym „Białą 
Sobotę z Powiatem Poznańskim”, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne w zakresie zdrowia psychicznego, dotyczące chorób 
otępiennych, depresji, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń neurologicznych wieku podeszłego oraz akcję profilaktyczno-
edukacyjną w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia. 
Ww. zadania realizowane były  w oparciu o przepisy ustawy z 1998 r. o samorządzie powiatowym, która wskazuje na zadania  
z zakresu promocji i ochrony zdrowia jako zadania o charakterze ponadgminnym. Ponadto, działanie wpisuje się w zakres 
zadań określonych w ustawie z 2015 r. o zdrowiu publicznym (m.in. edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych 
grup społeczeństwa, promocję zdrowia, profilaktykę chorób). 
Celem ww. działania był wzrost wiedzy na temat czynników warunkujących zdrowie, ukształtowania prozdrowotnego stylu 
życia, a także zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych. 

2. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
Działanie to dotyczy realizacji przedsięwzięć prozdrowotnych adresowanych do różnych środowisk i grup wiekowych                          
w zakresie promocji zdrowia (w tym zdrowia psychicznego) i popularyzacji zdrowego stylu życia. Działanie realizowane 
będzie poprzez prowadzenie m.in.: - kampanii społecznych, konferencji i innych wydarzeń z zakresu promocji zdrowia, - 
imprez plenerowych o charakterze prozdrowotnymi i sportowym, - działań edukacyjnych takich jak: prelekcje, warsztaty, 
szkolenia i konkursy. 

3. W zakresie realizowanym przez szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Poznański: 
Realizowane były przedsięwzięcia prozdrowotne w zakresie promocji zdrowia i popularyzacji zdrowego stylu życia, działania 
promocyjno-edukacyjne, działania profilaktyczne oraz działania szkoleniowe. 
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Podmioty realizujące 
działanie 

- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Współrealizator: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A., Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Poznaniu; Organizacje pozarządowe: Fundacja Petra Senior, Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka. 
Partnerzy: Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Powiatowy Zespół Orzekania                                                             
o Niepełnosprawności, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Narodowy 
Fundusz Zdrowia, Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, samorządy 17 gmin powiatu 
poznańskiego. 

- Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.  
- Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.  
- Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. 

Źródła finansowania  Budżet Powiatu Poznańskiego. 

Realizacja działania 

1. Organizacja akcji o charakterze prozdrowotnym: „Biała Sobota z Powiatem Poznańskim”, realizacja zadania z zakresu 
zdrowia publicznego pn. „Zdrowy Senior – edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń 
psychicznych”, organizacja akcji profilaktyczno-edukacyjnej z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia. 

2. Zlecanie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w ramach priorytetu edukacja zdrowotna i kształtowanie 
prozdrowotnego stylu życia wśród mieszkańców powiatu poznańskiego, przez Powiat Poznański organizacjom 
pozarządowym i podmiotom uprawnionym. Wspieranie kampanii społecznych, informowanie mieszkańców powiatu                        
o przedsięwzięciach z zakresu promocji zdrowia (w Internetowej, Telewizyjnej, Prasowej i Radiowej Powiatowej17.). 
Wspieranie imprez o charakterze prozdrowotnym i sportowym.   

3. Działanie było realizowane poprzez prowadzenie różnych działań edukacyjnych m.in. lekcje, pogadanki, warsztaty, 
prelekcje, konkursy, zawody, a także imprezy plenerowe o charakterze prozdrowotnym i sportowym.  

Nakłady finansowe 

1. 64.707,88 zł. 
2. W ramach kwoty na zadanie z obszaru ochrona i promocja zdrowia (90.000,00 zł), natomiast  informowanie o wydarzeniach 

w tym zakresie m.in. w ramach nakładów związanych z Telewizyjną (Telewizja STK), Prasową, Radiową Powiatową17. – 
szacunek 15.582,69 zł. 

3. W ramach planów finansowych szkół/placówek. 
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„Biała Sobota” 

 

 

 

 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

1. Zorganizowanie 3 przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym, liczba uczestników akcji: ok. 460 osób, wysokość środków 

poniesionych na realizację zadań o charakterze prozdrowotnym: 64 707,88 zł  (w tym: „Biała Sobota” – 47.715,00 zł, 

warsztaty w ramach zadania „Zdrowy Senior (…) – 16.992,88 zł). 

2. Liczba zorganizowanych przedsięwziąć prozdrowotnych – 11, liczba uczestników zorganizowanych przedsięwziąć 

prozdrowotnych – ok. 840, wysokość środków finansowych poniesionych przez powiat na realizację zadań z zakresu 

promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej – 90.000,00 zł. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 
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Zostań bohaterem oddaj krew 
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Działanie 2.1.2.  Ograniczenie występowania najpoważniejszych problemów zdrowotnych wśród mieszkańców. 

Cel i zakres działania 

Działanie dotyczy ograniczenia występowania najpoważniejszych problemów zdrowotnych, zmniejszenia zachorowalności, 
umieralności i inwalidztwa z powodu m.in. nowotworów złośliwych i chorób zakaźnych. 

Jest ono zgodne z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, która wskazuje na realizację zadań w zakresie 

promocji i ochrony zdrowia jako jedno z zadań publicznych o charakterze ponadgminnym wykonywanych przez Powiat.  

Drugim aktem prawnym regulującym realizację działania w ww. obszarze jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która nakłada m.in. na powiaty obowiązek opracowywania i realizacji 

oraz ocenę efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia 

mieszkańców. Sposób przekazywania środków finansowych podmiotom wykonującym działalność leczniczą reguluje ustawa  

z 9 czerwca 2011 r. o działalności leczniczej.  

Działanie stanowi również wypełnienie zapisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, która wskazuje  
na profilaktykę chorób jako jedno z zadań z zakresu zdrowia publicznego mających na celu budowanie kapitału zdrowotnego 
społeczeństwa. 

Realizowane programy polityki zdrowotnej przyczyniają się do zmniejszenia zachorowań i umieralności z powodu chorób zakaźnych 
wśród mieszkańców Powiatu i tym samym wpływają na poprawę ich zdrowia oraz jakości życia. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Realizator: 
- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

- Podmiot wykonujący działalność leczniczą wybrany w drodze otwartego konkursu ofert tj. Konsorcjum: EDICTUM Sp. z o. o. 

(Lider) EDICTUM PLUS Sp. z o.o. (Uczestnik) – realizatora programu w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem HPV/ EDICTUM Sp. 

z o. o – realizator programu w zakresie szczepień przeciwko grypie. 

- Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Partnerzy: 
- Samorządy 17 gmin powiatu poznańskiego. 
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Źródła finansowania Budżet Powiatu Poznańskiego.  

Realizacja działania 

1. W zakresie realizowanym przez Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia: 

Realizacja dwóch programów polityki zdrowotnej tj.: „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego HPV” w 2019 r., „Profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego” w 2019 r. (kontynuacja). W ramach programów prowadzone były działania edukacyjne oraz szczepienia. 

2. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 

Działanie to realizowane jest również poprzez zlecanie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w ramach 
priorytetu edukacja zdrowotna i  kształtowanie prozdrowotnego stylu życia wśród mieszkańców powiatu poznańskiego przez 
Powiat Poznański organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym. Wspieranie kampanii społecznych, informowanie 
mieszkańców powiatu o profilaktyce  najpoważniejszych problemów zdrowotnych (w Internetowej, Telewizyjnej, Prasowej                             
i Radiowej Powiatowej17. ). Wspieranie wydarzeń o charakterze prozdrowotnym. 

Nakłady finansowe 

1. 451.250,28 zł, w tym na: 
„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” w 2019 r. – 
331.298,28 zł, 
„Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2019 r. (kontynuacja) – 
119.952,00 zł. 

2. W ramach kwoty na zadania z obszaru ochrony i promocji zdrowia (90.000,00 zł),  natomiast  informowanie o wydarzeniach 
tj. bezpłatne badania, profilaktyka zdrowotna itp. m.in.  w ramach nakładów związanych z Telewizyjną (Telewizja STK), 
Prasową, Radiową Powiatową17. – szacunek 15.582,69 zł. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

1. Liczba zrealizowanych programów polityki zdrowotnej: 2. Liczba osób uczestniczących w programach polityki zdrowotnej:  
5 361 osób, w tym w ramach: „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego HPV” w 2019 r.  – 756 osób, którym podano co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw wirusowi HPV (708 
osób przyjęło trzy dawki szczepionki, 40 osobom – podano dwie dawki szczepionki, 8 osobom – podano jedną dawkę 
szczepionki) oraz 2 463 osoby uczestniczyły w edukacji zdrowotnej; „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie 
dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2019 r. (kontynuacja) – 2 142 osoby, u których wykonano szczepienia 
przeciwko grypie. Wysokość środków wydatkowanych na realizację programów polityki zdrowotnej: 451.250,28 zł. 
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                    Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń                               Powiat poznański uhonorowany przez Radę Naukową  

                                       wirusem brodawczaka ludzkiego HPV                                       Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy tytułem „Honorowego          

                                                                                                                                                                          Eksperta w zakresie profilaktyki grypy”                                                                 

2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie profilaktyki chorób, w tym programów polityki zdrowotnej – 11. Liczba 
osób uczestniczących w zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie profilaktyki chorób, w tym w programach polityki 
zdrowotnej – ok. 840. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w zakresie profilaktyki chorób,                    
w tym programów polityki zdrowotnej – 90.000 zł. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 
Brak.  
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Działanie 2.1.3.  Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i zmniejszenie nierówności społecznych w dostępie do opieki zdrowotnej.  

Cel i zakres działania 

1. W zakresie realizowanym przez Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.: 

a) Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego 
i pomieszczeń centralnej sterylizatorni”.  
Celem działania jest zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej. 

b) Projekt pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych  
w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany 
danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Poddziałania 2.1.1. “Rozwój elektronicznych 
usług publicznych” WRPO na lata 2014-2020. 
Celem Projektu jest wdrożenie w objętych projektem jednostkach medycznych (w tym w Szpitalu w Puszczykowie) dwóch 
nowych e-usług: e-Rejestracja i e-Dokumentacja.  Usługa e-Dokumentacja zapewnienie pacjentom, którzy złożą wniosek, 
dostępu do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Ponadto możliwe będzie również udostępnienie 
elektronicznych dokumentów medycznych na poziomie podmiotów medycznych, które zostaną podłączone do systemu. Za 
pośrednictwem e-usługi e-Rejestracja, pacjent będzie miał możliwość rejestracji online do świadczeń opieki zdrowotnej, 
monitorowania przez pacjenta statusu na liście oczekujących, możliwość elektronicznej rezygnacji z wizyty oraz pacjent 
będzie powiadamiany o jej terminie. Ponadto powstanie systemu informatycznego uzupełni zakup niezbędnej 
infrastruktury technicznej.  

2. W zakresie realizowanym przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia: 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która 
nakłada m.in. na powiaty obowiązek opracowywania i realizacji oraz ocenę efektów programów polityki zdrowotnej 
wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców. W 2019 r. Powiat Poznański w 2019 r. 
realizował dwa programy polityki zdrowotnej tj. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego HPV” oraz „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego”. Jednym z celów realizowanych programów polityki zdrowotnej było zwiększenie dostępności do świadczeń 
zdrowotnych poprzez wykonanie szczepień profilaktycznych. 
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Podmioty realizujące 
działanie 

1.    a) Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Realizator: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S. A. 
b) Lider Projektu - Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Partner Finansujący Projekt - Powiat Poznański (Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia, Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów). 

2. Realizator: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Podmiot wykonujący działalność 
leczniczą wybrany w drodze otwartego konkursu ofert tj. Konsorcjum: EDICTUM Sp. z o. o.  
(Lider) EDICTUM PLUS Sp. z o.o., (Uczestnik) – realizatora programu w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem HPV/ EDICTUM 
Sp. z o. o – realizator programu w zakresie szczepień przeciwko grypie. 

       Partnerzy: Samorządy 17 gmin powiatu poznańskiego. 

Źródła finansowania 

1. a) Środki własne Szpitala, budżet Powiatu Poznańskiego. 
b) Środki UE, budżet Powiatu Poznańskiego. 

2. Budżet Powiatu Poznańskiego . 

  

Realizacja działania 

1. a) Zadanie realizowane w latach 2016-2020. W latach 2016 i 2017 opracowano dokumentację projektową oraz 
przeprowadzono prace związane z budową szybu windowego, od lutego 2018 r. rozpoczęła się realizacja budowy bloku 
operacyjnego i pomieszczeń centralnej sterylizatorni oraz zakupu niezbędnego wyposażenia. Planowany termin zakończenia 
zadania –  marzec 2020 r. 
b) W wyniku przeprowadzonych postępowań realizowanych przez Lidera Projektu w 2019 r. zawarto i realizowano 4 umowy 
w   przedmiocie: usług Inżyniera Kontraktu, dostarczenia części urządzeń dostępowych, części systemów operacyjnych 
klienckich, drukarek i skanerów oraz dostarczanie usług transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją. 
Planowany termin zakończenia zadania – koniec 2020 r.     

2. Realizacja dwóch programów polityki zdrowotnej tj.: „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego HPV” w 2019 r., „Profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego” w 2019 r. (kontynuacja). W ramach programów prowadzone były działania edukacyjne oraz szczepienia. 
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Nakłady finansowe 

1. a) Budżet Powiatu Poznańskiego: 5.753.983,97 zł, środki własne Szpitala: 4.937.881,57 zł.  
b) Środki UE: 841.984,38 zł, budżet Powiatu Poznańskiego: 148.937,29 zł. 

2. 451.250,28 zł, w tym na: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” 
w 2019 r. – 331.298,28 zł, „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego”                     
w 2019 r. (kontynuacja) – 119.952,00 zł. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

1.    a) Budynek bloku operacyjnego spełniający obowiązujące standardy prawne oraz centralna sterylizatornia w trakcie realizacji. 
       b) Wdrażanie w Szpitalu w Puszczykowie e-usług: e-Rejestracja i e-Dokumentacja  w trakcie realizacji. 
2.    Liczba zrealizowanych programów polityki zdrowotnej: 2. 

 Liczba osób uczestniczących w programach polityki zdrowotnej  5 361 osób, w tym w ramach: „Programu polityki zdrowotnej 
w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” w 2019 r.  – 756 osób, którym podano co najmniej jedną 
dawkę szczepionki przeciw wirusowi HPV (708 osób przyjęło trzy dawki szczepionki, 40 osobom – podano dwie dawki 
szczepionki, 8 osobom – podano jedną dawkę szczepionki) oraz 2 463 osoby uczestniczące w edukacji, „Profilaktycznego 
programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2019 r. (kontynuacja) –  
2 142 osoby, u których wykonano szczepienia przeciwko grypie. 
Wysokość środków wydatkowanych na realizację programów polityki zdrowotnej: 451.250,28 zł.  

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

1. a) Problemy z pozyskaniem materiałów budowlanych oraz wzrost kosztów materiałów budowlanych i pracy w trakcie realizacji.   
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                                                       Nowy szyb windowy                                                                           Budowa bloku operacyjnego 
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Cel strategiczny 2. 

Poprawa zdrowia i zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu 

oraz wzrost integracji społecznej mieszkańców powiatu 

poznańskiego. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

Cel operacyjny 2.2. Wzmocnienie integracji społecznej 

D
zi

ał
an

ie
 2.2.1. 

Pomoc rodzinom w sytuacji kryzysowej, wsparcie funkcjonowania 

systemu pieczy zastępczej 

2.2.2. 
Wzmocnienie integracji osób niepełnosprawnych – podniesienie 

standardów usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych 

2.2.3. Aktywizacja środowiska seniorów  
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Działanie 2.2.1.  Pomoc rodzinom w sytuacji kryzysowej, wsparcie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej 

Cel i zakres działania 

1. W zakresie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu i inne podmioty wymienione w rubryce 
podmioty realizujące zadanie: 

a) Na terenie gmin powiatu poznańskiego systematycznie podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy                  
w rodzinie. Kierunki tych działań zostały określone w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Poznańskim na lata 2013–2020. W powiecie poznańskim bezpieczeństwo ofiarom 
przemocy o wysokim stopniu ryzyka zapewnia Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, dysponujący mieszkaniami 
chronionymi oraz wsparciem informacyjnym i konsultacyjnym dotyczącym przemocy w rodzinie. 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. Ponieważ 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, realizacja tych celów wymaga zalecania zadań organizacjom 
pozarządowym. Ten system interwencji kryzysowej obejmuje również rozwój w gminach z terenu powiatu sieci punktów 
poradnictwa psychologicznego i konsultacyjnego. 

b) Rozwijanie rodzinnych form pieczy zastępczej, rozszerzenie działań wspierających istniejące rodziny zastępcze (wsparcie 
finansowe,  pomoc specjalistyczno-terapeutyczna, grupy wsparcia), jak i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego.   
Zapewnienie zgodnie z określonym ustawowo standardem opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

c) Poprawa funkcjonowania rodzin biologicznych z problemami wychowawczymi oraz wsparcie istniejących rodzin 
zastępczych i kandydatów na rodziców zastępczych w ramach projektu Razem Lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu 
do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim. 

d) Polepszenie funkcjonowania rodzin zastępczych na terenie powiatu poznańskiego w ramach projektu Poprawa dostępu do 
usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Poznania. 

e) Wspieranie osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. 40 osób usamodzielnianych wzięło udział w projekcie                          
„Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim”.  

2. W zakresie realizowanym przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez Powiat Poznański: 
Celem zadań podjętych przez poradnie było tworzenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych modelu wychowawczego 
zbliżonego do rodziny, w tym objęcie pomocą w szczególności psychologiczno-pedagogiczną rodzin zastępczych i dzieci w nich 
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umieszczonych. Dążono do wzmocnienia funkcji rodziny jako naturalnego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci,                   
w tym do działania mającego na celu wspieranie rodzin naturalnych w wypełnianiu funkcji rodzicielskich. Naturalnym również było 
zapobieganie umieszczania dziecka w pieczy zastępczej przez realizacje zadań poradni. 

Podmioty realizujące 
działanie 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, Fundacja PCPS 
Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu, Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Gminne Ośrodki Pomocy 
Społecznej, Szkoły, Dom Dziecka w Kórniku Bninie, Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, Rodzinny Dom Dziecka             
w Swarzędzu. 

2. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez Powiat Poznański,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                    
w Poznaniu, Wydział Edukacji. 

3. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, organizacje pozarządowe. 

Źródła finansowania 

1. Budżet powiatu, dotacje z budżetu państwa – z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, budżety gmin, środki 
krajowe i unijne. 

2. Budżet Powiatu Poznańskiego. 
3. Budżet Powiatu Poznańskiego. 

Realizacja działania 

1. W zakresie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu i inne podmioty wymienione w rubryce 
podmioty realizujące zadanie: 

a) W ramach interdyscyplinarnej współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, 
15 placówek oświatowych zrealizowało projekt pn. „Razem przeciwko przemocy”, który miał na celu poszerzenie wiedzy 
uczniów szkół podstawowych z zakresu form przemocy, jej skutków oraz możliwości uzyskania pomocy. 
Na przełomie listopada i grudnia 2019 r. zrealizowano projekt pn. „Bezpieczeństwo – nie ma ceny” ukierunkowany na 
poprawę bezpieczeństwa nastolatków i realizowany przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu oraz Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie. Warsztaty obejmujące zagadnienia takie jak: handel ludźmi, wykorzystanie seksualne, sponsoring, 
cyberzagrożenia oraz substancje psychoaktywne; odbyły się w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu, w Zespole Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Ponadto nastolatkowie 
uczestniczyli w zajęciach praktycznych na sali gimnastycznej, gdzie pod okiem instruktora poznali metody radzenia sobie 
w sytuacji zagrożenia, uwolnienia się w sytuacji fizycznego ataku.   
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W pierwszym kwartale 2019 roku przeprowadzono V edycję konkursu fotograficznego pn. „Skrzydła życia”. Powyższe 
przedsięwzięcie adresowane było do młodzieży w wieku 13-18 lat, zamieszkującej powiat poznański.  Temat prac 
fotograficznych obejmował problematykę przemocy, uzależnienia i wykorzystania. Zgłoszone prace miały na celu ukazanie 
przedmiotowych zjawisk oczami nastolatków i poznanie ich spojrzenia na ten problem. 
Zrealizowano 2 programy dla sprawców przemocy domowej finansowane w ramach dotacji celowej: program korekcyjno-
edukacyjny oraz  program psychologiczno-terapeutyczny. 
W 2019 r. powiat poznański zlecił organizacjom pozarządowym realizację 4 zadań publicznych mających na celu 
zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym oraz przeciwdziałanie patologiom 
społecznym i uzależnieniom. 
W 2019 roku w OIK: 
- prowadzenie hostelu dla 16. osób potrzebujących schronienia w sytuacji kryzysowej; 
- udzielanie bezpłatnej  i specjalistycznej pomocy mieszkańcom hostelu oraz klientom zewnętrznym z terenu powiatu 
poznańskiego, będącym w sytuacji kryzysowej w formie: poradnictwa psychologicznego i terapii krótkoterminowej, 
poradnictwa prawnego, prowadzenia pracy socjalnej; 
- udział specjalistów w posiedzeniach Zespołu Konsultacyjno – Terapeutycznego, Zespołów Interdyscyplinarnych oraz 
grupach roboczych; 
- prowadzenie mieszkań chronionych treningowych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej; 
- udzielanie bezpłatnej i specjalistycznej pomocy oraz wsparcia osobom przebywającym w mieszkaniach chronionych 
treningowych w celu rozwijania lub utrwalania umiejętności społecznych w formie: prowadzenia pracy socjalnej, 
poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego i prawnego); 
- prowadzenie grupowych form wsparcia w postaci: spotkań profilaktyczno – terapeutycznych dla młodzieży przebywającej 
w pieczy zastępczej oraz spotkań terapeutycznych dla rodzin zastępczych; 
- doskonalenie zawodowe pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy poprzez udział w szkoleniach                     
i kursach, superwizjach oraz  samokształcenie; 
- upowszechnianie wiedzy oraz materiałów informacyjno – edukacyjnych dot. funkcjonowania OIK i zakresu oferowanej 
pomocy, zjawiska przemocy domowej; 
- nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami i instytucjami na rzecz Klientów OIK; 
- w gminach powiatu poznańskiego wobec osób doznających przemocy w rodzinie i świadków  przemocy prowadzone było 
wielozakresowe poradnictwo (psychologiczne, prawne, socjalne, medyczne, zawodowe i rodzinne), wsparcie 
terapeutyczne oraz działalność informacyjna. 

a) W ramach rozwijania powiatowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną podejmowano działania mające na celu 
stwarzanie warunków do powstawania i działania rodzinnych form opieki zastępczej (rodzinne domy dziecka, rodziny 
zastępcze niezawodowe, zawodowe, pomocowe). Organizowano wsparcie dla rodzinnej pieczy zastępczej przez grupy 
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wsparcia dla rodziców zastępczych oraz młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych, specjalistyczne poradnictwo                     
i terapię,  zatrudniano osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich, organizowano                       
i finansowano szkolenia dla rodzin zastępczych oraz kandydatów do pełnienia tej funkcji. Prowadzono działania związane 
z promocją idei rodzicielstwa zastępczego, organizowano czas wolny dzieci przebywających w rodzinnej pieczy (pikniki 
integracyjne, baliki). Realizowano wsparcie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia 
(bieżące wsparcie koordynatorów, pomoc finansowa na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie, usamodzielnienie). 
Z uwagi na wynikający z ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zakaz lokalizacji od 2020 r. placówki 
opiekuńczej na jednej nieruchomości gruntowej w jednym budynku oraz obowiązku od 2021 r. ograniczenia do 14 liczby 
miejsc w jednej placówce: 
-   w OWR w Kobylnicy  przygotowano projekt przebudowy obiektu, w którym mieści się placówka. Powiat Poznański                       
w dniu 20.12.2019 r. nabył w drodze darowizny z przeznaczeniem na cele publiczne, na budowę placówki opiekuńczo-
wychowawczej, nieruchomość położoną w Jasiniu, przy ul. Cmentarnej, gmina Swarzędz,  działki nr 12/1 i 12/2. W związku 
z powyższym w budżecie na rok 2020 zaplanowana została kwota na wykonanie dokumentacji projektowej nowej siedziby 
placówki opiekuńczo-wychowawczej, natomiast realizacja została przewidziana na 2021 rok. 
Ponadto Decyzją nr WGN.6831.30.2019-7 z dnia 12.12.2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zatwierdził podział 
nieruchomości położonej w gminie Swarzędz, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 80/2. Zgodnie                     
z ww. decyzją Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodek Wspomagania Rodziny mieszczą się na osobnych 
nieruchomościach gruntowych. 
- w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie  decyzją nr WB1-GN.6831.11.2020 z dnia 14.01.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy 
Kórnik zatwierdził podział nieruchomości położonej w obrębie Bnin gmina Kórnik, oznaczonej w ewidencji gruntów                      
i budynków jako działka nr 613/1. Zgodnie z ww. decyzją nastąpił podział nieruchomości działki 613/1 na 4 odrębne 
nieruchomości, na których odpowiednio mieścić się będą dwie 14 – osobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 
budynek administracyjny i pozostałe nieruchomości. 

b) Kontynuowano zatrudnienie Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W 2018 r. obsadzono 2 etaty na stanowisku 
opiekuna osób niepełnosprawnych, zaś w 2019 kontynuowano zatrudnienie opiekuna w wymiarze 1 etatu. 

c) Zatrudnienie 2 koordynatorów oraz podniesienie kwalifikacji rodzin zastępczych. 
d) W ramach realizacji projektu PCPR wypłacał świadczenia osobom usamodzielnianym oraz przyznał dofinasowanie do 

turnusu rehabilitacyjnego osobom z niepełnosprawnościami. Ponad to partnerzy realizowali działania w ramach 
Indywidualnego Programu Działań (m.in. szkolenia zawodowe, staże u pracodawców, spotkania grupowe z doradcą 
zawodowym i psychologiem, spotkania indywidualne ze specjalistami, trener pracy) oraz Indywidualnej Ścieżki Reintegracji 
(Treningi Umiejętności Społecznych, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe i in.). 

2. W zakresie realizowanym przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez Powiat Poznański: 
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Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych obejmowały swoim zasięgiem obszar powiatu poznańskiego. Zadania poradni 
opierały się na: 
- wyznaczaniu priorytetowych terminów wizyt i badań diagnostycznych,  
- wizytach w szkołach, ustalaniu wspólnego planu pomocy dla danej rodziny (na wniosek szkół, rodziców zastępczych oraz 
koordynatorów rodzin zastępczych), 
- możliwości korzystania z terapii: logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej, 
- stałym kontakcie z pedagogami i psychologami szkolnymi zatrudnionymi w placówkach oświatowych z terenu objętego 
działaniem poradni, 
- możliwości przeprowadzania diagnoz w placówce oraz w miejscu zamieszkania dzieci, 
- możliwości korzystania z zajęć warsztatowych, dla rodziców i opiekunów, ukierunkowujących oddziaływania wychowawcze, 
- możliwości skorzystania z porad psychologicznych w sytuacjach „nagłych”. 
Stosowano różne formy wsparcia osób doświadczających przeżyć traumatycznych oraz działania profilaktyczne zapobiegające 
przemocy, promujące zdrowy styl życia (psychiczny). 
Organizowano szkolenia, konsultacje, terapie, prelekcje, akcje i porady. 
3. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
Zlecanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w ramach priorytetu zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie,                            
w szkole i w środowisku lokalnym oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w powiecie poznańskim,  przez 
Powiat Poznański organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym. Wspieranie kampanii społecznych, informowanie 
mieszkańców powiatu o przedsięwzięciach z zakresu pomocy społecznej (w Internetowej, Telewizyjnej, Prasowej i Radiowej 
Powiatowej17.) 

Nakłady finansowe 

1. W zakresie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu i inne podmioty wymienione w rubryce 
podmioty realizujące zadanie: 

a) PCPR profilaktyka przemocy – 5.874,19 zł, realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na zlecenie powiatu 
– 22.000,00 zł, dotacje – 19.750,00 zł, OIK - 727.167,18 zł.   

b) 7.228.632,48 zł   – wydatki na rodziny zastępcze oraz osoby usamodzielniane, 6.030.075,58 zł – wydatki na utrzymanie 
dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie i dzieci przebywające w placówkach na terenie innych 
powiatów. 

c) Wartość całego projektu wynosi 510.805,34 zł, z tego w 2018 r. wydatkowano 137.118,57 zł. 
d) Wartość całego projektu w części realizowanej przez PCPR wynosi 586.256,00 zł, z tego w 2019 r. wydatkowano  

 43.586,75 . 
e) Wartość całego projektu 1.280.627,93, z tego w 2019 roku wydatkowano 279.535,11 zł. 
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2. W zakresie realizowanym przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez Powiat Poznański: 
Zadanie realizowane w ramach planu finansowego placówek. 
3. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
W ramach kwoty na zadania z obszaru pomocy społecznej (449.999,99 zł), natomiast  informowanie o wydarzeniach np. 
rozwijających  kompetencje partnerskie czy rodzicielskie, czy też o ofercie pomocowej dla osób doświadczających przemocy  m.in. 
w ramach nakładów związanych z Telewizyjną (Telewizja STK), Prasową, Radiową Powiatową17. – szacunek  43.863,47 zł.   

Efekty/produkty 
realizacji działania 

1. W zakresie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu i inne podmioty wymienione w rubryce 
podmioty realizujące zadanie: 

a) W odniesieniu do roku 2019: 
liczba interwencji domowych policji dotyczących przemocy (w ramach tzw. Niebieskiej Karty) - 478,  
liczba osób doświadczających przemocy – 530 osób,  
liczba osób objętych poradnictwem w gminach – 2727 osób, 
liczba osób objętych działaniami terapeutycznymi - 909 osób,  
liczba punktów konsultacyjnych w gminach – 13, 
projekt pn. „Razem przeciwko przemocy” – 15 szkół powiatu poznańskiego, 
program korekcyjno-edukacyjny dla 10 sprawców przemocy, 
program psychologiczno-terapeutyczny dla 10 sprawców przemocy, 
liczba osób skierowanych do hostelu OIK  – 44 osoby, 
liczba osób korzystających z pomocy ambulatoryjnej świadczonej przez OIK – 132 osoby, 
liczba osób korzystających z wsparcia w mieszkaniach chronionych – 8 osób. 

b) Liczba rodzin zastępczych - 338, 
liczba dzieci w rodzinach zastępczych - 486,  
liczba przeszkolonych kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych – 10 osób, 
liczba osób, które uzyskały kwalifikacje do pełnienia różnych form rodzinnej pieczy zastępczej – 9 osób,  
liczba rodziców zastępczych objętych szkoleniami – 34 osoby, 
liczba   dzieci i opiekunów zastępczych objętych  poradnictwem specjalistycznym i terapią– 187, 
liczba rodzin zastępczych objętych wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej -159, 
liczba  dzieci z rodzin zastępczych, którym zapewniono priorytetowy dostęp do usług Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych – 40, 
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu – 64, 
liczba dzieci skierowanych do placówek – 32. 
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c) Projekt objął działaniami: 48 rodzin biologicznych  (ok. 192 osoby),  105 dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, 24 
osoby prowadzące rodzinną pieczę zastępczą, 22 kandydatów na rodziny zastępcze, czyli w sumie 425 osób. 

d) Na potrzeby realizacji projektu kontynuowano zatrudnienie 2 koordynatorów  rodzinnej pieczy zastępczej, którzy mieli pod 
swoją pieczą 29 rodzin, w których było 48 dzieci. 

2. W zakresie realizowanym przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez Powiat Poznański: 
a) Z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie, która swoim zasięgiem działania obejmuje gminy: Kórnik, 

Mosinę, Komorniki oraz miasto Puszczykowo w roku 2019 skorzystało 13 dzieci z rodzin zastępczych. 
Wśród działań związanych z poradnictwem specjalistycznym poradni:  
- wykonano 13 badań psychologiczno-pedagogicznych, 
- wydano 3 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 2 orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, 
- wydano 5 opinii,  
- przeprowadzono 1 terapię pedagogiczną,  
- przeprowadzono 3 konsultacje z opiekunami pieczy zastępczej 

b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu, swoim zasięgiem działania obejmuje gminy: Swarzędz, Czerwonak, 
Murowaną Goślinę, Pobiedziska, Kleszczewo i Kostrzyn. Poradnictwem w 2019 r. zostało objętych 19 dzieci z rodzin 
zastępczych.  
Wśród działań związanych z poradnictwem specjalistycznym poradni:  
- wydano 11 diagnoz psychologiczno-pedagogicznych, 
- wydano 6 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 

c) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu, która swoim zasięgiem działania obejmuje gminy: Suchy Las, 
Rokietnicę, Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Buk, Stęszew oraz miasto Luboń w 2019 r. objęła wsparciem 35 dzieci z rodzin 
zastępczych. Wydano: 
- 39 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego 
- 18 opinii 
- przeprowadzono 38 diagnoz. 

3. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
Zlecenie organizacjom pozarządowym zadania: zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym oraz 
przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w powiecie poznańskim – 5. 
Umieszczenie informacji na stronie www.powiat.poznan.pl o nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Poznańskim. 

http://www.powiat.poznan.pl/
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Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

1. W zakresie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu i inne podmioty wymienione w rubryce 
podmioty realizujące zadanie: 

a) - hostel OIK jest niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo z uwagi na usytuowanie na wyższych 
kondygnacjach budynku, 
- umiejscowienie OIK na obszarze wiejskim, 
- utrudniony dostęp do oferty pomocowej OIK dla mieszkańców powiatu zamieszkujących odleglejsze tereny, 
- problemy ze diagnozowaniem zjawiska przemocy przez  miejscowe ośrodki pomocy społecznej, komisariaty policji, środki 
zdrowia,  placówki oświatowe i in., 
- brak gotowości ofiar przemocy do zmiany swojej sytuacji i szukania pomocy, 
- niska świadomość społeczeństwa dot. zjawiska przemocy domowej i innych problemów społecznych, 
- ograniczone zasoby własne osób wymagających pomocy, 
- brak lokali socjalnych, mieszkań tymczasowych w gminach. 

b) - niewystarczająca liczba specjalistów  pracujących w zakresie poszczególnych zaburzeń (psychiatrzy dziecięcy, specjaliści 
z zakresu FAS, RAD, zaburzeń posttraumatycznych) 
- trudność w natychmiastowym dostępie do lekarzy specjalistów (odległe terminy wizyt, zwłaszcza w ramach NFZ)) 
- niechęć  rodziców zastępczych spokrewnionych do udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje opiekuńczo-
wychowawcze, 
- brak współpracy ze strony Sądu rodzinnego, ustalanie odległych terminów w postępowaniach w sprawach opiekuńczych, 
- ustanawianie rodzin zastępczych przez SR pomimo braku opinii  lub negatywnej opinii ze strony organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej, 
- w stosunku do rodzin zastępczych spokrewnionych ustawowy brak obowiązku odbycia szkolenia, dostarczenia 
zaświadczenia o niekaralności, posiadania stałego dochodu, 
- brak wystarczającej liczby kandydatów na rodziny zastępcze z właściwą motywacją, gotowych do podjęcia opieki nad 
dziećmi z deficytami i dziećmi w wieku powyżej 8 lat,- niewystarczająca liczba placówek terapeutycznych/ ośrodków 
socjoterapeutycznych mogących realnie wesprzeć dzieci i młodzież w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych. 

c) Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej została zamieniona na opiekuna osoby niepełnosprawnej z powodu większego 
zapotrzebowania społeczeństwa na usługi opiekuńcze.  
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                                                     Zlot talentów                                                                                                               Konkurs „Skrzydła życia” 

                                                                                                                                                       - 1. miejsce: Matylda Antoniewicz praca pt. „Miara czyni chude” 
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Działanie 2.2.2.  Wzmocnienie integracji osób niepełnosprawnych – podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Cel i zakres działania 

1. W zakresie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu: 
a) Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnym intelektualnie oparcia psychicznego 

pozwalającego im na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integrację społeczną 
rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych                       
w ramach środowiskowego domu samopomocy. 

b) Działanie to dotyczy organizacyjnego i finansowego wspierania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych. Działanie w zakresie rehabilitacji społecznej 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 (w odniesieniu do opiekunów 
rozwój tzw. świadczeń „wytchnieniowych”), dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanie likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych: 
architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych.  
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 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 społecznej.  
Zadania zlecone jak programy: 
- „Aktywny samorząd”, w skład którego wchodzi: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu, pomoc w nabyciu prawo jazdy kat. B i pozostałych kategorii, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz 
oprogramowania, szkolenie w zakresie nabytego sprzętu elektronicznego, dofinansowanie do naprawy posiadanego 
sprzętu komputerowego, pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dofinansowanie do naprawy 
posiadanego wózka elektrycznego, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne, dofinansowanie do naprawy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 
pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, pomoc                       
w utrzymaniu aktywności zawodowej osobie niepełnosprawnej poprzez zapewnienie opieki nad osoba zależną, pomoc                 
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 
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- „Program Wyrównywania różnic między regionami III” w skład którego wchodzi: likwidacja barier w urzędach, placówkach 
edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania 
się i komunikowania, tworzenie spółdzielni socjalnych, likwidacja barier transportowych, tworzenie warsztatów terapii 
zajęciowej. 

2. W zakresie realizowanym przez  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia: 
Działanie związane jest z realizacją zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 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 społecznej. 
Celem zrealizowanych działań jest wzmocnienie integracji osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie wiedzy na temat ulg  
i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. 
3. W zakresie realizowanym przez  Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
Działanie to dotyczy organizacyjnego i finansowego wspierania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 
Działanie w zakresie rehabilitacji społecznej 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 (w odniesieniu do opiekunów rozwój tzw. świadczeń 
„wytchnieniowych”), dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, 
dofinansowanie likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych: architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych.  
W ramach rehabilitacji zawodowej zakłada się wspieranie działań na rzecz pobudzania aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych poprzez  finansowanie szkoleń zawodowych osób niepełnosprawnych oraz rozpoczęcia przez nich własnej 
działalności gospodarczej. Priorytetem powinno tu stać się wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej. 
4. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu:   
Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację usług i instrumentów rynku pracy. Działanie wynika                           
z realizacji zapisów ustawy  dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Dzięki zastosowaniu usług i instrumentów rynku pracy możliwe jest dostosowanie kwalifikacji osób                                       
z niepełnosprawnościami do potrzeb pracodawców (m.in. szkolenia zawodowe), uzyskanie doświadczenia zawodowego (staże 
zawodowe), promocja przedsiębiorczości - finansowanie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.  Działanie ma charakter 
ciągły. 
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Podmioty realizujące 
działanie 

1. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Pomoc Maltańska” w Puszczykowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
2. Realizator (w zakresie zadania a, b, c, d): Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Wydziały współpracujące (w zakresie zadania d): Wydział Edukacji  Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Wydział Promocji                              
i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
3. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej. 
4. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Partnerzy: pracodawcy/przedsiębiorcy, instytucje szkoleniowe. 

Źródła finansowania 

1. W zakresie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu: 
a) Środki własne Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” - wkład osobowy. Środki zewnętrzne – 

dotacja z budżetu państwa. 
b) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Budżet Powiatu Poznańskiego. 

2. W zakresie realizowanym przez  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia: 
Budżet Powiatu Poznańskiego. 
3. W zakresie realizowanym przez  Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
Budżet Powiatu Poznańskiego. 
4. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu:   
Fundusz Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Realizacja działania 

1. W zakresie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu: 
a) Podpisanie umowy z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” w Puszczykowie na realizację zadania 

publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w 2019 r. (Środowiskowy 
Dom Samopomocy „Pomoc Maltańska” w Puszczykowie). 
Realizacja działań rewalidacyjnych poprzez rehabilitację społeczną, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne uczestników, 
współpracę z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołem, placówkami oświatowymi                                        
i kulturalnymi, samorządami lokalnymi. 
Organizacja i udział w licznych spotkaniach i zajęciach integracyjnych, m.in.: organizacja zawodów „ Malta Strong 2019”              
w Puszczykowie, wyjazd uczestników na obóz sportowo – rehabilitacyjny do Darłówka, udział 8 uczestników i 3 terapeutów 
w XV Jubileuszowym Festynie Integracyjnym „Wehikuł czasu – czyli powrót do przyszłości” zorganizowanym przez WTZ          
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w Owińskach, udział wszystkich uczestników w Gali VII Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych Mieszkańców Powiatu Poznańskiego „Zlot Talentów”, udział w „Koronie Zachodu Polski” – zawody            
w Nordic Walking dla osób niepełnosprawnych w Puszczykowie, organizacja i udział „Wieczoru z Aniołami”. 
Zróżnicowanie usług w zależności od możliwości psychofizycznych uczestników, umożliwienie uczestnictwa w terapii 
zajęciowej indywidualnej i grupowej poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry merytorycznej. 

b) Przyjmowanie wniosków od beneficjentów z terenu Powiatu Poznańskiego, rozpatrywanie wniosków oraz podpisywanie           
i rozliczanie umów z określeniem realizowanych zadań. Podpisanie umowy z Państwowym funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny samorząd”. 

2. W zakresie realizowanym przez  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia: 
a) W ramach wspierania osób z niepełnosprawnościami Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pracownicy Wydziału 

Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu udzielali informacji osobom niepełnosprawnym                           
w zakresie przysługujących im praw wynikających z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu 
niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu. Informacje 
udzielane były podczas wizyty w siedzibie Wydziału, a także telefonicznie oraz drogą elektroniczną. 

b) Zaktualizowano kolejne wydanie Informatora dla osób z niepełnosprawnościami pn. „Gdzie, kiedy i w jakich sprawach”, 
który stanowi praktyczny przewodnik dla wszystkich osób zainteresowanych poruszoną w niej problematyką m.in.                          
w zakresie  orzecznictwa, edukacji czy zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także wykaz instytucji oraz organizacji 
pozarządowych działających na rzecz tego środowiska i w jego imieniu. Publikacja zawiera ponadto informacje na temat 
ulg i uprawnień oraz szereg danych i wskazówek, które powinny znacznie ułatwić osobom z niepełnosprawnościami 
codzienne funkcjonowanie i korzystanie z przysługujących im praw.   

c) Współpracowano z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatową Radą Seniorów. 
d) W dniu 3 grudnia 2019 r. zorganizowano w kręgielni w Poznaniu spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych,                    

w którym udział wzięli uczestnicy 8 warsztatów terapii zajęciowej, uczniowie/wychowankowie 2 specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych w Mosinie i Owińskach oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Puszczykowie.  

3. W zakresie realizowanym przez  Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
Współpraca (zlecanie zadań publicznych) z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej 
poprzez dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Wspieranie kampanii społecznych, informowanie mieszkańców powiatu                                             
o przedsięwzięciach z ww. zakresu (w Internetowej, Telewizyjnej, Prasowej i Radiowej Powiatowej17.). 
4. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu:   
- pośrednictwo pracy, 
- poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe, 
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- szkolenia zawodowe,  
- staże zawodowe,  
- dofinansowanie pracodawcy wynagrodzenia za zatrudnianie niepełnosprawnych w wieku 50+,  
- przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
- prace społecznie użyteczne.  

Nakłady finansowe 

1. W zakresie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu: 
a) Środki własne Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” – wkład osobowy w kwocie 3.600,00 zł. Środki 

zewnętrzne – dotacja z budżetu państwa 608.330,38 zł. 
b) Wydano łącznie 7.007.709 zł z tego: 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości – 6.707.709 zł na zadania ustawowe.  
Budżet Powiatu Poznańskiego – 300.000 zł, zadania zakończone. 
Dodatkowo na zadania zlecone w ramach programu „Aktywny samorząd” 632.836,50 zł jednak z uwagi, iż program kończy 
się dopiero w kwietniu 2020 roku nie można w chwili obecnej podać całkowitej kwoty wydatkowanej  oraz w ramach 
„Program Wyrównywania różnic między regionami III” 80.000,00 zł.   

2. W zakresie realizowanym przez  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia: 

a, b, c - Bezkosztowo. 
d – 11.243,04 zł. 
3. W zakresie realizowanym przez  Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
W ramach kwoty na zadania z obszaru pomocy społecznej (449.999,99 zł), natomiast  informowanie o wydarzeniach  
wzmacniających przekaz związany z osobami z niepełnosprawnościami, o wydarzeniach integrujących,  w ramach nakładów 
związanych z Telewizyjną (Telewizja STK), Prasową, Radiową Powiatową17. – szacunek 43.863,47 zł. 
4. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu:   
Pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe – bezkosztowo. 
Informacja o poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2019 roku wydatkach na realizację działań na rzecz 
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z miasta Poznania i powiatu poznańskiego: 
Ogółem 384.376 zł: 
-dofinansowanie na działalność gospodarczą: 206.687 zł, 
- staże: 90.085 zł, 
- szkolenia: 62.222 zł, 
- instrumenty rynku pracy: 25.382 zł, 
w tym PFRON powiat 146.937 zł: 
- dofinansowanie działalności gospodarczej: 134.687 zł, 
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- szkolenia zawodowe oraz badania lekarskie medycyny pracy w celu stwierdzenia przydatności zawodowej: 12.250 zł. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

1. W zakresie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu: 
a) Poprzez działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie zapewniono wsparcie terapeutyczne                                  

i rehabilitacyjne w przedmiocie funkcjonowania: społecznego, intelektualnego, emocjonalnego i ruchowego 30 osób 
będących uczestnikami zajęć Domu. 
Podjęto działania w zakresie włączenia uczestników w życie lokalnych społeczności, propagowania twórczości artystycznej 
niepełnosprawnych uczestników (organizacja własnych wystaw).  
Włączono rodziców (opiekunów) do aktywnego udziału w procesie rewalidacji uczestników. 
Zapewniono uczestnikom możliwość korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych: treningu funkcjonowania                      
w codziennym życiu, treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningu umiejętności 
spędzania czasu wolnego, poradnictwa psychologicznego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do 
niezbędnych świadczeń zdrowotnych, terapię ruchową (zajęcia sportowe, turystykę i rekreację). 
Liczba osób korzystających z wsparcia ŚDS – 30, w wieku 25 – 63 lat, z czego 7 osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym 1 osoba ze spektrum autyzmu. 
Podniesiono standard Domu poprzez zakup niezbędnego wyposażenia i usług remontowych. 

b) Poprzez wsparcie finansowe beneficjentom z terenu powiatu zlikwidowano bariery architektoniczne w łazienkach                            
i kuchniach. Dokonano zakupu i montażu wind oraz platform przyschodowych. Zlikwidowano bariery w komunikowaniu 
się i techniczne. Dofinansowano do pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych a także do zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 
Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie na poszczególne formy wsparcia : 
- sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych – 10 organizacji – uczestniczyło 758 osób, 
- dofinasowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 434 osoby, 
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 864 osoby, 
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 122 osoby, 
- liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – 284 osoby, 
- program „Aktywny samorząd” – 150 osób,  
- „Program Wyrównywania różnic między regionami III” – 84 osoby. 

2. W zakresie realizowanym przez  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia: 

a) Zwiększenie wiedzy osób z niepełnosprawnościami w zakresie przysługujących im praw. 
b) Informator dla osób z niepełnosprawnościami pn. „Gdzie, kiedy i w jakich sprawach” zamieszczony na stronie internetowej 

powiatu poznańskiego. 
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c) Zaopiniowane dwa projekty uchwał Rady Powiatu w Poznaniu ws. podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych  (Powiatowa  Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych) oraz zainicjowanie organizacji 
spotkania andrzejkowego dla seniorów z powiatu poznańskiego (Powiatowa Rada Seniorów). 

d) Liczba osób uczestniczących w spotkaniu integracyjnym: 150 osób. 
3. W zakresie realizowanym przez  Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
Liczba zadań zleconych organizacjom pozarządowym na organizowanie lokalnych i regionalnych  imprez o charakterze 
integracyjnym dla osób z niepełnosprawnościami – 16. 
4. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu:   
Pośrednictwem pracy zostały objęte wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w Urzędzie Pracy. 
Zainteresowani korzystali z usług poradnictwa zawodowego. 
Osoby z niepełnosprawnościami zostały objęte następującą pomocą: 
- szkolenia:  44 osoby  (w tym z powiatu poznańskiego 14 osób), 
- staż: 14 osób (w tym z powiatu poznańskiego 3 osoby) , 
- dofinansowanie działalności gospodarczej: 9 osób (w tym z powiatu poznańskiego 7 osób), 
- prace społecznie użyteczne : 6 osób z powiatu poznańskiego, 
- refundacja kosztów za zatrudnienie osoby powyżej 50+: 1 osoba  z  powiatu poznańskiego, 
- roboty publiczne: 1 osoba. 
W efekcie realizacji działań osoby z niepełnosprawnościami uzyskały kompetencje zawodowe lub doświadczenie umożliwiające im 
aktywny powrót na rynek pracy, a ich aktywność zawodowa wzrosła. Łącznie w 2019 r. 364 osoby  z niepełnosprawnościami 
zarejestrowane w PUP w Poznaniu podjęły zatrudnienie, w tym 108 z powiatu poznańskiego. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

1. W zakresie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu: 
a) Brak wystarczającej ilości miejsc na zaspokojenie potrzeb osób ubiegających się o przyjęcie do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Puszczykowie. 
b) Brak wystarczających środków finansowych na zaspokojenie potrzeb wszystkich wnioskodawców. 

4. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu:   
- ograniczenia zdrowotne osób z niepełnosprawnościami wpływające na możliwości zatrudnienia, 
- ograniczone możliwości dojazdu, 
- niska motywacja do aktywizacji.  
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                                               Malta Strong                                                                                                                           Wieczór z aniołami 
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Działanie 2.2.3.  Aktywizacja środowiska seniorów 

Cel i zakres działania 

1. W zakresie realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach: 
Cel: Aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w  Lisówkach. 
Zakres: 

a) integracja międzypokoleniowa, 
b) udział mieszkańców Domu w imprezach kulturalno-integracyjnych na terenie Domu i poza nim,  
c) podtrzymywanie samodzielności, umiejętności społecznych i kontaktów ze społecznością lokalną, 
d) zajęcia z udziałem mieszkańców. 

Działania prowadzone w sposób ciągły, w ramach usług wspomagających świadczonych przez DPS w Lisówkach, na podstawie 
przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. 2018 
poz. 734). 
2. W zakresie realizowanym przez  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia: 
Głównym celem działania jest aktywizacja środowiska seniorów powiatu poznańskiego, przeciwdziałanie marginalizacji osób 
starszych oraz integracja środowiska osób starszych z poszczególnych gmin, a także promocja powiatu poznańskiego jako powiatu 
przyjaznego seniorom. 
3. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
Głównym celem działania jest aktywizacja środowiska seniorów powiatu poznańskiego. Aby nie doprowadzić do marginalizacji 
osób starszych oraz rozwijać i podnosić jakość usług świadczonych na ich rzecz, niezbędne jest podjęcie działań w kierunku edukacji 
społeczności lokalnych, jak i aktywizacji samych osób starszych.  
Działanie to dotyczy stworzenia systemu kompleksowej pomocy osobom starszym, w szczególności sformułowania nowej oferty 
usług dla seniorów i ich rodzin, prowadzenia akcji informacyjnych o takich usługach a także doradztwa prawnego, psychologicznego 
i socjalnego. W działaniu założono wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami pomocowymi i organizacjami pozarządowymi 
na rzecz aktywizacji społecznej tej grupy mieszkańców Powiatu. Zakłada się także 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. Wskazane podjęcie współpracy z gminami i organizacjami pozarządowymi 
na rzecz powstania Uniwersytetu III Wieku. 
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Podmioty realizujące 
działanie 

1. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach: terapeuta zajęciowy, psycholog, terapeuta, rehabilitant, pracownik socjalny. 

2. Podmiot realizujący - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wydział współpracujący - 
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Partnerzy: Samorządy gminne 17 gmin powiatu 
poznańskiego. 
3. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Źródła finansowania Budżet Powiatu Poznańskiego. 
 

Realizacja działania 

1. W zakresie realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach: 
a) organizacja festynu integracyjnego „Barierom Stop”, spotkania z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieżą; 
b) konkursy i przeglądy muzyczne, plastyczne i teatralne, współpraca z Miejską Radą Seniorów Miasta Poznania, współpraca 

z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu; 
c) umożliwienie regularnych wyjazdów poza teren Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;  
d) trening funkcji poznawczych, terapia zajęciowa, zajęcia z mieszkańcami o umiarkowanym i znacznym stopniu otępienia                           

i zaburzeniami orientacji, siłownia zewnętrzna i siłownia wewnętrzna, gimnastyka - grupa dementywna, gimnastyka dla 
osób z wysiłkowym nietrzymaniem moczu i gimnastyka ogólnousprawniająca, gra boccia, ćwiczenia zapobiegające 
upadkom, nordic walking - poziom zdrowotno–rekreacyjny.   

2. W zakresie realizowanym przez  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia: 
W ramach współpracy z Powiatową Radą Seniorów, w dniu 29 listopada 2019 r. w sali widowiskowej Centrum Rehabilitacyjno-
Kulturalnego w Konarzewie zorganizowano „Andrzejki dla seniorów z powiatu poznańskiego”, w których udział wzięli seniorzy z 17 
gmin powiatu poznańskiego oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. W programie spotkania andrzejkowego były 
m.in.: wróżby andrzejkowe, pokaz iluzjonisty, konkursy z nagrodami, animacje z wodzirejką, zabawa taneczna oraz poczęstunek. 
3. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
Zlecanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w ramach priorytetu  wspieranie  aktywności  osób  starszych  oraz  
zapobieganie  wykluczeniu  społecznemu i marginalizacji osób starszych, przez Powiat Poznański organizacjom pozarządowym                     
i podmiotom uprawnionym. Temat aktywności społecznej seniorów był podejmowany w Internetowej, Telewizyjnej, Prasowej                    
i Radiowej Powiatowej17.  
I Powiatowa Olimpiada Senioralna (zadanie na powierzenie z obszaru pomoc społeczna) https://powiat.poznan.pl/olimpiada-
seniorow/ . 

https://powiat.poznan.pl/olimpiada-seniorow/
https://powiat.poznan.pl/olimpiada-seniorow/
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Nakłady finansowe 

1. W zakresie realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach: 
6.556.351,00 zł. (wykonanie planu finansowego w roku 2019 przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, w tym w paragrafie  
85.202 domy pomocy społecznej – 5.862.327,92). 
Plan finansowy umożliwił realizację celów statutowych DPS, w tym zapewnił możliwość realizacji wskazanych działań.  
2. W zakresie realizowanym przez  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia: 
18.000,00 zł. 
3. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
W ramach kwoty na zadania z obszaru pomocy społecznej (449.999,99 zł), natomiast informowanie o wydarzeniach   
aktywizujących osoby starsze (o różnorodnej aktywności: rajdy, zajęcia sportowe, wydarzenia edukacyjne czy kulturalne), m.in.             
w ramach nakładów związanych z Telewizyjną (Telewizja STK), Prasową, Radiową Powiatową17. – szacunek 43.863,47 zł. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

1. W zakresie realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach: 
Wskaźniki ilościowe: 
- działania skierowane do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – 100 osób w podeszłym wieku; 
- festyn integracyjny „Barierom Stop” – 300 osób niepełnosprawnych/w podeszłym wieku; 
- liczba osób skierowanych do DPS – 35, przyjętych – 34. 
Wskaźniki jakościowe: 
- zwiększenie lub utrzymanie jak najdłużej sprawności fizycznej i poznawczej mieszkańców; 
- integracja ze społecznością lokalną; 
- polepszenie sprawności manualnej; 
- poprawienie jakości życia.   
2. W zakresie realizowanym przez  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia: 

Andrzejki dla seniorów z powiatu poznańskiego - zorganizowanie imprezy dla seniorów Powiatu Poznańskiego, udział ok. 230 osób. 
3. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
liczba imprez i inicjatyw integracyjnych dla osób starszych – 11, liczba seniorów uczestniczących w programach integracyjnych – 
ok. 640. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

1. W zakresie realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach: 
- bariery architektoniczne poza terenem DPS, 
- różny stopień niepełnosprawności mieszkańców, 
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- ograniczona sprawność psycho-fizyczna mieszkańców.  
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Cel strategiczny 2. 

Poprawa zdrowia i zmniejszenie nierówności społecznych 

w zdrowiu oraz wzrost integracji społecznej mieszkańców powiatu 

poznańskiego. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Cel operacyjny 2.3. 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego 

D
zi

ał
an

ie
 2.3.1. Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców 

2.3.2. Wsparcie aktywności wolontariatu 

2.3.3. Wsparcie edukacji obywatelskiej mieszkańców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

S t r o n a  124 | 239 

 

 

 

Działanie 2.3.1.  Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Powiatu 

Cel i zakres działania 

1. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
Celem działania jest wspieranie aktywności społecznej mieszkańców. Z jednej strony działanie realizowane będzie poprzez 
angażowanie osób już współpracujących na rzecz organizacji pozarządowych, z drugiej strony - zachęcanie mieszkańców do 
rozpoczęcia takiej współpracy. Działanie skierowane będzie również na zaspokojenie zróżnicowanych 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 organizacjami. Współpraca administracji 
publicznej z sektorem non-profit, realizowana będzie dzięki ogłaszanym otwartym konkursom ofert na realizację zadań 
publicznych, m. in. w zakresie turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, kultury, sportu. Od 2017 r. 
nastąpiło poszerzenie obszarów współpracy Powiatu Poznańskiego z organizacjami pozarządowymi o nieodpłatną pomoc prawną, 
zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz o ratownictwo i ochronę ludności. 
2. W zakresie realizowanym przez Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia: 
Nieodpłatna pomoc prawna: celem działania było zapewnienie pomocy prawnej na etapie przedsądowym osobom uprawnionym 
tj. osobom, które nie były w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i na tę okoliczność złożyły stosowne oświadczenie.   
Uprawnieni mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń 
społecznych, prawa do opieki zdrowotnej, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa podatkowego oraz spraw z zakresu 
rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zakres działania w 2019 r. regulowała ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 
Organizacje pozarządowe prowadzące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach realizacji zadania z zakresu edukacji 
prawnej przeprowadziły m.in. warsztaty i prelekcje o tematyce prawnej dla mieszkańców powiatu poznańskiego,  opracowano                          
i wydrukowano informator obejmujący zagadnienia najczęściej zgłaszane przez klientów pomocy prawnej w trakcie udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej, opracowano e-poradnik o tematyce mediacyjnej. 
Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sporządzono Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla 
mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy 
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społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy                          
w rodzinie, z zakresu praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych.   Lista pełni ważną funkcję informacyjną, jest 
sposobem na integrację systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego z innymi formami nieodpłatnego poradnictwa. Jej celem 
jest zapewnienie spójności z innymi formami szeroko pojętego poradnictwa realizowanego przez organy administracji rządowej                
i samorządowej. 

Listę udostępniono prawnikom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej w celu przekierowanie klienta do darmowego 
poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony.  Zgodnie z obowiązkiem, wynikającym z art. 8a ust. 
4 ustawy, ww. listę zamieszczono na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego i opublikowano jako dodatek do gazety „Głos 
Wielkopolski” oraz zobowiązano gminy powiatu poznańskiego do zamieszczenia tej informacji na swoich stronach internetowych. 
3. W zakresie realizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:  
Organizacja patroli ratownictwa wodnego na obszarach wodnych na terenie powiatu poznańskiego z wyłączeniem wyznaczonych 
obszarów wodnych, w okresie od maja do września 2019 roku i związane z tym utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie 
działań ratowniczych, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego oraz prowadzenie dokumentacji wypadków. 
Podstawą realizacji zadania są przepisy ustawy z dnia 18 sierpnia 2001r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Podmioty realizujące 
działanie 

- Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
- Nieodpłatana pomoc prawna: 

- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
- Organizacje pozarządowe: Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji, 

Fundacja TAURUS, 
- Okręgowa Rada Adwokacka, 
- Okręgowa Izba Radców Prawnych, 
- Adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez właściwe samorządy zawodowe, 
- Wojewoda Wielkopolski (przekazuje środki finansowe na realizację zadania), 
- Samorządy gminne powiatu poznańskiego. 

- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Organizacje pozarządowe będące                      
w myśl ustawy podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego - Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział 
w Poznaniu. 

Źródła finansowania 
1. Budżet Powiatu Poznańskiego. 
2. Budżet Powiatu Poznańskiego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. 
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3. Budżet Powiatu Poznańskiego. 

Realizacja działania 

1. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
a) zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb społeczności lokalnych poprzez wsparcie projektów realizowalnych przez 

organizacje pozarządowe w wyznaczonych obszarach współpracy (zlecanie zadań publicznych), ale także poprzez pakiety 
promocyjne, które są reakcją na liczne zapytania dotyczące możliwości wsparcia finansowego i promocyjnego inicjatyw 
społecznych. Te ostatnie charakteryzuje różnorodność tematyki imprez oraz bardzo urozmaicona grupa odbiorców. 
Wspólną ideą wspieranych wydarzeń a jednocześnie kluczem ich selekcji są między innymi uniwersalny powiatowy 
charakter, idea aktywizacji społecznej mieszkańców powiatu poznańskiego i skuteczność promocyjna (w 2019 – 64 pakiety 
promocyjne). 

b) wsparcie medialne www.  wydarzeń odbywających się na terenie powiatu poznańskiego z wykorzystaniem marki 
„Powiatowa17.”, czyli: Internetowa Powiatowa17.,Telewizyjna Powiatowa17., Radiowa Powiatowa17., Prasowa 
Powiatowa17. 

2. W zakresie realizowanym przez Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia: 
W 2019 r. na terenie powiatu poznańskiego funkcjonowało 15 Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Osiem Punktów prowadziły 
organizacje pozarządowe, siedem Punktów obsługiwali adwokaci i radcowie prawni wskazani odpowiednio przez Okręgową Radę 
Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych.  Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 
3. W zakresie realizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:  
Organizacja patroli ratownictwa wodnego na obszarach wodnych na terenie powiatu poznańskiego. 

Nakłady finansowe 

1. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
a) 2.052.611,42 zł. 
b) w ramach nakładów związanych z Telewizyjną, Prasową, Radiową Powiatową17.  – 559 481,10 zł (szacunek). 

2. W zakresie realizowanym przez Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia: 
957.648,97 zł. 
3. W zakresie realizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:  
40.000,00 zł. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

1. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
 Liczba zadań zleconych organizacjom pozarządowym – 227. 
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                                                         IV Dzień NGO                                                                                                         Warsztaty serce od serca 

 Liczba uczestników wydarzeń realizowanych przez sektor pozarządowy – około 50 000. 
2. W zakresie realizowanym przez Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia: 
Nieodpłatana pomoc prawna: 

 Liczba porad prawnych udzielonych w 2019 r. – 3795. 
 Liczba Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej funkcjonujących w 2019 r. – 15. 
 Dostępność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych przez 251 dni w roku przez 4 godziny 

dziennie = 1004 godziny w roku. 
3. W zakresie realizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:  

 Ilość patroli obszarów wodnych na terenie powiatu – 100. 
 Wartość dofinansowania do zakupionego sprzętu  - 3.000,00 zł (torba medyczna R1). 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

Brak. 
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Działanie 2.3.2.  Wsparcie aktywności wolontariatu 

Cel i zakres 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 wrażliwości społecznej i korzystnie wpływa na kształtowanie 
świadomości obywatelskiej młodego człowieka dając możliwość zaangażowania 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 również w ramach zlecania 
zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Kontynuowane będzie wspieranie idei wolontariatu poprzez udział Starosty 
Poznańskiego w wydarzeniach i akcjach promujących wolontariat (m. in. nagrody wręczane podczas Gali Wolontariatu). 

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Organizacje pozarządowe. 
Wolontariusze. 

Źródła finansowania Budżet Powiatu. 

Realizacja działania 

Zlecanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w ramach priorytetu promocja i organizacja wolontariatu na terenie 
powiatu poznańskiego, przez Powiat Poznański organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym. Wspieranie kampanii 
społecznych, informowanie mieszkańców powiatu o przedsięwzięciach rozwijających wolontariat w powiecie (w Internetowej, 
Telewizyjnej, Prasowej i Radiowej Powiatowej17.). 

Nakłady finansowe 
W ramach kwoty na zadania z obszaru pomocy społecznej (449.999,99 zł), natomiast informowanie o wydarzeniach 
wzmacniających przekaz związany z wolontariatem, m.in. w ramach nakładów związanych z Telewizyjną (Telewizja STK), Prasową, 
Radiową Powiatową17. – szacunek 43.863,47 zł.  
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Gala wolontariatu 

 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

 Liczba zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie promocji idei wolontariatu – 1, 
 nakłady poniesione przez Powiat Poznański na ich realizację – 2 000 zł, 
 liczba nagrodzonych wolontariuszy przez Starostę Poznańskiego – w 2019 roku nagrodzono 54 wolontariuszy. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

Brak. 
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Działanie 2.3.3.  Wsparcie edukacji obywatelskiej mieszkańców 

Cel i zakres działania 

1. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
Głównym celem edukacji obywatelskiej jest kształtowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców Powiatu oraz wzmocnienie 
ich aktywności w codziennym życiu. Działanie realizowane będzie poprzez projekty edukacyjne, spotkania, wydarzenia kulturalne, 
konkursy, warsztaty odbywające się w szkołach, świetlicach, domach kultury itp.  
Celem projektu będzie również popularyzowanie historii i kultury lokalnej, m. in. poprzez naukę gwary wśród dzieci i młodzieży. 
Działania Powiatu Poznańskiego będą też ukierunkowane na integrację osób niepełnosprawnych, co przyczyni się do uwrażliwienia 
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). Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.                                       
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Powiat Poznański realizuje zadanie zlecone                            
z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Mieszkańcy powiatu poznańskiego                           
z dniem 1 stycznia 2016 roku mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych prawników 
wyznaczonych przez samorządy prawnicze oraz przez organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie ofert. Założeniem 
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej do bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej. 
2. W zakresie realizowanym przez Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia: 

Edukacja prawna: 
Organizacjom pozarządowym prowadzącym Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w ramach zawartych umów powierzono 
również realizację zadania z zakresu edukacji prawnej. Były to m.in. warsztaty i prelekcje o tematyce prawnej, opracowanie                           
i wydrukowanie informatora obejmującego zagadnienia zgłaszane w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, opracowanie 
e-poradnika o tematyce mediacyjnej. 
 

Podmioty realizujące 
działanie 

1. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

2. Edukacja prawna: 
- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
- Organizacje pozarządowe: Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji, 

Fundacja TAURUS, 
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- Wojewoda Wielkopolski (przekazuje środki finansowe na realizację zadania). 

Źródła finansowania 1. Budżet Powiatu.  
2.  Budżet Powiatu Poznańskiego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. 

Realizacja działania 

1. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
Zlecanie zadań publicznych w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa przez Powiat Poznański organizacjom 
pozarządowym i podmiotom uprawnionym. Działanie to realizowane było poprzez upowszechnienie wiedzy o prawach                                              
i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach 
pozasądowego rozwiązywania sporów.  Zlecanie zadań publicznych przez Powiat Poznański organizacjom pozarządowym                                      
i podmiotom uprawnionym z pozostałych obszarów tj. kultura i sztuka, edukacja, turystyka, a związanych z ww. tematyką. 
Wspieranie kampanii społecznych, informowanie mieszkańców powiatu o przedsięwzięciach z zakresu edukacji obywatelskiej                  
(w Internetowej, Telewizyjnej, Prasowej i Radiowej Powiatowej17.)  
2. W zakresie realizowanym przez Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia: 
W 2019 r. na terenie powiatu poznańskiego funkcjonowało 15 Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, z czego osiem Punktów 
prowadziły organizacje pozarządowe. Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a także zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego. Organizacji pozarządowej, która prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej powierza się również prowadzenie 
zadań z zakresu edukacji prawnej. 

Nakłady finansowe 

1. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
Zadania wspierające edukację obywatelską (252.958,79 zł - szacunek), natomiast informowanie o wydarzeniach wzmacniających 
przekaz związany z wolontariatem, w ramach działań związanych z Telewizyjną, Prasową, Radiową Powiatową17. – 559.481,10 
zł (szacunek). 
2. W zakresie realizowanym przez Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia: 
27.619,24 zł. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

1. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
 Liczba spotkań, wystaw, prelekcji, projektów i innych wydarzeń z zakresu edukacji obywatelskiej – 70. 
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Piknik Bezpieczni w powiecie

 Liczba zleconych zadań publicznych w obszarach: edukacja, kultura, turystyka, pomoc prawna, skierowanych na realizację 
działania – 89. 

2. W zakresie realizowanym przez Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia: 

 Liczba zadań z zakresu edukacji prawnej- 8. 
 Liczba warsztatów/zajęć/prelekcje/wykładów w ramach edukacji prawnej – 33. 
 Nakład informatorów wydanych w  ramach edukacji prawnej – 150 szt. 
 Liczba blogów/e-poradników o tematyce prawnej – 3. 

Opis barier, trudności       
i zagrożeń w realizacji 

działania 

Brak. 
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Cel strategiczny 2. 

Poprawa zdrowia i zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu 

oraz wzrost integracji społecznej mieszkańców powiatu 

poznańskiego. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Cel operacyjny 2.4. Rozwój działalności kulturalnej 

D
zi

ał
an

ie
 2.4.1. 

Organizowanie wydarzeń mających znaczenie dla rozwoju 

i upowszechniania kultury   

2.4.2. 

Wsparcie działalności kulturalnej prowadzonej przez organizacje 

społeczne oraz nagradzanie osób działających na rzecz rozwoju 

artystycznego dzieci i młodzieży 
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Działanie 2.4.1.  Organizowanie wydarzeń mających znaczenie dla rozwoju i upowszechniania kultury   

Cel i zakres działania 

Działanie realizowane będzie m. in. poprzez organizowanie i wspieranie finansowo imprez o charakterze lokalnym, krajowym 
i międzynarodowym. Powiat Poznański dążyć będzie do dalszej organizacji wydarzeń międzynarodowych, na których goszczą 
zespoły zagraniczne z różnych zakątków świata m.in. dziecięce i młodzieżowe grupy artystyczne. Ponadto, w ramach zlecania 
organizacjom pozarządowym zadań publicznych, Powiat Poznański będzie nadal przekazywał do realizacji zadania z zakresu kultury. 
Ważną rolę odgrywać będzie Powiatowa Biblioteka Publiczna w Swarzędzu, która stanowić będzie miejsce promocji czytelnictwa, 
jak i punkt kontaktowy dla bibliotekarzy z całego powiatu poznańskiego. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Źródła finansowania Budżet powiatu. 

Realizacja działania 

a) Wsparcie finansowe zadań z obszaru kultury i sztuki w ramach działania priorytetowego pn. Organizacja/wspieranie imprez 
mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu poznańskiego określonego w Rocznym Programie 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowym realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione – 
otwarte konkursy ofert, „małe granty” -  https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,27452,kultura-i-sztuka.pdf  

b) Organizowanie lub współorganizowanie wydarzeń mających znaczenie dla rozwoju i upowszechniania kultury tj. Powiatowe 
Kolędowanie w Buku  https://powiat.poznan.pl/jedyne-takie-koledowanie/ , Dożynki powiatowo gminne w Buku (gm. Buk) 
https://powiat.poznan.pl/dozynki-w-buku-2/ , udział w archidiecezjalno - wojewódzkich dożynkach w Poznaniu, 
organizacja i promocja konkursów „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego – Smak Pyry 2019” 
https://powiat.poznan.pl/pyra-krolowala-w-szreniawie/ , „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego – Smak Piernika 2019”                                               
i „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego – Smak Ryby 2019” https://powiat.poznan.pl/wyjatkowy-jarmark-2/  

c) Powierzenie gminie Swarzędz zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (gromadzenie, 
opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie materiałów bibliotecznych 
służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy                             

https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,27452,kultura-i-sztuka.pdf
https://powiat.poznan.pl/jedyne-takie-koledowanie/
https://powiat.poznan.pl/dozynki-w-buku-2/
https://powiat.poznan.pl/pyra-krolowala-w-szreniawie/
https://powiat.poznan.pl/wyjatkowy-jarmark-2/
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o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, pełnienie funkcji ośrodka 
informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie                           
i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, udzielanie 
bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji 
przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach). Przyjęte Porozumieniem 
zadania Gmina wykonywała za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. 

Nakłady finansowe 
a) 226.922,00 zł. 
b) 87.264,97 zł. 
c) 50.000,00 zł. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

 Liczba spotkań, konkursów, prelekcji, koncertów, wystaw z zakresu kultury – 628. 
 Liczba zlecanych zadań publicznych w obszarze współpracy: kultura – 58. 
 Liczba nowych czytelników bibliotek – 7826 (dane za 2018 rok, za rok 2019 w przygotowaniu) oraz zakupionych nowości 

wydawniczych – 3475 (dane za 2018 rok, za rok 2019 w przygotowaniu). 

Opis barier, trudności i 
zagrożeń w realizacji 

działania 

Brak.  
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                                                    Dożynki w Buku                                                                               Konkurs najlepszy smak powiatu – Smak Piernika i Smak Ryby 

 

                                     
                            Konkurs najlepszy smak powiatu – Smak Pyry                                                                             Powiatowe kolędowanie w Buku 
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Działanie 2.4.2.  Wsparcie działalności kulturalnej prowadzonej przez organizacje społeczne oraz nagradzanie osób działających na rzecz 
rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży 

Cel i zakres działania 

Działanie realizowane jest poprzez: 
a) finansowe wspieranie organizacji pozarządowych i organizowanych przez nie wydarzeń kulturalnych w ramach działań 

priorytetowych, określonych w Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 
b) nagradzanie osób lub podmiotów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, 
c) organizacyjne wsparcie organizacji - promocję i rozpowszechnianie informacji o imprezach kulturalnych i artystycznych 

odbywających się na terenie powiatu poznańskiego oraz patronat Starosty Poznańskiego. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Instytucje kultury. 
Organizacje pozarządowe. 

Źródła finansowania Budżet powiatu.  

Realizacja działania 

a) Wsparcie finansowe zadań z obszaru kultury i sztuki w ramach działań priorytetowych, określonych w Rocznym Programie 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowym realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione – 
otwarte konkursy ofert, „małe granty”. 

b) Uhonorowanie tych, dzięki którym korzystamy z dobrodziejstw kultury, tych, którzy poprzez kulturę utożsamiają się                            
z powiatem poznańskim, działają na jego rzecz oraz wykorzystując swoje talenty, promują zarówno polską kulturę jak                            
i powiat poza jego granicami - nagradzanie osób lub podmiotów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury. 

c) Wsparcie organizacyjne i/lub medialne wydarzeń kulturalnych i artystycznych odbywających się na terenie powiatu 
poznańskiego z wykorzystaniem marki „Powiatowa17.”, czyli: Internetowa Powiatowa17.,Telewizyjna Powiatowa17., 
Radiowa Powiatowa17., Prasowa Powiatowa17. Podejmowanie w mediach tematów związanych z kulturą, sztuką, tradycją, 
tradycją kulinarną, wydarzeniami historycznymi w powiecie poznańskim. 
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                                                Symfonia na skrzypce                                                                                                                      Nagrody z kultury                                                                    

Nakłady finansowe 
a) 538.999,98 zł. 
b) 19.500,00 zł. 
c) 127.434,08 zł (szacunek). 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

 Liczba dofinansowanych wydarzeń kulturalnych – 58. 
 Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych w obszarze współpracy kultura – 57. 
 Liczba osób nagrodzonych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 3 

(dane za rok 2018). 

Opis barier, trudności         
i zagrożeń w realizacji 

działania 

Brak. 
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Cel strategiczny 2. 

Poprawa zdrowia i zmniejszenie nierówności społecznych 

w zdrowiu oraz wzrost integracji społecznej mieszkańców powiatu 

poznańskiego. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

Cel operacyjny 2.5. Podwyższenie stanu i poczucia bezpieczeństwa  

D
zi

ał
an

ie
 

2.5.1. Poprawa warunków pracy policji 

2.5.2. Poprawa funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej 

2.5.3. Działania prewencyjne 

2.5.4. Ochrona praw konsumentów 
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Działanie 2.5.1.  Poprawa warunków pracy policji   

Cel i zakres działania 

Działanie polega na wspieraniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w zakupie niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz w zakresie 
remontów, wyposażenia i budowy nowych komisariatów. Działania te mają charakter ciągły i są realizowane w każdym roku 
obowiązywania strategii. Realizacja jest zgodna z ustalanymi każdego roku planami wspierania wyposażania komisariatów policji 
w niezbędny sprzęt i urządzenia (np. zakup sprzętu techniki policyjnej, komputerowo - biurowego, radiowozów itp.) oraz 
harmonogramem wsparcia inwestycyjnego remontów komisariatów. 
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym określa zadania powiatu o charakterze ponadgminnym z zakresu 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania 
określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Komenda Miejska Policji w Poznaniu. 
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. 

Źródła finansowania Budżet powiatu poznańskiego. 

Realizacja działania 
Podpisanie umów i porozumień pomiędzy powiatem poznańskim, a Komendami Wojewódzką i Miejską Policji w Poznaniu                                
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z określeniem realizowanych zadań. 

Nakłady finansowe Budżet powiatu poznańskiego – 1.527.471,00 zł.  

Efekty/produkty 
realizacji działania 

Wielkość wydatków przeznaczonych na pomoc w wyposażeniu policji – 927.471,00 zł.  
Wielkość wydatków przeznaczonych na prace remontowo-budowlane – 600.000,00 zł. 
Dynamika wykrywalności przestępstw – 58,3%. 
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             Na modernizację i wyposażenie Komisariatu Powiat Poznański                                                           Przekazanie nowych radiowozów  
                                  przekazał kwotę 700.000,00 zł.                                                                   (ze środków powiatu zakupiono m.in. 14 pojazdów: 4 samochody              
                                                                                                                                                            typu SUV oznakowane, 2 samochody typu SUV nieoznakowane, 4           
                                                                                                                                                          samochody segmentu C nieoznakowane, 3 samochody segmentu C   
                                                                                                                                                                    oznakowane, 1 samochód transportowy nieoznakowany) 

 

 

 

 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

Brak.  
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Działanie 2.5.2.  Poprawa funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej 

Cel i zakres działania 

Działanie polega na wspieraniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i jednostek OSP w zakupie niezbędnego 
sprzętu i wyposażenia oraz wspieraniu ich działań w zakresie remontów lub budowy nowych strażnic. 
Priorytetowo wsparcie dotyczy zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, a także różnego rodzaju sprzętu gaśniczego                               
i wyposażenia straży pożarnej.  Ponadto fundowane są nagrody w organizowanych na terenie powiatu konkursach i zawodach 
sportowo-pożarniczych. 
Podstawy prawne działania określa ustawa o samorządzie powiatowym, w której ustawodawca w ramach zadań powiatu                                  
o charakterze ponadgminnym zaliczył m.in. zadania z zakresu: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 
przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej do zadań własnych powiatu zalicza: 
1) prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; 
2) prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu; 
3) budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze 
powiatu; 
4) organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach 
ratowniczych na obszarze powiatu. 
Ustawodawca przewiduje dla powiatu prowadzenie spraw związanych z przekazaniem środków finansowych i rzeczowych dla 
Straży Pożarnej oraz współpracą z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, które stanowią wsparcie dla działań ratunkowo-gaśniczych 
Państwowej Straży Pożarnej. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 
Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu. 
Ochotnicze Straże Pożarne. 
Gminy powiatu. 
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Źródła finansowania Budżet powiatu poznańskiego.  

Realizacja działania 

Podpisanie umów pomiędzy powiatem poznańskim, a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w sprawie 
przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z określeniem realizowanych zadań. 
Zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla Jednostek OSP, podpisanie umów z Gminami powiatu w sprawie przekazania 
pomocy rzeczowej. 
Zakup towarów i usług na potrzeby organizacji zawodów, konkursów i innych wspólnych przedsięwzięć  skierowanych dla członków 
OSP.   

Nakłady finansowe Budżet powiatu poznańskiego – 1.208.544,11 zł.  

Efekty/produkty 
realizacji działania 

Wielkość wydatków przeznaczonych na zakup sprzętu i wyposażenia – 701.903,11 zł. 
Wielkość wydatków przeznaczonych na remonty i budowę nowych strażnic – 506.641,00 zł. 
Liczba przeprowadzonych zawodów, konkursów i innych wspólnych przedsięwzięć – 12.  

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 
Brak.  
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Kontynuacja modernizacji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie          Modernizacja obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krzesinach 

 

 
Dofinansowano zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA oraz innego sprzętu ratowniczo-gaśniczego 
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Sfinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaka, wyposażenia grup specjalistycznych oraz organizacji szkoleń specjalistycznych 
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Działanie 2.5.3.  Działania prewencyjne 

Cel i zakres działania 

Działanie dotyczy wspierania realizacji zadań policji z zakresu prewencji ogólnej oraz straży pożarnej z zakresu prewencji 
przeciwpożarowej. Jednym z celów działania jest rozwój systemu prewencji, zapobiegającej przestępczości kryminalnej, 
gospodarczej i drogowej. Działanie odnosi się do wspierania różnego rodzaju akcji prewencyjnych i informacyjnych policji, które są 
skierowane do różnych grup środowiskowych i wiekowych mieszkańców powiatu. Drugim celem działania jest rozwój systemu 
prewencji prowadzonej przez służby ratunkowo-gaśnicze, zapobiegającej podstawowym zagrożeniom powiatu, do których zalicza 
się zagrożenie pożarowe oraz wypadki drogowe. Działanie odnosi się do wspierania różnego rodzaju akcji prewencyjnych                                  
i informacyjnych straży pożarnej oraz popularyzacji wiedzy z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa wśród samych mieszkańców 
powiatu. 
Głównymi realizatorami tego działania są Policja i Straż Pożarna, ale powiat jest w tych działaniach partnerem ustawowym (ustawa 
z 1998 r. o samorządzie powiatowym dotycząca m.in. zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli). 
Wspieranie policji w zakresie prewencji ogólnej i straży pożarnej w prewencji przeciwpożarowej jest także realizacją Programu 
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Powiatu Poznańskiego z 2015 r. 
Sprawozdanie z realizacji Programu w roku 2018 zostało przekazane Radzie Powiatu w Poznaniu wraz ze sprawozdaniem                                 
z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego dnia 30 stycznia 2019 roku. 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 zagrożeń zdrowia, życia i mienia. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Komenda Miejska Policji w Poznaniu. 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. 

Źródła finansowania Budżet powiatu poznańskiego. 
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Realizacja działania 

Zakup niezbędnych towarów i usług związanych z realizacją działań prewencyjnych, np.: 
- Kamizelki odblaskowe dla pierwszoklasistów – „Widoczny pierwszoklasista”; 
- „Poznański rower – bezpieczny rower”; 
- Program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa pożarowego – „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie”; 
- Piknik rodzinny – „Bezpieczni w powiecie poznańskim”; 
- Turnieje bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży; 
- Konkurs fotograficzny „Skrzydła życia”;  
- Konkurs bezpieczeństwa ruchu drogowego w dniu 8 marca. 

Nakłady finansowe 239.952,00 zł.  

Efekty/produkty 
realizacji działania Wielkość wydatków na działalność o charakterze prewencyjno-informacyjnym - 239.952,00 zł.  

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

Brak.  
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                               „Widoczny pierwszoklasista”                                                                                      „Poznański rower – bezpieczny rower” 

 

                                                   
                „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie”                                                   Piknik rodzinny „Bezpieczni w powiecie poznańskim” 
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Działanie 2.5.4. Ochrona praw konsumenckich 

Cel i zakres działania 

Działanie polega na ochronie praw konsumentów - mieszkańców powiatu poznańskiego poprzez działalność Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów w Poznaniu. Rzecznik swoje zadania wykonuje przy pomocy Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 
Kompetencje Rzecznika mają charakter edukacyjny oraz doradczo-procesowy. Jego zadania obejmują m.in.: udzielanie bezpłatnych 
porad i informacji prawnych, obronę interesów konsumentów poprzez podejmowanie w ich imieniu interwencji wobec 
przedsiębiorców w celu uzyskania wyjaśnień i informacji, udzielanie pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich 
prowadzeniu, występowanie do przedsiębiorców  w przypadku podejrzeń o stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, w tym 
prowadzenie spraw sądowych, prowadzenie spraw sądowych w postępowaniach grupowych. Priorytetowym zadaniem rzecznika 
jest edukacja konsumencka, prowadzona wśród różnorodnych grup konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży 
szkolnej. Edukacja konsumencka, która ma charakter informacyjno-wychowawczy ma na celu  nauczenie umiejętności i postaw 
potrzebnych do bycia świadomymi konsumentami i rozumienia swojej roli jako odpowiedzialnego uczestnika systemu 
gospodarczego.  

Podmioty realizujące 
działanie 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu działający przy pomocy Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów , we 
współpracy z innymi organami takimi jak np.  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa, oraz organizacje 
konsumenckie, np. Federacja Konsumentów. Zaznaczyć trzeba, że ochrona praw konsumentów należy także do zadań własnych 
samorządu wojewódzkiego. Ponadto w systemie ochrony praw konsumentów uczestniczą inne podmioty, które wprost w zadaniach 
tej ochrony nie mają, ale faktycznie taką ochronę świadczą, np. Rzecznik Finansowy lub Rzecznik Praw Pacjenta. Rzecznik 
konsumentów może współpracować również z tymi podmiotami. 

Źródła finansowania Budżet Powiatu Poznańskiego – zadanie własne Powiatu. 

Realizacja działania 
Zadanie ma charakter ciągły i uzależnione jest od wpływu spraw zgłaszanych przez konsumentów. 
W ramach zaś edukacji konsumenckiej w 2019 r. podejmowano następujące czynności: 
- powiatowy etap XV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu 
(3 laureatów uczestniczyło w etapie wojewódzkim); 
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- udział w pracach komisji konkursowej  etapu wojewódzkiego XV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej; 
- prelekcja dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu; 
- 2 wystąpienia w telewizji, raz w radio i w prasie. 

Nakłady finansowe 

 W 2019 r. wydatkowano z budżetu jakim dysponowało Biuro PRzK 789,65 zł. (gł. na nagrody dla uczniów uczestniczących                               
w Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej). Rzecznik konsumentów miał  w budżecie przewidziane łącznie 5000 zł. Pozostałe środki 
finansowe są pokrywane z innych paragrafów budżetu Powiatu (wynagrodzenia, utrzymanie biura itp.).  

Efekty/produkty 
realizacji działania 

W 2019 r. udzielono 4255 porad konsumenckich, zgłoszono do rzecznika 562 wnioski o podjęcie interwencji. 
Wytoczono przez rzecznika 9 powództw. Rzecznik ponadto wstąpił do 8 spraw po stronie konsumentów, złożył 1 wniosek                                
o zawezwanie do próby ugodowej i 1 istotny pogląd w sprawie.  
Ponadto w 5 sprawach złożono w jednostkach Policji zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów penalizującym nieudzielenie rzecznikowi konsumentów informacji i wyjaśnień 
lub nieustosunkowanie się do jego uwag i opinii, z tych spraw w 3 złożył wniosek o działanie w charakterze oskarżyciele posiłkowego 
przed sądem rejonowym – wydziałem karnym. Uzyskano 2 wyroki sądów skazujące sprawców wykroczeń.  
Ponadto rzecznik sporządzał pisma procesowe dla konsumentów, w tym pozwy w ilości 53, inne pisma procesowe w ilości 39 
(głównie wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, sprzeciwy, apelacje, repliki itp.). 
W 2019 r. toczyło się z lat ubiegłych jeszcze 5 spraw sądowych, w których rzecznik wytaczał powództwo. 
Od wielu lat obserwuje się, pomimo pewnych wahań, trend wzrostowy ilości porad i spraw. Należy zauważyć jednak, że od czasu 
wprowadzenia przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej trend ten lekko wyhamował.   

Opis barier, trudności i 
zagrożeń w realizacji 

działania 

 Cały czas niski poziom świadomości praw konsumenckich wśród konsumentów i przedsiębiorców. Czasem – nie tylko niska 
świadomość prawna, ale bardzo mała zaradność życiowa. 

 Konsumenci nie znając swoich praw mają często nierealne oczekiwania wobec rzecznika i mogą być zawiedzeni poziomem 
uzyskanej usługi (pomocy). Przedsiębiorcy zaś nie znając prawa narażają konsumentów na wytaczanie powództw. Nie 
wszyscy konsumenci chcą występować przed sądem, co oznacza, że w niektórych sprawach nie można im efektywnie 
pomóc. Konsumenci tacy będą zawiedzeni, a brakiem satysfakcjonującego zakończenia sprawy obwinią rzecznika i 
samorząd powiatowy, a nie przedsiębiorcę, który nie chciał dobrowolnie uwzględnić ich słusznych roszczeń. 

 Brak bezpośredniej możliwości występowania przez rzecznika do ubezpieczycieli i banków. Obecna regulacja, nie 
wskazująca rzeczników jako podmioty uprawnione do wystąpień wobec tych podmiotów powoduje niekiedy brak 
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XV Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej                                            

możliwości uzyskania informacji i wyjaśnień od tych przedsiębiorców,  którzy zasłaniają się tajemnicą bankową                                        
i ubezpieczeniową. 

 Brak realnej sankcji wobec podmiotów, które uchylają się od przedstawienia rzecznikowi żądanych informacji i wyjaśnień, 
art. 114 ust. 1 ww. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nie jest sankcją wystarczającą.  

 Brak jakiejkolwiek procedury przewidzianej dla postępowań prowadzonych przez rzeczników, np. nieuregulowana kwestia 
zastępcy rzecznika, względnie osoby po. Rzecznika, w razie jego nieobecności, kwestia doręczeń, właściwości miejscowej 
itp. 

 Faktyczną barierą dochodzenia roszczeń konsumenckich stanowią skomplikowane procedury sądowe, skomplikowane nie 
tylko dla konsumenta – laika ale również prawników, koszty postępowań sądowych, szczególnie po ostatniej wielkiej 
reformie procedury cywilnej, która weszła w życie 7 listopada 2019 r. oraz czas trwania spraw sądowych, który od wielu 
lat jest bardzo długi. 

 Są sytuacje, w których nie można pomóc konsumentowi, z tego powodu, że zawarł umowę z przedsiębiorcą z siedzibą poza 
Polską, a nawet poza terytorium Unii Europejskiej. W takich sytuacjach rzecznik może jedynie pomóc krótką informacją 
prawną, bo nie ma żadnych kompetencji w takich sprawach. 
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Cel strategiczny 3. 
Rozwój edukacji, rynku pracy i wspieranie rozwoju gospodarczego 

powiatu poznańskiego 

Cel operacyjny 3.1. 

Rozwój edukacji ponadgimnazjalnej (aktualnie 

ponadpodstawowej), podnoszenie poziomu wykształcenia                           

i kwalifikacji zawodowych mieszkańców 

D
zi

ał
an

ie
 

3.1.1. 
Budowa, remonty i modernizacje budynków oświatowych 
i przyszkolnych obiektów sportowych 

3.1.2. 
Systematyczne unowocześnianie, wymiana sprzętu, pomocy 
naukowych i wyposażenia szkół 

3.1.3. 
Doskonalenie kwalifikacji pracowników oświaty w szkołach 
i placówkach oraz podnoszenie kompetencji uczniów 

3.1.4. 
Racjonalizacja kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych 
(aktualnie ponadpodstawowych) 

3.1.5. 

Wprowadzenie do szkół ponadgimnazjalnych (aktualnie 
ponadpodstawowych) nowych kierunków i profilów kształcenia dla 
osób dorosłych oraz rozwijanie nowoczesnych metod kształcenia e-
learning 

3.1.6. 
Rozwój form doradztwa zawodowego dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych (aktualnie ponadpodstawowych) oraz 
doradztwa w zakresie wyboru dalszych kierunków kształcenia 

3.1.7. 
Wspieranie finansowe uczniów o najlepszych wynikach nauczania 
w szkołach powiatowych poprzez programy stypendialne oraz system 
nagród 

3.1.8. 
Dostosowywanie funkcjonowania placówek oświatowych do 
zmieniających się uwarunkowań demograficznych i organizacyjno-
prawnych 
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Działanie 3.1.1.  Budowa, remonty i modernizacje budynków oświatowych i przyszkolnych obiektów sportowych 

Cel i zakres działania 

Podniesienie standardu usług edukacyjnych w powiecie poznańskim (budowa, rozbudowa i modernizacja powiatowych obiektów 
oświatowych i sportowych oraz towarzyszącej im infrastruktury technicznej). 
Optymalizacja sieci Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych celem zwiększenia ich dostępności dla korzystających z ich usług 
mieszkańców powiatu i uczniów szkół znajdujących się w zasięgu ich działania. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Powiatowy Konserwator Zabytków. 

Źródła finansowania 

Budżet Powiatu. 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.   
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Fundusze Norweskie i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Realizacja działania 

W ramach działania, oprócz bieżących prac remontowych i modernizacyjnych, zrealizowano następujące inwestycje: 
a) Rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Murowanej Goślinie o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-administracyjną 

oraz zagospodarowanie terenu Szkoły. Realizacja zadania trwała od dnia 15.02.2018 r. do dnia 04.10.2019 r. Zadanie 
zakończono i rozliczono. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 16.529.530,00 zł.  
Planowana kwota dofinansowania z EFRR w ramach WRPO 2014+ wynosi 4.064.231,90 zł, natomiast dofinansowanie od 
Ministra Sportu z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na salę gimnastyczną zostało przekazane w całości w wysokości 
1.030.200,00 zł w roku 2019  i rozliczone wnioskiem końcowym. 

b) Rewitalizacja elewacji zabytkowego budynku szkoły w Murowanej Goślinie. Realizacja zadania trwała od dnia 27.09.2019 
r. do dnia 10.12.2019 r. Zadanie wykonano i rozliczono w kwocie 368.740,00 zł.  

c) W Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy: 
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- Przebudowa budynków internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy – dokumentacja - inwestycje drogowe spowodowały 
zmniejszenie działki. Procedury z tym związane  opóźniły zlecenie dokumentacji, która obecnie planowana jest na 
rok 2020. Szacowane środki na ten cel to 100.000,00 zł, 

- Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Rokietnicy - inwestycje drogowe spowodowały zmniejszenie działki. 
Procedury z tym związane opóźniały zlecenie robót.  W dniu 10.12.2019 r. zawarta została umowa na wykonanie 
dokumentacji projektowej. Projekt koncepcyjny i dokumentację budowlaną planowano wykonać  i rozliczyć w roku 
2019, dlatego na powyższe utworzono wydatki niewygasające z 2019 r. w kwocie 43.972,50 zł, z rozliczeniem do 
30.06.2020 r. Dokumentacja wykonawcza wykonana zostanie do dnia 28.04.2020 r. W roku 2019 wykonana została 
mapa do celów projektowych, w kwocie 1.968,00 zł. Realizacja planowana jest na rok 2021, 

- remont instalacji elektrycznej w ZS w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu, ul. Rubież 20 - w roku 2019 wykonana została 
dokumentacja techniczna za kwotę 17.800,00 zł.  Realizacja zadania planowa jest na rok 2020-2021, 

- wykonanie siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół  im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Szkoła                         
w Poznaniu, ul. Rubież 20 - w ramach projektu Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych 
boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim, Powiat Poznański zobowiązany jest do zachowania celów projektu 
przez okres 10 lat. W związku z powyższym, w dniu 7.06.2019 r.  zawarta została umowa na wykonanie siłowni na 
kwotę 52.890,00 zł z terminem realizacji do dnia 16.08.2019 r.  Zadanie zakończono i rozliczono, 

- remont pawilonu chemicznego - zawarcie umowy na roboty budowlane w dniu 4.10.2018 r. a 19.10.2018 r. na 
nadzór inwestorski. Termin realizacji ustalony został na dzień 28.02.2019 r. W związku z powyższym ujęto zadanie 
w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. Zadanie wykonano i rozliczono w roku 
2019, w kwocie 187.200,00 zł.  

d) Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach – 
przywrócenie świetności zabytkowym elementom kompleksu pocysterskiego i doprowadzenie obiektu do zgodności                            
z przepisami p.poż. Inwestycja realizowana w latach: 2017 - dokumentacja, realizacja 2018-2019.  Realizacja zadania trwała 
od dnia 27.12.2017 r. do dnia 30.04.2019 r. Zadanie zakończono i rozliczono do dnia 23.08.2019 r. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 14.552.200,00 zł.  
Planowana kwota dofinansowania z EFRR w ramach WRPO 2014+ wynosi 8.835.649,60 zł. Umowę o dofinansowanie                          
w ramach działania 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, podpisano 
w dniu 04.08.2017 r. 

e) Rewaloryzacja ogrodzenia przy SOSW w Owińskach – etap I.  Dokumentacja wykonana została w roku 2016. Realizacja 
zadania trwała od dnia 6.06.2019 r. do dnia 14.11.2019 r.  Zadanie zakończono i rozliczono w kwocie 1.891.400,00 zł.  
Zadanie finansowane w 50% w ramach dotacji celowej z  Województwa Wielkopolskiego.  
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f) Poprawa warunków lokalowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych poprzez modernizację dotychczasowych siedzib 
lub ich przenoszenie do nowych obiektów (budowanych lub adaptowanych): 

- Przystosowanie pomieszczeń środkowego segmentu Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy dla potrzeb 
poradni psychologiczno-pedagogicznej – dokumentacja - ze względu na potrzebę dostosowania całego obiektu do 
przepisów p. poż., zlecona została ekspertyza techniczna i dokonano podziału geodezyjnego. Następnie zlecona 
została i wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja prac planowana jest na rok 2021.  

g) Boisko wielofunkcyjne dla Zespołu Szkół nr 1  w Swarzędzu - w roku 2018 wykonana została dokumentacja projektowa.              
W dniu 6.06.2019 r. zawarta została umowa na realizację zadania i nadzór inwestorski. Zadanie zakończono i rozliczono            
w całkowitej kwocie 858.379,76 zł.  

h) Projekt przebudowy ZS w Kórniku -  zlecona została ekspertyza techniczna budynku i ekspertyza techniczna stanu ochrony 
przeciwpożarowej. Opracowania zostały wykonane i rozliczone. Dokumentacja projektowa planowana  jest do wykonania 
w roku 2020. 

i) Termomodernizacja Zespołu Szkół  w Mosinie wraz z wymianą oświetlenia - realizacja zadania trwała od dnia 18.10.2018 
r. do dnia 9.10.2019 r. Zadanie wykonano nieterminowo w kwocie 2.294.416,94 zł. Naliczone zostały kary.  Z uwagi na brak 
płatności dla podwykonawców, zadanie nie zostało jeszcze rozliczone.    
Planowana kwota dofinansowania z EFRR w ramach WRPO 2014+ wynosi 1.410.801,63 zł.           

j) Nabycie nieruchomości na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu (siedziba PPP). 
k) Nabycie nieruchomości przy Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. 
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Nakłady finansowe 

Nakłady finansowe w roku 2019: 
a) 7.602.454,38 zł, 
b) 368.740,00 zł,  
c) 259.858,00 zł,  
d) 6.923.706,22 zł, 
e) 1.861.799,83 zł, 
f) 59.975,00 zł, 
g) 815.329,76 zł,       
h) 72.680,00 zł,   
i) 2.264.773,95 zł, 
j) nieruchomość PPP w Luboniu - cena z aktu notarialnego: 2.685.626,89 zł, 
k) nieruchomość w Bolechowie - cena z aktu notarialnego: 1.300.000,00 zł. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

Efektem realizacji działań jest poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie Powiatu Poznańskiego. Polepszeniu uległy 
warunki kształcenia ww. wskazanych szkołach i placówkach Powiatu, co powinno wpłynąć na podniesienie ich konkurencyjności 
pod względem innych placówek w aglomeracji poznańskiej. Zabytkowe obiekty oświatowe na terenie powiatu poznańskiego 
poprzez rewaloryzacje polepszą warunki pracy nauczycieli i kształcenia uczniów. Poprawie ulegną warunki dla rozwoju kształcenia 
praktycznego. Nastąpi optymalizacja warunków pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.  W ramach realizacji działania, 
uwzględnione zostały również potrzeby w zakresie zmiany siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu, oraz jej filii 
w Suchym Lesie, wynikające z konieczności poprawy warunków ich funkcjonowania. Celem reorganizacji sieci Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych jest optymalizacja ich dostępności dla zwiększającej się od kilku lat liczby użytkowników. 

 Liczba zmodernizowanych i wyremontowanych placówek oświatowych w roku 2019: zrealizowano 4 obiekty, w trakcie 
realizacji 3 obiekty.  

 Liczba uczniów, którym w wyniku przeprowadzonych remontów polepszyły się warunki kształcenia (wg. SIO na dzień 
30.09.2019 r.): 
a) b) Szkoła w Murowanej Goślinie 229 uczniów, 
c) Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy 545 uczniów (w tym technikum w Poznaniu, ul. Rubież: 
147 uczniów), 
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Część dydaktyczna w nowym budynku szkoły w Murowanej Goślinie 

 

d) e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach 163 wychowanków, 
g) Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu 1157 uczniów, 
h) Zespół Szkół  w Kórniku 223 uczniów, 
i) Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie 302 uczniów, 
j) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu - liczba dzieci objętych pomocą w rejonie działania całej poradni to 
30659 (liczba przyjętych 1977), tylko w Luboniu liczba dzieci objętych pomocą pp to 5774, liczba przyjętych 640. 
k)  Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (bez szkoły w Murowanej Goślinie) 355 uczniów. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

 Nakłady finansowe na budowę i utrzymanie obiektów. 
 Tereny inwestycyjne. 
 Brak możliwości zapewnienia właściwych warunków w placówkach korzystających z obiektów starych.    
 Trudności w pozyskaniu nieruchomości na potrzeby lokalizacji poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz z filiami. 



      
 

  

S t r o n a  159 | 239 

 

                                          
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie po wymianie oświetlenia 

 

                                          
Rewaloryzacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach 

                                         Sala gimnastyczna                                                                                                                                    czytelnia 
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Działanie 3.1.2.  Systematyczne unowocześnianie, wymiana sprzętu, pomocy naukowych i wyposażenia szkół 

Cel i zakres działania 

W wyniku przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu diagnozy potrzeb w zakresie rozwoju kształcenia ogólnego 
i zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański, uznano, że posiadają one pewne deficyty (braki) w wyposażeniu 
i infrastrukturze, które wpływają na możliwość uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji przez uczniów. Konieczny jest 
zatem zakup środków trwałych oraz specjalistycznego oprogramowania w celu wyposażenia m. in. pracowni komunikacji w językach 
obcych, pracowni komputerowych i informatycznych oraz pracowni obsługi urządzeń sterowanych numerycznie.  Działanie wynika 
z zapisów ustawy Prawo oświatowe, które określa zadania powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkoły 
ponadgimnazjalne (aktualnie ponadpodstawowe).  

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
Szkoły prowadzone przez Powiat Poznański. 

Źródła finansowania 

 
Budżet Powiatu Poznańskiego, 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
Europejski Fundusz Społeczny. 
  

Realizacja działania 

Zakupy trwałe służące unowocześnianiu wyposażenia szkół, dokonywane są systematycznie, zgodnie z aktualnymi potrzebami. 
Wymianę sprzętu i pomocy dydaktycznych można uznać za zadanie ciągłe, którego realizacja opiera się w dużej mierze na 
dostępnych źródłach finansowania (w tym ze środków unijnych). Wyposażanie szkół w najnowszy sprzęt jest działaniem trwałym, 
służącym uczniom danej szkoły przez wiele lat, które wraz z dekapitalizacją i nowymi potrzebami wymagać będzie stałego 
monitoringu. Zakup wyposażenia realizowany jest m.in. w ramach następujących Projektów: 

1. „ Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest 

powiat poznański” – projekt obejmuje wyposażenie pięciu szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Poznańskiego (Zespołu Szkół 
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Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, Zespołu Szkół w Kórniku, Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki                              

w Mosinie, Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława 

Zamoyskich w Rokietnicy) w nowoczesny sprzęt dydaktyczny do praktycznej nauki zawodu. Projekt uzyskał dofinansowanie 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+. W minionym roku kalendarzowym 

poniesiono pierwsze wydatki. W sumie do końca 2019 r. dostarczono wyposażenie do 21 z 29 pracowni zlokalizowanych 

w 5 placówkach oświatowych. W roku 2019 zakupiony został m.in. ciągnik rolniczy, wyposażenie pracowni logistycznych, 

informatycznych, do nauki języków obcych, hotelarskiej, gastronomicznej, fryzjerskiej, architektury krajobrazu, rysunku 

technicznego, usług reklamowych. W roku 2019 poniesiono także wydatki związane z dostarczonym w końcu 2018 roku 

wyposażeniem 4 pracowni zawodowych dla ZS nr 1 w Swarzędzu. Były to pracownie: informatyczna programowania 

CAD/CAM/CNC, obsługi urządzeń sterowanych numerycznie CNC,  krajalnia metali oraz eksploatacji urządzeń i systemów 

mechatronicznych.  Nadal realizowane są postępowania dot. wyposażenia pozostałych, już tylko 8 pracowni. Wartość 

projektu wynosi 5.233.909,75 zł a  kwota planowana do dofinansowania na poziomie 4.411.049,46 zł. Termin zakończenia 

całego przedsięwzięcia przewidziano na dzień 30 czerwca 2020r.  

2. „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu” – projekt obejmuje budowę i wyposażenie 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu. Proces związany z budową budynków CKP został zakończony natomiast 

sukcesywne wyposażanie nowopowstałych pracowni powinno zakończyć się z końcem 2020 roku. W grudniu roku 2019  

podpisano umowy do dostawę wyposażenia do Pracowni Diagnostyki Samochodowej a także do Pracowni Budowy                           

i Technologii Napraw Pojazdów Samochodowych oraz Pracowni Eksploatacji Pojazdów Samochodowych. Wydatki 

wynikające z przedmiotowych umów w łącznej kwocie 1.252.251,00 zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających 

z upływem roku budżetowego 2019. Zatem w ujęciu budżetowym należy je przyporządkować do roku 2019, choć faktycznie 

poniesione zostały w lutym 2020 r. 

3. „Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu 

Poznańskiego” – projekt dotyczy głównie zajęć wyrównawczych z matematyki i informatyki oraz zajęć dodatkowych dla 

uczniów uzdolnionych matematycznie i informatycznie realizowanych w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja 

Kopernika w Puszczykowie, Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie oraz Zespole Szkół  Nr 2 w Swarzędzu.  W ramach 

projektu  zaplanowano również zakup sprzętu komputerowego (6 zest.), drukarek 3D (2 szt.)  gogli VR (6 szt.) oraz klocków 

do robotyki (5 kompl.). Sprzęt komputerowy i drukarki zostały zakupione w roku 2018 za kwotę 63.695,55 zł. Natomiast          

w roku 2019 zakupiono gogle VR i klocki do robotyki za kwotę 26.486,81 zł. 

4. „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. 

Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie” – projekt obejmował przede wszystkim rozbudowę istniejącego budynku 
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szkoły o salę gimnastyczną i nowe skrzydło z częścią dydaktyczno - administracyjną. W ramach zawartej umowy                                  

z wykonawcą prac związanych z rozbudową Szkoły dostarczono również wyposażenie 2 nowo powstałych pracowni do 

nauki języków obcych w specjalistyczne systemy do nauki języków. 

Nakłady finansowe 

1.  4.633.376,03 zł. 
2. 1.252.251,00 zł.                        

3. 26.486,81 zł. 

4. 54.026,67 zł. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

 Liczba nowo powstałych pracowni językowych i komputerowych:    język. -  3,   kom. – 3.  
 Liczba nowo zakupionych pomocy dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania: 1 308 szt., 33 komplety, 149 zestawów. 
 Nakłady na zakup nowego sprzętu i wyposażenia szkół prowadzonych przez Powiat Poznański (pracownie językowe, 

pracownie komputerowe, pracowni obsługi urządzeń sterowanych numerycznie) 5.966.140,51 zł. 
Efektem realizacji działania jest poprawa wyposażenia szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i służący nauce zawodu (pracownie 
językowe i komputerowe, oprogramowanie). Systematyczna wymiana sprzętu poprzez zakup nowego sprzętu przyczyniła się do 
poprawy warunków kształcenia. Dzięki zakupowi nowoczesnych pomocy dydaktycznych i specjalistycznego oprogramowania 
zwiększają się kompetencje uczniów oraz nabywają oni dodatkowych kwalifikacji wymaganych na rynku pracy. 

Opis barier, trudności           
i zagrożeń w realizacji 

działania 

Dynamika powstawania nowych technologii i rozwiązań technologicznych, wpływa na konieczność ciągłego dostosowywania 
sprzętu i pomocy dydaktycznych do aktualnych potrzeb i bieżącej pracy. 
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               Pracownia językowa – Szkoła w Murowanej Goślinie                                       „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu”    

                                                                                                                                                     - Pracownia Budowy i Technologii Napraw Pojazdów Samochodowych 

 

                                       
                                                                     „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu”    

                                                                                     - Pracownia Eksploatacji Pojazdów Samochodowych 
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Działanie 3.1.3.  Doskonalenie kwalifikacji pracowników oświaty w szkołach i placówkach oraz podnoszenie kompetencji uczniów 

Cel i zakres działania 

Szybko zmieniające się uwarunkowania gospodarcze oraz społeczne wymagają od pracowników oświaty stałego podnoszenia 
swoich kompetencji i kwalifikacji. Wzrasta również konkurencja na rynku pracy, co powoduje, że uczniowie muszą stale doskonalić 
swoją wiedzę i umiejętności, aby sprostać oczekiwaniom lokalnych przedsiębiorców. Realizacja działania wynika z zadań 
ustawowych Powiatu Poznańskiego, jako organu prowadzącego dla szkół ponadgimnazjalnych (aktualnie ponadpodstawowych) 
oraz szkół specjalnych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  
Celem działania jest zatem podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników, nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat 
Poznański oraz uczniów kształcących się w różnych typach szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) w Powiecie. 
W zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników oświaty specjalny nacisk został położony na projekty i kursy dotyczące: 

 nowoczesnych metod kształcenia w tym metod aktywizujących pracę uczniów, 
 pokonywania trudności w zdobywaniu wiedzy,  
 umiejętności pracy w stresie: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych oraz w sytuacji wypalenia zawodowego, 
 metod kształcenia specjalnego: metoda Dennisona, arteterapia, muzykoterapia, komunikacja alternatywna,  
 rozwijania kompetencji językowo-metodycznych w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz 

wzbogacenia oferty edukacyjnej.  
Projekty adresowane do uczniów miały charakter interdyscyplinarny i wynikały z aktualnych potrzeb uczniów. W ramach 
realizowanych działań uczniowie m. in. zwiedzali szkoły za granicą oraz poznawali nowe metody prowadzenia zajęć uczestnicząc 
także w wymianach międzynarodowych w ramach podpisanych umów (Erasmus+). 
Dążenie do osiągnięcia celu realizowane jest głównie w ramach projektów realizowanych ze środków unijnych:  

1. „Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Poznański”. 

2. „Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie”. 
3. „Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych i kwalifikacji w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół 

Powiatu Poznańskiego”.  
4. „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji”. 
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Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  
Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
Dyrekcje i nauczyciele szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, 
Uczniowie szkół. 

Źródła finansowania 
Budżet Powiatu Poznańskiego, plany finansowe szkół i placówek.  
Środki UE ( Europejski Fundusz Społeczny). 
 

Realizacja działania 

W 2019 r. – zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela, podejmowane były działania polegające na dofinansowaniu nauczycielom 
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, 
zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz dofinansowywaniu szkoleń rad pedagogicznych lub ich 
przedstawicieli, finansowaniu doradztwa metodycznego oraz warsztatów, szkoleń i konferencji dla dyrektorów szkół i placówek. 
W ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych  w roku 2019 zrealizowano następujące zajęcia i kursy: 

1. Podpisano umowy z wykonawcami na realizację zajęć/kursów/szkoleń dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat 
Poznański: Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Zespołu Szkół w Kórniku, Zespołu Szkół im. 
Adama Wodziczki w Mosinie, Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy oraz Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, m.in.: technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, kompetencje 
informatyczne, kompetencje językowe, doradztwo zawodowe, praca z uczniem i rodzicem, wypalenie zawodowe 
nauczycieli, środki na działalność edukacyjną, technik architektury krajobrazu, technik logistyk. Ponadto realizowano 
zajęcia ponadlekcyjne i kursy dla uczniów z ww. szkół oraz przeprowadzono staże zawodowe dla uczniów w firmach 
współpracujących ze szkołami. 

2. Przeprowadzono doradztwo zawodowe dla uczniów; przygotowano zajęcia specjalistyczne dla uczniów Technikum 
Hotelarstwa oraz Technikum Żywienia; zrealizowano zajęcia ponadlekcyjne przygotowujące uczniów do egzaminów 
zawodowych oraz podnoszące kwalifikacje w zakresie nabycia umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim  
w biznesie, ponadto zrealizowano staże zawodowe dla uczniów Technikum. 

3. Przeprowadzono dwa szkolenia dla kadry pedagogicznej, pierwsze z obsługi języka programowania C++ oraz z obsługi 
klocków interaktywnych Lego MindStorms. Ponadto prowadzone były zajęcia wyrównawcze z matematyki, wyrównawcze 
z informatyki, zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych matematycznie i zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych 
informatycznie. 

4. Podpisano umowy z wykonawcami na realizację zajęć z zakresu: uprawnienia do obsługi wózków widłowych, uprawnienia 
spawacza TIG, uprawnienia spawacza MIG, uprawnienia spawacza MAG. 
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Ponadto zrealizowano zajęcia z zakresu: programowanie i obsługa obrabiarek numerycznych CNC, programowanie 
sterowników i komunikacja systemów, kurs barmański, kurs baristyczny, budowa urządzeń mechatronicznych, kurs 
pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu wg MEN, projektowanie i tworzenie stron internetowych, 

uprawnienia energetyczne SEP, kurs kadry i płace, Kurs projektowania i druku 3D. Zakupiono także materiały 
dydaktyczne (artykuły spożywcze) na potrzeby zajęć gastronomicznych. 

Liczba i rodzaj realizowanych projektów: 4 projekty.  
Liczba pracowników oświaty i uczniów uczestniczących w projektach, których celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli                    
i uczniów: nauczyciele – 81,  uczniowie - 1 647.  

Nakłady finansowe 

W 2019 r. w ramach środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zabezpieczonych                           
w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2019 r., do szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański przekazane zostały środki 
finansowe w wysokości: 309.786,00 zł (Uchwała nr 228/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 lutego 2019 r.), z czego  
172.547,00 zł  w dziale 801/80146/4300 oraz 137.239,00 zł w dziale 854/85446/4300 z przeznaczeniem między innymi na 
dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne  
i doskonalące, zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz na szkolenia rad pedagogicznych lub ich 
przedstawicieli. 
Dodatkowo kwota  54.669,00 zł została zabezpieczona na doradztwo metodyczne oraz warsztaty, szkolenia i konferencje dla 
dyrektorów szkół i placówek. W ramach tych środków m.in. zorganizowano warsztaty dla dyrektorów szkół/placówek z zakresu 
Systemu Informacji Oświatowej oraz szkolenie z zakresu nadzoru pedagogicznego a także sfinansowano dodatek z tytułu pełnienia 
funkcji doradcy metodycznego dla nauczycieli. W związku ze zmianą zasad finansowania doradztwa metodycznego dla nauczycieli 
od 2019 r. na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym Powiat Poznański powierzył zadania doradcy metodycznego Powiat 
Poznański otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową, która została wykorzystana w wysokości 41.017,31 zł. 
Środki finansowe wydatkowane przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów w ramach kwot wydatkowanych na kursy i szkolenia 
dla nauczycieli oraz uczniów :  

1. 838 729,87 zł. 
2. 51.235,42 zł. 
3. 94.000 zł, w tym: sprzęt 85.000 zł, nauczyciele 9.000,00 zł. 
4. 190.829,32 zł. 
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Efekty/produkty 
realizacji działania 

Efektem realizacji działania jest zwiększenie umiejętności i kompetencji pracowników oświaty w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Poznański. Uczniowie będący beneficjentami programów i projektów edukacyjnych poszerzyli swoje umiejętności 
i zainteresowania, a w wyniku przeprowadzonych działań poprawiły się ich kompetencje na rynku pracy. Nauczyciele nabyli nowe 
umiejętności związane z rozwojem zawodowym, co wpisuje się także w ich obowiązkowe zadania, na stanowisku nauczyciela.   

1. Przeszkolono 48 nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje zawodowe. Doposażono 5 szkół w sprzęt i materiały 
dydaktyczne zakupione dzięki wsparciu unijnemu. Z ogólnej liczby 865 uczniów, którzy wzięli udział w projekcie: 239 osób 
podniosło swoje kompetencje cyfrowe, 692 osoby podniosły kwalifikacje i kompetencje dzięki uczestnictwu w szkoleniach 
i kursach, 663 osoby zostały objęte wsparciem pozacyfrowym, 175 osób wzięło udział w stażach zawodowych                                     
u pracodawcy. Przeprowadzono doradztwo zawodowe dla uczniów. Przygotowano zajęcia specjalistyczne dla uczniów 
Technikum Hotelarstwa oraz Technikum Żywienia. Zrealizowano zajęcia ponadlekcyjne przygotowujące uczniów do 
egzaminów zawodowych oraz podnoszące kwalifikacje w zakresie nabycia umiejętności komunikacyjnych w języku 
angielskim w biznesie, ponad to zrealizowano staże zawodowe dla uczniów Technikum. 

2. W 2019 roku w ramach projektu udzielono doradztwa zawodowego 27 uczniom, co pozwoliło na stworzenie 
indywidualnego programu działania i rozwoju. Zorganizowano również zajęcia specjalistyczne dla 32 uczniów, co 
rozszerzyło wiedzę na tematy zawodowe, które realizowane są w ramach Technikum Hotelarstwa oraz Technikum 
Żywienia. W ramach zajęć ponadlekcyjnych, w których wzięło udział 33 uczniów, pozwolono dodatkowo przygotować się 
do egzaminów zawodowych oraz rozszerzyć umiejętności komunikacyjne w języku angielskim. 13 uczniów skorzystało                        
z możliwości stażów zawodowych, co pozwoliło im na zdobycie i rozszerzenie swoich umiejętności praktycznych. 

3. W minionym okresie sprawozdawczym, w ZS nr 2 w Swarzędzu oraz LO w Puszczykowie, w ramach dokształcania                                 
i doskonalenia zawodowego nauczycieli Podniesienie kwalifikacji 5 nauczycieli, doposażenie w sprzęt 2 szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Poznański 

4. W okresie realizowanego projektu, w minionym roku 2019, udzielono wsparcia: nauczycielom kształcenia zawodowego 
oraz instruktorom praktycznej nauki zawodu - 5 kobiet, 19 mężczyzn; osobom niepełnosprawnym - 1 kobieta, 3 mężczyzn; 
osobom objętym szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 19 kobiet, 102 mężczyzn; osobom 
uczestniczącym w pozaszkolnych formach kształcenia w programie - 121 kobiet, 376 mężczyzn. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

 Trudności w pozyskaniu kadry wyspecjalizowanej w kierunku realizacji zadania, polegającego na przeprowadzaniu 
rzetelnych szkoleń, faktycznie dających możliwość podnoszenia kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli. 

 Trudności w zachęceniu uczniów do uczestnictwa w dodatkowych kursach czy szkoleniach (niska i bardzo niska 
frekwencja). 
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Działanie 3.1.4.  Racjonalizacja kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (aktualnie ponadpodstawowych) 

Cel i zakres działania 

1. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: 
Celem działania jest dostosowywanie ofert kształcenia szkół prowadzonych przez Powiat Poznański do aktualnej sytuacji na 
lokalnym rynku pracy pod względem podaży i popytu na pracowników danych branż. Działanie realizowane jest poprzez 
opiniowanie przez Powiatową Radę Rynku Pracy zasadności utworzenia kierunków kształcenia w szkołach. Opinie opierają się na 
analizie zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy na określone zawody i specjalności na podstawie badań i raportów 
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu i mają kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o uruchomieniu nowego kierunku 
kształcenia dostosowanego do potrzeb pracodawców. W efekcie możliwe jest podniesienie jakości usług edukacyjnych w powiecie 
poznańskim. Działanie ma charakter ciągły. 
2. W zakresie realizowanym przez Wydział Edukacji: 
W szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański zachowana jest tendencja wzrostu ofert kształcenia ogólnego i zawodowego 
oraz tworzone są nowe kierunki kształcenia, co jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy.  
Celem działania jest dostosowywanie oferty kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański do aktualnej sytuacji na 
lokalnym rynku pracy pod względem podaży i popytu na pracowników danych branż.  
Bazą dla podejmowanych działań w zakresie racjonalizacji kierunków kształcenia, są i będą wyniki opracowań i raportów 
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu dotyczące lokalnego rynku pracy („Raport o bezrobociu absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego”, „Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla 
Powiatu Poznańskiego”, „Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim”). Na podstawie ww. raportów możliwe jest tworzenie 
list zawodów deficytowych i nadwyżkowych, 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.  
Ważną rolę przy realizacji tego działania pełnią właściwie przygotowani doradcy zawodowi oraz dyrektorzy szkół, przygotowujący 
w oparciu o dane PUP, nowe kierunki kształcenia. Utrzymywana jest współpraca 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 kierunków kształcenia. 
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Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  
Dyrekcje szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu,  
Powiatowa Rada Rynku Pracy. 

Źródła finansowania 

 Budżet Powiatu Poznańskiego, w ramach realizacji zadań szkół/ placówek. 
 Budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu – w zakresie przygotowania raportów: „Rynek pracy w Poznaniu i powiecie 

poznańskim w 2018 roku”, „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych”, „Raport o bezrobociu absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego w roku 2017/2018”. 

Realizacja działania 

 1. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: 
Uruchomienie nowego kierunku kształcenia w szkołach poprzedzone było opinią Powiatowej Rady Rynku Pracy - organu 
opiniodawczo – doradczego Starosty Poznańskiego, pod względem zgodności proponowanego kierunku kształcenia z potrzebami 
lokalnego rynku pracy. Powiatowa Rada Rynku Pracy oceniała zasadność utworzenia kierunku kształcenia kierując się 
zapotrzebowaniem pracodawców na określone zawody i specjalności. Ocena opierała się na obserwacji trendów zachodzących na 
rynku pracy, biorąc pod uwagę dane zawarte w przygotowywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu raportach i analizach: 
w zakresie sytuacji na lokalnym rynku pracy – „Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2018 roku”, w zakresie 
zapotrzebowania na określone zawody – „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych”, w zakresie możliwości 
zatrudnienia osób młodych w danym zawodzie, wskaźników bezrobocia dla poszczególnych typów szkół – „Raport o bezrobociu 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego w roku 2017/2018”. 
(Od 1 września 2019 r. zostały wprowadzone zmiany w wydawaniu opinii do uruchomienia nowych kierunków kształcenia -   opinie 
wydają Wojewódzkie Rady Rynku Pracy). 
2. W zakresie realizowanym przez Wydział Edukacji: 
Istotne jest realizowanie zadania zgodnie z obowiązującymi w przepisach oświatowych procedurami, poprzez uzyskanie 
niezbędnych opinii i akceptacji związanych z zamiarem uruchomienia nowych zawodów czy kierunków kształcenia. 

Nakłady finansowe 
 1. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: 
12 447 zł - w zakresie przygotowywanych raportów Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 
2. W zakresie realizowanym przez Wydział Edukacji: 
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To zadanie nie wiąże się bezpośrednio z ponoszeniem nakładów finansowych. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

 1. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: 
Uruchomienie nowych kierunków kształcenia i kompetencji zawodowych uczniów ściśle do zapotrzebowania pracodawców na 
lokalnym rynku pracy. W powiecie poznańskim w 2019 roku Rada zaopiniowała pozytywnie 1 wniosek o uruchomienie kierunku 
kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach (technik programista). 
Ponadto  zaopiniowała 24 wnioski o uruchomienie kierunków kształcenia w mieście Poznaniu oraz 21 wniosków o uruchomienie 
kierunków kształcenia na wniosek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. 
2. W zakresie realizowanym przez Wydział Edukacji: 
Efektem realizacji działania są nowe kierunki kształcenia oraz racjonalizacja kierunków kształcenia. Uruchamianie nowych 
kierunków kształcenia następuje w oparciu o przeprowadzone analizy lokalnego rynku pracy oraz zapotrzebowania uczniów na 
kształcenie w danym zawodzie. Dzięki tworzeniu nowych kierunków kształcenia, następuje dostosowywanie kompetencji                                 
i wykształcenia uczniów, do lokalnych warunków gospodarczych.  
W 2019 r. w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański nie uruchomiono nowych kierunków kształcenia czy zawodów. 
Zaznaczyć trzeba jednak, że w 2018 r. uruchomiono procedurę zainicjowaną przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach, mającą na celu wprowadzenie do oferty edukacyjnej Ośrodka nowego kierunku kształcenia 
(technik programista). 
W 2019 r. Wojewódzka Rada Rynku Pracy wyraziła pozytywną opinię o zasadności kształcenia w zawodzie: technik programista, 
jednak z powodu niewystarczającej liczby uczniów deklarujących chęć podjęcia nauki w tym zawodzie, odstąpiono od kontynuacji 
procedury utworzenia technikum w SOSW Owińska. 
Trzeba w tym miejscu także wspomnieć, że oferta edukacyjna w 2019 r. została przygotowana dla dwóch roczników, tj. 
absolwentów klas gimnazjalnych (ostatnia rekrutacja) i szkół podstawowych (pierwsza rekrutacja), co skutkowało wzrostem 
uruchamianych oddziałów, jednak na dotychczasowych kierunkach kształcenia. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

 1. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: 
Nie stwierdzono. 
2. W zakresie realizowanym przez Wydział Edukacji: 
Nie stwierdzono. 
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Działanie 3.1.5.  Wprowadzenie do szkół ponadgimnazjalnych (aktualnie ponadpodstawowych) nowych kierunków i profilów kształcenia dla 
osób dorosłych oraz rozwijanie nowoczesnych metod kształcenia e-learning 

Cel i zakres działania 

Działanie jest zgodne z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Celem działania jest stworzenie osobom 
dorosłym możliwości kształcenia w wybranym przez siebie zawodzie. Nowoczesne formy kształcenia „na odległość” są alternatywą 
dla osób, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe bez konieczności wychodzenia z domu.   
Celem działania jest dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb uczniów poprzez rozwijanie nowych metod kształcenia, w tym 
rozwój internetowych form nauki na odległość „e-learning”. 
Zasadne jest przystąpienie do wdrażania internetowych form nauki na odległość w innych, zwłaszcza w szkołach dla dorosłych. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  

Dyrekcje szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. 

Źródła finansowania Brak danych. 

Realizacja działania Brak działań w 2019 r. 

Nakłady finansowe Brak danych w tym zakresie. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

 Liczba i rodzaj nowych kierunków kształcenia.  

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

W 2019 r. Wydział Edukacji nie uzyskał informacji o przeprowadzanych działaniach w szkołach w tym zakresie i nie był inicjatorem 
realizacji tego typu przedsięwzięć. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 
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Działanie 3.1.6.  Rozwój form doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (aktualnie ponadpodstawowych) oraz 
doradztwa w zakresie wyboru dalszych kierunków kształcenia 

Cel i zakres działania 

Celem działania jest rozwój doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (aktualnie ponadpodstawowych) 
prowadzonych przez Powiat Poznański, promocja wśród uczniów świadomego wyboru kierunku kształcenia i zawodu.  Efektem 
działania jest ułatwienie uczniom możliwości wyboru dalszego kierunku kształcenia i przyszłego zawodu dostosowanego do 
indywidualnych predyspozycji osoby i zapotrzebowania pracodawców. Działanie ma charakter ciągły. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  
Dyrekcje szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, 
Pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański, 
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne prowadzone przez Powiat Poznański, 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. 

Źródła finansowania 

1. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: 
Bezkosztowo. 
2. W zakresie realizowanym przez Wydział Edukacji: 
Budżet powiatu 
Finansowanie ze źródeł zewnętrznych, wynikających z realizacji projektów. 

Realizacja działania 

1. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: 
Doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu angażowali się w działania w środowisku młodzieży. Prowadzili 
warsztaty, prelekcje i spotkania informacyjne dla uczniów w szkołach obejmujące tematyką: promocję kształcenia ustawicznego, 
konieczność świadomego wyboru dalszej ścieżki kariery zawodowej, informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy                                               
i zapotrzebowaniu pracodawców na określone zawody i specjalności, aktualnych i prognozowanych trendach na lokalnym rynku 
pracy. Podczas spotkań z rodzicami doradcy zawodowi podejmowali tematykę roli rodzica we wspieraniu dziecka w prawidłowym 
wyborze przyszłego zawodu. W siedzibie Urzędu organizowano wizyty studyjne dla uczniów promując formy wsparcia skierowane 
do absolwentów szkół ułatwiające podejmowanie pierwszej pracy. 
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Ponadto doradcy brali udział w targach pracy organizowanych przez partnerów rynku pracy promując formy doradztwa 
zawodowego dla uczniów oraz możliwości wsparcia usługami i instrumentami rynku pracy oferowanymi przez Urząd, w celu 
uzupełnienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania doświadczenia zawodowego.  
2. W zakresie realizowanym przez Wydział Edukacji: 
Organizowane były następujące formy wspierania doradztwa zawodowego: 
- prowadzenie doradztwa zawodowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez Powiat Poznański,  
- prelekcje i warsztaty dla uczniów prowadzone przez przedstawicieli wyższych uczelni oraz firm współpracujących ze szkołami, 
- spotkania (w formie doradztwa) z przedstawicielami agencji zatrudnienia oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu na temat 
atrakcyjności ofert na rynku pracy oraz zawodów poszukiwanych, potrzebnych na rynku pracy, 
- diagnozy doradcze uczniów, spotkania indywidualne z uczniami prowadzone przez psychologów i pedagogów szkolnych, pomoc 
przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. 

Nakłady finansowe 

1. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: 
Bezkosztowo. 
2. W zakresie realizowanym przez Wydział Edukacji: 
Prowadzenie spotkań doradczych dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański ma raczej charakter bezkosztowy lub 
niskokosztowy, w którego realizację angażują się instytucje publiczne, uczelnie wyższe, pedagodzy szkolni.  
Zadanie wpisuje się w obowiązkowe, bieżące zadania szkół/ placówek wynikające z obowiązujących przepisów prawa oświatowego. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

1. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: 
Wzrost świadomości odpowiedniego wyboru dalszego kierunku kształcenia i przyszłego zawodu przez uczniów w celu 
dostosowania do trendów panujących na rynku pracy oraz indywidualnych predyspozycji zawodowych ucznia. W 2019 roku 
doradcy zawodowi prowadzili 17 prelekcji w szkołach w Poznaniu, w których łącznie uczestniczyły 153 osoby. Ponadto doradcy 
zawodowi promowali formy poradnictwa zawodowego podczas Targów Edukacji i Pracy w Mosinie, Targów Edukacyjnych                          
w Poznaniu.  
2. W zakresie realizowanym przez Wydział Edukacji: 
Efektami działania jest polepszenie możliwości wyboru dalszego kierunku kształcenia i przyszłego zawodu przez uczniów oraz 
dostosowanie programów dydaktycznych do ich potrzeb, wynikających z indywidualnych preferencji dotyczących przyszłego 
zawodu. Realizacja działania ma pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy, konkurencyjność uczelni wyższych oraz budowanie 
silnego kapitału ludzkiego.  
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Efektami działania są: ukształtowanie procesu budowania ścieżki zawodowej ucznia, pogłębienie wiedzy zawodoznawczej, 
obiektywnej oceny predyspozycji, kompetencji i możliwości ucznia, a także podstawowej wiedzy o rynku pracy. 
W roku 2019 działaniem zostali objęci wszyscy uczniowie szkół dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Poznański (czyli licea, 
technika, branżowe szkoły I stopnia, klasy zasadniczej szkoły zawodowej). Wg danych z SIO z 30.09.2019 r. było to 3.592 uczniów. 
(liczba zwiększona w stosunku do roku poprzedniego, spowodowana jest tzw. podwójnym rocznikiem klas pierwszych). 
Liczba prelekcji z zakresu doradztwa zawodowego i ich uczestników w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański: ok. 3.000 
uczniów biorących udział w kilku różnych formach działania, prelekcje ok. 500 (różne formy: warsztaty, wykłady, lekcje 
wychowawcze, spotkania indywidualne itp.) 
Liczba objętych działaniem uczniów przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: ok. 1000 uczestników, (różne formy: warsztaty, 
wykłady, spotkania, indywidualne rozmowy). 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

1. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: 
Nie stwierdzono. 
2. W zakresie realizowanym przez Wydział Edukacji: 
- konieczność stałej i ścisłej współpracy szkół na różnym poziomie kształcenia z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 
- potrzeba posiadania dobrego zaplecza diagnostycznego, metodycznego i instruktażowego dla szkół i placówek oraz zatrudnianie 
w nich wyspecjalizowanych doradców zawodowych/pedagogów, 
- braki we wspieraniu zawodowym uczniów na poziomie szkół podstawowych. 
- niska orientacja doradców zawodowych w szkołach podstawowych w tematach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz 
możliwości wyboru dalszych ścieżek kształcenia dla uczniów szkół podstawowych. 
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Działanie 3.1.7.  Wspieranie finansowe uczniów o najlepszych wynikach nauczania w szkołach powiatowych poprzez programy stypendialne 
oraz system nagród    

Cel i zakres działania 

Wspieranie finansowe edukacji uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki nauczania w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Poznański lub wykazali się wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański w dziedzinie 
naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, ma miejsce poprzez przyznawanie: Stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu oraz Nagród 
Starosty Poznańskiego. Udzielane przez Powiat Poznański stypendia i nagrody mają charakter świadczeń motywujących (za dobre 
wyniki w nauce, za uzyskane wybitne osiągnięcia). W ten sposób podkreśla się, że Powiat Poznański przywiązuje wagę do poziomu 
nauczania w szkołach, dla których jest organem prowadzącym i wyróżnia tych uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki nauczania 
bądź wyróżniają się w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej. 
Działanie jest zgodne z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
Działanie realizowane jest w ramach „Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim”.  
Działanie realizowane jest poprzez przyznawanie najzdolniejszym uczniom: stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu, nagród Starosty 
Poznańskiego, ale także poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć fakultatywnych. W ramach szerokiego wachlarza 
realizowanych zajęć dodatkowych uczniowie pogłębiają wiedzę i poszerzają kompetencje.  

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  
Starosta Poznański,  
Rada Powiatu w Poznaniu, 
Zarząd Powiatu w Poznaniu,  
Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. 

Źródła finansowania Budżet Powiatu. 

Realizacja działania Realizacja w oparciu o Program wspierania edukacji w powiecie poznańskim.  

Nakłady finansowe 
Środki finansowe przeznaczone w roku 2019 z budżetu Powiatu Poznańskiego: 
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- 187.000 zł na stypendia Rady Powiatu w Poznaniu, 
- 22.000 zł na nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów, 
- 240.000 zł na zajęcia pozalekcyjne (przekazano do szkół 200 000 zł), 
- 100.000 zł na zajęcia fakultatywne dla maturzystów.  

Efekty/produkty 
realizacji działania 

Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu skierowane są do uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym oraz 
uczniów klas gimnazjalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański (w roku 2019, w związku z likwidacją gimnazjów,  
naukę w klasach III zakończył ostatni rocznik uczniów tego typu szkoły). Warunkiem koniecznym do otrzymywania stypendium jest 
uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański, równej co najmniej 5,0. 
Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy), w kwocie 250 zł netto 
miesięcznie.  
W roku 2019 Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu otrzymało 150 uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański. W ujęciu szczegółowym: w roku szkolnym 2018/2019, od września 2018 do czerwca 2019 r., to 74 uczniów, w roku 
szkolnym 2019/2020, od września 2019 do czerwca 2020 r., to 76 uczniów. 
Nagrodę Starosty Poznańskiego za wybitne osiągnięcia można otrzymać w jednej z poniższych kategorii:  
a) jako uczeń szkoły prowadzonej przez Powiat Poznański, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w szkole 
prowadzonej przez Powiat Poznański w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w danym lub ubiegłym roku 
szkolnym. Nagrody otrzymują laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego.    
b) jako uczeń branżowej szkoły I stopnia i uczeń klasy zasadniczej szkoły zawodowej w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański, 
który za ostatni rok szkolny w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański uzyskał średnią ocen co najmniej 4,25 z przedmiotów 
zawodowych i 4,00 z przedmiotów ogólnokształcących, uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz nie uzyskał oceny 
niedostatecznej z żadnego z przedmiotów.  
W roku 2019 przyznano nagrody pieniężne, w łącznej wysokości: 22.000 zł 25 uczniom: 4 uczniom za wybitne osiągnięcia (9 400 zł) 
i 21 uczniom branżowej szkoły I stopnia/ uczniom klas zasadniczej szkoły zawodowej (21x 600 zł=12 600 zł).               
Zajęcia fakultatywne skierowane są do uczniów klas maturalnych: liceów ogólnokształcących i techników. Liczba maturzystów               
w roku 2019 w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański wynosiła: w I półroczu 476 uczniów (dane SIO z 30.09.2018 r.) oraz 
w II półroczu 507 uczniów (dane SIO z 30.09.2019 r.), to jest razem 983 uczniów. 
Zajęcia pozalekcyjne skierowane są do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży, których liczba w roku 2019 wynosiła: 2 943 (dane SIO               
z 30.09.2018 r.) 
Efektem realizacji działania jest polepszenie sytuacji finansowej uczniów i stworzenie w ten sposób czynnika motywującego do 
nauki. Wspieranie finansowe uczniów przyczynia się do wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży. Realizacja dodatkowych 
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Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu oraz Nagrody Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański 

zajęć fakultatywnych i zajęć pozalekcyjnych pozwala na pogłębienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz umożliwia rozwój ich 
zainteresowań czy pasji. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

Konieczność podejmowania działań zmierzających do osiągnięcia pożądanych celów motywujących uczniów do nauki i osobistego 
rozwoju.  
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Działanie 3.1.8.  Dostosowywanie funkcjonowania placówek oświatowych do zmieniających się uwarunkowań demograficznych i 
organizacyjno-prawnych 

Cel i zakres działania 

Działanie realizowane jest przez prowadzenie racjonalnej polityki oświatowej, polegającej m. in. na dostosowywaniu istniejącej 
sieci szkół do prognozowanych zmian demograficznych. Bardzo ważną rolę odgrywa tu monitoring kierunków dojazdów uczniów 
do szkół oraz przyjmowanie takich rozwiązań komunikacyjnych, które umożliwią sprawny dojazd do szkół prowadzonych przez 
Powiat Poznański, gdzie realizowany jest obowiązek nauki, z różnych miejscowości zlokalizowanych na terenie aglomeracji 
poznańskiej. Odpowiednie działania monitorujące sytuację na lokalnym rynku edukacyjnym, przyczyniają się do przygotowania 
inwestycji, np. w zakresie rozbudowy i modernizacji szkół, jak i dostosowywania istniejących rozwiązań komunikacyjnych, 
w kontekście sprawnego dojazdu do szkół.  

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  
Samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego w Starostwie Powiatowym,  
Dyrekcje szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, 
Poradnie Pedagogiczno-Psychologiczne, 
Wydział Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
Wydział Inwestycji i Remontów. 

Źródła finansowania Budżet Powiatu Poznańskiego. 
 

Realizacja działania 

W 2019 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu rozpoczęła działalność w nowej lokalizacji, w nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego (w wyniku procedur wszczętych w 2018 r.) 
W 2019 r. oddano do użytkowania nowy budynek szkoły w Murowanej Goślinie (Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie), w którym naukę realizują m.in. uczniowie branżowej szkoły I stopnia oraz technikum. 
W 2019 r. nabyta została przez Powiat Poznański nieruchomość przylegająca do Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie, która przeznaczona jest na cele oświatowe (dla tej placówki). 
W 2019 r. we współpracy z Gminą Suchy Las zostały podjęte działania zmierzające do zmiany filii PPP w Luboniu, znajdującej się  
w Suchym Lesie. 
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Nakłady finansowe 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu w nowej lokalizacji, w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Poznańskiego (w wyniku procedur wszczętych w 2018 r.) - dwa lokale użytkowe nabyte za łączna kwotę 2.685.626,89 zł brutto. 
Rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Murowanej Goślinie o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-administracyjną oraz 
zagospodarowanie terenu Szkoły - całkowita wartość inwestycji wyniosła 16.529.530,00 zł, nakłady finansowe w 2019 r. 
7.602.454,38 zł. 
Nieruchomość przylegająca do Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie - nabyto prawo użytkowania 
wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku za kwotę 1.300.000,00 zł (zwolnione z Vat).   

Efekty/produkty 
realizacji działania 

Efektem realizacji działania jest zwiększenie możliwości reagowania Powiatu Poznańskiego na zmieniające się uwarunkowania 
demograficzne i organizacyjno-prawne oraz poprawa dostępności do usług oferowanych przez szkoły i poradnie psychologiczno-
pedagogiczne. 
W 2019 r. Powiat Poznański nabył nieruchomość na cele oświatowe (w Luboniu), związane z funkcjonowaniem Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu, która to placówka w 2018 r. zakończyła swoją działalność w dotychczasowej lokalizacji. 
W 2019 r. Powiat Poznański nabył nieruchomość na cele oświatowe (w Bolechowie), związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół 
w Bolechowie. 
W 2019 r. Gmina Suchy Las udzieliła Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie najmu pomieszczeń na potrzeby działalności filii Poradni w Suchym Lesie w 2020 roku (Uchwała nr XIII/171/19 
Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok 2020). 
Rozpoczęto działania zmierzająca do zmiany lokalizacji siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

 Trudności w pozyskaniu nieruchomości odpowiednich do realizacji zadania, spełniających oczekiwania wszystkich 
zainteresowanych stron. 

 Brak dogodnych lokalizacji nieruchomości. 
 Ograniczenia prawne związane z przeznaczeniem wykorzystania nieruchomości  (brak wskazania celu oświatowego). 
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Cel strategiczny 3. 
Rozwój edukacji, rynku pracy i wspieranie rozwoju gospodarczego 

powiatu poznańskiego 

Cel operacyjny 3.2. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu 

D
zi

ał
an

ie
 

3.2.1. Aktywizacja osób szczególnie zagrożonych bezrobociem  

3.2.2. 
Stały Monitoring rynku pracy i dostosowywanie form pomocy do 

zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych 
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Działanie 3.2.1.  Aktywizacja osób szczególnie zagrożonych bezrobociem   

Cel i zakres działania 

Celem działania jest aktywizacja osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, 
promocja zatrudnienia osób bezrobotnych. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby do 30 roku życia, 
osoby po 50 roku życia, osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, długotrwale bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami) 
wymagają wsparcia w zakresie podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych celem dostosowania ich do aktualnych potrzeb 
pracodawców. Działanie to możliwe jest poprzez realizację usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Poznaniu: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, staży, przyznania jednorazowo środków 
na podjęcie działalności gospodarczej, finansowych form wsparcia tworzenia nowych miejsc pracy dla osób szczególnie 
zagrożonych bezrobociem. Realizacja form aktywizacji zawodowej umożliwia bezrobotnym uzyskanie kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego, a przez to aktywny powrót na rynek pracy. Działanie ma charakter ciągły.  

Podmioty realizujące 
działanie 

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Partnerzy: pracodawcy/przedsiębiorcy, instytucje szkoleniowe. 

Źródła finansowania Fundusz Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Realizacja działania 

Formy wsparcia dla bezrobotnych i pracodawców  realizowane były w ramach:  
- Programu aktywizacyjnego ze środków algorytmu Funduszu Pracy,  
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2 projekty: Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy                          
w powiecie poznańskim IV i V,  
- Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 2 projekty: Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez  
pracy w powiecie poznańskim IV i V,                                                                                                                                                                                                                               
- 2 programów specjalnych dla kobiet „Salon mojej mamy” i  „Personel korzyści”,       
- Wielkopolskiego programu współpracy Interdyscyplinarnej „Razem Skuteczniej BIS”, 
- programu ze środków rezerwy MRPiPS  „ARiMR 2019”,  
- programu autorskiego „ Stop młodzieży bez pracy ”,  
- Programu Aktywizacja i Integracja,  
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- środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), 
- środków budżetu Państwa - rezerwa celowa (dla Repatrianta), 
Realizowane działania: 
- pośrednictwo pracy (w tym opracowywanie Indywidualnych Planów Działania),  
- poradnictwo zawodowe indywidualne oraz grupowe,  
- szkolenia zawodowe (w trybie grupowym i indywidualnym), 
- staże zawodowe, 
- promocja przedsiębiorczości: dofinansowanie do działalności gospodarczej, 
- instrumenty rynku pracy – realizacja prac interwencyjnych, dofinansowanie pracodawcy wynagrodzenia za zatrudnianie 
bezrobotnych w wieku 50+, wsparcie w zatrudnianiu rodziców powracających na rynek pracy – świadczenie aktywizacyjne, 
refundacja przyznawana pracodawcy kosztów utworzenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, przyznawanie osobom do 30 roku 
życia bonów na zasiedlenie i bonów zatrudnieniowych, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne. 

Nakłady finansowe 

Pośrednictwo pracy bezkosztowo. 
Poradnictwo zawodowe bezkosztowo. 
Informacja o poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2019 roku wydatkach na realizację działań na rzecz 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy z miasta Poznania i powiatu poznańskiego: 

 Algorytm Fundusz Pracy: 3.543.476 zł: 

- dofinansowanie do działalności gospodarczej: 1.502.472 zł, 

- staże: 594.318 zł, 

- szkolenia: 176.510 zł, 

- pozostałe instrumenty rynku pracy:  1.270.176 zł. 
 Program Specjalny Fundusz Pracy:  182.102 zł: 

- szkolenia: 43.156 zł, 

- instrumenty rynku pracy (prace interwencyjne, dofinansowanie działalności gospodarczej): 128.951 zł, 

- specyficzny element wspierający: 9.995 zł. 
 Rezerwa MRPiPS Fundusz Pracy (staże): 37.129 zł. 
 PO WER IV,V  Europejski Fundusz Społeczny: 6.988.113 zł: 

- dofinansowanie do działalności gospodarczej: 4.368.986 zł, 

- staże: 1.860.106 zł, 

- szkolenia: 383.954 zł, 
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- bony na zasiedlenie: 375.067 zł. 
 WRPO IV,V Europejski Fundusz Społeczny: 4.386.750 zł: 

- dofinansowanie do działalności gospodarczej: 3.228.455 zł, 

- prace interwencyjne: 98.003 zł, 

- staże: 516.387 zł, 

- szkolenia: 543.905 zł. 
 PFRON miasto Poznań: 23.710 zł: 

- staże: 6.522 zł, 

- szkolenia: 17.188 zł. 
 PFRON powiat poznański: 146.937 zł: 

- dofinansowanie na działalności gospodarczej: 134.687 zł, 

- szkolenia zawodowe oraz badania lekarskie medycyny pracy w celu stwierdzenia przydatności zawodowej: 12.250 zł. 
 Rezerwa celowa przeznaczona na realizację pomocy dla Repatrianta ( powiat poznański): 40.680 zł: 

- utworzenie stanowiska pracy: 10.700 zł, 

- refundacja kosztów wynagrodzenia: 19.880 zł, 

- szkolenie Repatrianta: 10.100 zł.  

Efekty/produkty 
realizacji działania 

Pośrednictwem pracy zostały objęte wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy. 
Z usług poradnictwa zawodowego skorzystało łącznie 7 722 osób z Poznania i powiatu poznańskiego.  
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy zostały objęte następującą pomocą: 

1. Szkolenia 768 osób:  
w tym z powiatu 279 osób,  
- 36% osób młodych do 30 roku życia, 
- 13% uczestników w wieku 50+, 
- 59% osób posiadających niskie kwalifikacje, 
- 24% osób posiadających status długotrwale bezrobotnych.  
Osoby uzyskały kwalifikacje zawodowe min. w następującym zakresie: obsługa wózków widłowych, uprawnienia 
elektryczne, magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych, obsługa maszyn budowlanych i drogowych, spawanie 
podstawowe, obsługa komputera program WORD i EXCEL, ECDL podstawowy, opieka nad dziećmi do lat 3, sekretarka – 
asystentka z nauką języka angielskiego oraz ECDL podstawowym, księgowość komputerowa z ECDL podstawowym, ABC 
przedsiębiorczości.  
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Ogółem 501 osób  po szkoleniach podjęło zatrudnienie ( w ciągu 3 miesięcy po zakończonej aktywizacji).  
2. Staże 378 osób (Staże organizowano zarówno w podmiotach prywatnych jak i w instytucjach publicznych): 

 w tym z powiatu 132 osoby,  
- 68% osób młodych do 30 roku życia, 
- 2% uczestników 50+. 
Ogółem 258 osób po stażu podjęło zatrudnienie ( w ciągu 3 miesięcy po zakończonej aktywizacji). 

3. Bon na zasiedlenie 56 osób do 30 roku życia w tym 13 osób z powiatu  
4. Dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej udzielono 471 osobom, w tym 211 nowych przedsiębiorstw 

powstało na terenie powiatu poznańskiego 
5. Jeden pracodawca z terenu powiatu otrzymał pomoc w zakresie refundacji części kosztów doposażenia stanowiska pracy.   
6. inne instrumenty rynku pracy: 

- bon zatrudnieniowy: 8 osób (w tym 2 osoby z powiatu), 
- prace interwencyjne: 51 osób (w tym z powiatu 18 osób),  
- refundacja wynagrodzenia za zatrudnienie osoby 50+: 21 osób (w tym 11 z powiatu), 
- świadczenie aktywizacyjne: 1 mieszkaniec powiatu, 
- roboty publiczne: 11 osób ( w tym 3 osoby z powiatu), 
- prace społecznie użytecznie: 29 osób (w tym 24 osoby z powiatu), 
- uzupełnienia stanowisk w ramach refundacji wynagrodzeń dla 16 osób młodych z powiatu (utrzymanie stanowisk). 

W efekcie realizacji działań osoby bezrobotne uzyskały kompetencje zawodowe i/lub doświadczenie umożliwiające im aktywny 
powrót na rynek pracy, co skutkuje wzrostem poziomu zatrudnienia w powiecie poznańskim i osiągnięciem najniższego w kraju 
wskaźnika stopy bezrobocia (1,1% wg stanu na 31.12.2019r.) 
W wyniku działań Urzędu tj. pośrednictwa pracy, zastosowania usług i instrumentów rynku pracy zatrudnienie podjęło  
7 305 osób (wg. stanu na 31.12.2019) z Poznania i powiatu poznańskiego.  

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

 zmiany zachodzące na rynku pracy: spadek liczby bezrobotnych, trudności w rekrutacji uczestników do form aktywizacji 
zawodowej, 

 zmniejszenie zainteresowania pracodawców formami wsparcia oferowanymi przez PUP, 
 rezygnacje uczestników w trakcie udziału w formach aktywizacji zawodowej. 
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                                                         Targi pracy                                                                        Warsztaty dla pracodawców w sprawie zatrudniania cudzoziemców  

 

                 
                                           Szkolenie                               Nagroda PUP – Lider aktywizacji osób młodych     Warsztaty dla młodych „Stop! młodzieży bez pracy” 
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Działanie 3.2.2.   Stały Monitoring rynku pracy i dostosowywanie form pomocy do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych                               
i zewnętrznych 

Cel i zakres działania 
Monitoring rynku pracy celem dostosowania realizowanych usług i instrumentów rynku pracy do potrzeb pracodawców. 
Określanie prognoz zatrudnieniowych na lokalnym rynku pracy. Działanie ma charakter ciągły. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Partnerzy: pracodawcy/przedsiębiorcy, organizacje pracodawców, samorządy gminne. 

Źródła finansowania 
Budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu –– w zakresie przygotowania raportów: „Rynek pracy w Poznaniu i powiecie 
poznańskim w 2018 roku”, „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych”, „Raport o bezrobociu absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego w roku 2017/2018”. 

Realizacja działania 

Monitorując lokalny rynek pracy Urząd analizował aktualne zapotrzebowanie pracodawców na pracowników w określonych 
zawodach i branżach oraz prognozy zatrudnieniowe w regionie. W tym celu współpracowano z pracodawcami, organizacjami 
pracodawców oraz jednostkami samorządu terytorialnego (m.in. gminnymi ośrodkami pomocy społecznej) w celu ustalenia 
potrzeb poszukujących pracy i przedsiębiorców w regionie. W 2019 roku zorganizowano w siedzibie Urzędu Dzień Otwarty dla 
Pracodawców, podczas którego także zapoznawano się ze spostrzeżeniami przedsiębiorców w zakresie potrzeb kadrowych. 
Szczegółowe dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego zawarte były w comiesięcznych statystykach sporządzanych na potrzeby 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i publikowane na stronie internetowej Urzędu. 
Zapotrzebowanie na pracowników badane było w przygotowywanym raporcie „Monitoring zawodów nadwyżkowych                                         
i deficytowych” w Poznaniu i powiecie poznańskim. Urząd badał także sytuację osób młodych na rynku pracy przygotowując 
„Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego w roku 2017/2018”. Raport 
dostarcza wyczerpujących danych o sytuacji młodzieży, bezrobociu rejestrowanym tej grupy osób w stosunku do tendencji 
wojewódzkich i ogólnopolskich oraz możliwości ich zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Raport dotyczący krótkookresowej 
prognozy zapotrzebowania na zawody „ Barometr zawodów 2020 dla powiatu poznańskiego i miasta Poznania” tj. lista zawodów 
poklasyfikowanych w trzy grupy, w których wystąpi: niedobór pracowników, nadmiar, równowaga popytu i podaży.  
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Ponadto Urząd jest członkiem Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz współpracuje z Obserwatorium Gospodarki                                         
i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej, uczestnicząc w badaniach prowadzonych przez Obserwatorium Urząd analizuje potrzeby 
kadrowe pracodawców, upowszechnia informacje nt. aktualnych i prognozowanych trendów na rynku pracy.  

Nakłady finansowe 12.447 zł - w zakresie przygotowywanych raportów Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

Szczegółowa analiza otoczenia społeczno-gospodarczego regionu i systemu współdziałania edukacji z gospodarką. Adekwatne 
adresowanie realizowanych form wsparcia przez Urząd do zapotrzebowania przedsiębiorców. 
W 2019 roku przygotowano raport „Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych” dla miasta Poznania i powiatu 
poznańskiego, „Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego w roku 
2017/2018”.  
Ponadto pracownicy Urzędu współpracowali przy wykonaniu 9 badań w ramach Obserwatorium: 

 Promocja zatrudnienia realizowana przez PUP, 
 Badanie  potrzeb kadrowych – wytypowanie branż, jakie zostaną objęte badaniem, pozyskanie informacji z branż, 
 Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje (II etapy), 
 Charakterystyka ofert pracy, 
 Informacje pozyskane na podstawie wywiadów z doradcami zawodowymi dot. zapotrzebowania na kwalifikacje                                

i kompetencje, 
 Badanie oferty edukacyjnej szkół w Wielkopolsce - informacje dot. współpracy PUP-ów ze szkołami zawodowymi                            

w powiatach, 
 Badanie oferty edukacyjnej szkół w Wielkopolsce - analiza zawodów szkolnych w kierunku deficytów, w powiatach wg 

dostępnych źródeł, 
 Średni czas poszukiwania pracy, 
 Badanie oferty edukacyjnej szkół w Wielkopolsce - analizy witryn internetowych szkół kształcących w zawodach 

określonych jako deficytowe na lokalnych rynkach pracy. 
12.03.2019 roku zorganizowano Dzień Otwarty dla Pracodawców.  
18.11.2019 roku spotkanie z pracodawcami. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

Nie stwierdzono. 
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Cel strategiczny 3. 
Rozwój edukacji, rynku pracy i wspieranie rozwoju gospodarczego 

powiatu poznańskiego 

Cel operacyjny 3.3. Wpieranie rozwoju gospodarczego powiatu poznańskiego 

D
zi

ał
an

ie
 

3.3.1. 
Promocja gospodarcza powiatu poznańskiego i lokalnej 

przedsiębiorczości 

3.3.2. Rozwijanie Portalu Firm Powiatu Poznańskiego 
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Działanie 3.3.1.  Promocja gospodarcza powiatu poznańskiego i lokalnej przedsiębiorczości 

Cel i zakres działania 

Powiat poznański jest silnym i liczącym się ośrodkiem przemysłowym i usługowym na mapie kraju, jak również rozpoznawalnym  
w skali Europy. Powiat poznański należy do grupy powiatów w kraju o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego. Utrzymanie 
wysokiej pozycji konkurencyjnej na arenie krajowej i międzynarodowej wymaga jednak podejmowania ciągłych działań 
promujących region. Promocja powiatu należy do jego zadań własnych, określonych w ustawie o samorządzie powiatowym. 
Działania promocyjne dotyczą szerokiego spektrum aktywności powiatu, również zagadnień promocji gospodarczej  
i przedsiębiorczości. 
Działanie ma na celu współpracę powiatu poznańskiego z mediami, ośrodkami wspierania przedsiębiorczości i ośrodkami 
doradztwa gospodarczego (organizacjami i izbami gospodarczymi). 
Celem działania jest prezentacja potencjału gospodarczego powiatu poznańskiego, poprzez: 
- udział oraz współorganizowanie imprez targowych, 
- organizację forów, targów i konferencji, będących źródłem wiedzy i doświadczeń dla przedsiębiorców, 
- współorganizację ważnych wydarzeń gospodarczych takich jak Poznańskie Dni Przedsiębiorczości Poznań, Forum Gospodarcze 
Metropolii Poznań oraz prestiżowego Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. 
Poza tym powiat realizuje współpracę z przedstawicielami instytucji, urzędów i firm w zakresie działań zmierzających  
do tworzenia i utrzymania klimatu proinwestycyjnego w regionie, udziela przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom informacji 
dotyczących możliwości inwestowania na terenie powiatu poznańskiego oraz procedur związanych z tym procesem.  
W ramach działania planowana jest realizacja przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję powiatu poznańskiego  
w środowisku biznesowym, ze szczególnym uwzględnieniem krajowych i zagranicznych konferencji, targów i forów. Efektem 
działania będzie utrwalanie wizerunku powiatu poznańskiego jako silnego i prężnie rozwijającego się. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości w wydziale Gabinet Starosty, Starostwo Powiatowe w Poznaniu  
oraz instytucje otoczenia biznesu, organizatorzy targów, konferencji i forów. 

Źródła finansowania Budżet Powiatu Poznańskiego. 
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Realizacja działania 

Działanie ma charakter cykliczny – coroczny. W 2019 r. zorganizowane zostały następujące przedsięwzięcia promujące gospodarkę 
powiatu poznańskiego: współorganizacja XVI edycji Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, współorganizacja  
IX edycji Dni Przedsiębiorczości Poznań, współorganizacja XII Forum Gospodarczego Metropolii Poznań, współorganizacja Konkursu 
„Wielkopolski Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów 2019”, w tym także liczne spotkania z firmami z powiatu poznańskiego, 
współpraca w przedsięwzięciu pn. Wielkopolska Nagroda Jakości, konsultacje z przedsiębiorcami w ramach cyklicznych spotkań 
Wielkopolskiego Klubu Kapitału. 
Jak co roku przyznana została Nagroda Starosty Poznańskiego w dziedzinie „przedsiębiorczość” dla wyróżniającego się 
przedsiębiorstwa z terenu powiatu poznańskiego.  
Ponadto, w ramach wieloletniej współpracy z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, powiat poznański podjął działania w celu 
przyznania Izbie odznaki honorowej „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Odznaka została wręczona podczas jubileuszu 
30-lecia działalności Izby. 
Przedstawiciele powiatu uczestniczyli w następujących krajowych forach i konferencjach gospodarczych: XII Forum Gospodarczym 
Metropolii Poznań, V Wielkopolskim Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej, V Europejskim Kongresie Samorządów. 
 

Nakłady finansowe 41,2 tys. zł 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

Liczba zorganizowanych przez powiat poznański wydarzeń promujących gospodarkę powiatu (konferencje, konkursy, plebiscyty): 7. 
Liczba uczestników współorganizowanych przez powiat najważniejszych konferencji i konkursów: działania te corocznie docierają 
do kilkuset przedsiębiorców oraz przedstawicieli podmiotów wspierających przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy. 
Udział w krajowych forach i konferencjach gospodarczych: 3.  

Opis barier, trudności i 
zagrożeń w realizacji 

działania 

Ograniczenia finansowe. 
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                                            Forum gospodarcze                                                              Gala finałowa konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” 
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Działanie 3.3.2.  Rozwijanie Portalu Firm Powiatu Poznańskiego 

Cel i zakres działania 

Kluczowym elementem systemu obsługi i wspomagania przedsiębiorstw z terenu powiatu jest internetowy Portal Firm Powiatu 
Poznańskiego – www.pfpp.com.pl. Portal to rozwijana od lat platforma, która poza wymiarem stricte promocyjnym stanowi bazę 
wiedzy i informacji o przedsiębiorstwach z terenu powiatu, profilu ich działania a także o najważniejszych wydarzeniach z zakresu 
przedsiębiorczości (tj. konferencje, targi, konkursy). Portal Firm Powiatu Poznańskiego zawiera również informacje o dostępnym 
wsparciu lokalnych firm m.in. z zakresu dotacji, szkoleń itp. Działanie polegające na rozwoju istniejącej już platformy ma na celu 
jeszcze lepsze dostosowanie jej do potrzeb zarówno przedsiębiorców, jak również potencjalnych klientów zarejestrowanych  
na niej firm. 
Portal Firm Powiatu Poznańskiego www.pfpp.com.pl jest miejscem promocji firm z terenu powiatu poznańskiego. Celem działania 
jest systematyczne zwiększanie rozpoznawalności Portalu w powiecie, poprzez m.in. wzrost liczby zarejestrowanych na nim firm. 
Działanie ma charakter ciągły i polega w pierwszej kolejności na utrzymaniu Portalu w dotychczasowej formie ideowej, a także  
na stopniowym jego udoskonalaniu poprzez poprawę jakości i zakresu baz danych. Realizacja działania polega przede wszystkim 
na rozwoju Portalu poprzez wprowadzanie nowych funkcjonalności, dostosowanych do potrzeb zróżnicowanych grup odbiorców 
oraz aktualizacja Portalu pod kątem pojawiających się zmian technologicznych. Jednym z takich działań jest regularnie 
unowocześniania mobilna wersja Portalu dedykowana na wszelkie urządzenia mobilne. 
W efekcie systematycznego rozwijania i promowania Portalu Firm Powiatu Poznańskiego zwiększa się liczba firm zarejestrowanych 
w systemie. Podniesiona zostanie ranga i znaczenie platformy nie tylko na obszarze powiatu poznańskiego, ale także w znacznej 
części województwa wielkopolskiego. Firmy skupione wokół Portalu mogą odczuć korzyści wynikające z zaangażowania się  
w działanie m.in. zyskując większą liczbę klientów i większą rozpoznawalność. Efektem realizacji działania jest przede wszystkim 
upowszechnianie informacji gospodarczych: ułatwienie dostępu do wiedzy na temat targów, konferencji, szkoleń, dotacji lub 
kursów dedykowanych dla przedsiębiorców. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości w wydziale Gabinet Starosty, Starostwo Powiatowe w Poznaniu. 

Źródła finansowania Budżet Powiatu Poznańskiego. 
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Realizacja działania Działanie ma charakter ciągły. 

Nakłady finansowe 9,6 tys. zł rocznie + 14,7 tys. zł za modernizację Portalu = 24,3 tys. zł. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

Portal odwiedziło 8 000 Użytkowników - jest to wzrost o 19 % w stosunku do 2018 roku. 
Zanotowano 10 000 sesji (otwarć strony) - jest to wzrost o 14 % w stosunku do 2018 roku. 
Łącznie zanotowano 27 244 odsłon strony. 
W 2019 roku w serwisie opublikowano 258 informacji. 
Ponadto dokonano modernizacji Portalu w celu dostosowania go do istniejących trendów, m.in. zwiększono jego przejrzystość, 
dostępność, a także atrakcyjność pod kątem promocyjnym. Działanie miało na celu przyciągniecie nowych użytkowników. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 
Polityka RODO.  
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Cel strategiczny 4. 
Rozwój zrównoważonego i zintegrowanego transportu na terenie  

powiatu poznańskiego 

Cel operacyjny 4.1. Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej  

D
zi

ał
an

ie
 4.1.1. Remonty dróg powiatowych 

4.1.2. Rozbudowa sieci dróg powiatowych 

4.1.3. Budowa północno - wschodniej obwodnicy Poznania 
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Działanie 4.1.1.  Remonty dróg powiatowych 

Cel i zakres działania 

W ramach działania przewiduje się remonty i niewielkie przebudowy dróg powiatowych, przebudowy obiektów mostowych                        
w ciągach dróg powiatowych oraz prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Najważniejszym celem działania jest poprawa stanu technicznego dróg poprzez wykonywanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania 
i remontów oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Potrzeba prowadzenia sukcesywnych remontów                     
i wykonywania odnowy nawierzchni dróg bitumicznych jest pochodną wzrostu natężenia ruchu na drogach powiatowych, będącego 
skutkiem wzrostu atrakcyjności Powiatu jako miejsca zamieszkania. Przy realizacji remontów dróg w postaci nakładek bitumicznych 
rozważane będzie poszerzenie nawierzchni jezdni do szerokości normatywnej.  

Podmioty realizujące 
działanie 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  
Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Źródła finansowania 

Budżet powiatu, 
Fundusz Dróg Samorządowych,  
subwencja rezerwy ogólnej, 
WRPO 2014+,  
budżety gmin.   

Realizacja działania 

1. W zakresie realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu: 
W ramach działania w 2019 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu m.in. wyremontował kilka odcinków dróg powiatowych 
oraz dokończył budowę sygnalizacji świetlnych na dwóch ważnych skrzyżowaniach.  
Wśród zadań zrealizowanych w ramach działania można wymienić np.: 

 remont drogi 2419P na odcinku Lusowo – Lusówko, 
 remont drogi 2402P na odcinku Trzcielin – Stęszew, 
 remont drogi 2029P na odcinku od skrzyżowania z drogą 2513P do obwodnicy Murowanej Gośliny (etap II),  
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 dokończenie remontu dróg powiatowych w Dopiewie, 
 rozpoczęcie remontu drogi 2418P Batorowo – Wysogotowo, 
 dokończenie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2392P i 2403P z drogą wojewódzką 307              

w Więckowicach, 
 dokończenie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Północnej i Południowej w Promnicach, 
 budowa sygnalizacji świetlnej z wdrożeniem sterowania ruchem typu „ALL RED” w Prusinowie.  

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu podpisał również w 2019 roku umowy na remonty dróg powiatowych, które będą 
realizowane w 2020 roku: 

 remont drogi powiatowej Tuczno – Karłowice (2,70 km), 
 remont drogi powiatowej Jerzykowo – Kowalskie (2,1 km), 
 remont drogi powiatowej Dobieżyn – Piekary (3,40 km), 
 remont drogi powiatowej Dopiewiec – A2 (0,80 km), 
 remont drogi powiatowej Dymaczewo – Borkowice (2,20 km), 
 remont drogi powiatowej Babki – Daszewice (1,50 km), 
 remont drogi powiatowej w m. Modrze (0,80 km), 
 remont drogi powiatowej Poznań – Tulce (0,60 km), 
 remont drogi powiatowej Mściszewo – Starczanowo (2,70 km).  

2. W zakresie realizowanym przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej: 
W roku 2019 w ramach działania 4.1.1. w budżecie powiatu zabezpieczone zostały środki w łącznej kwocie 1.847.600,00 zł 
przeznaczone na realizację przez Gminy, w oparciu o stosowne porozumienia, zadań na drogach powiatowych w granicach 
administracyjnych miast, w tym kwota:  
- 1.712.600,00 zł na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miast, 
- 135.000,00 na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych na terenie miast. 

Nakłady finansowe 
1. 14 mln zł (wydatki na remonty w 2019 roku).   
2. 1.712.600,00 zł na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miast, 135.000,00 na 
realizację zadań remontowych na drogach powiatowych na terenie miast. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

1. Liczba kilometrów wyremontowanych i przebudowanych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 13,3 km.  
Poprawa dostępności czasowej miejscowości – brak danych. 
Poprawa przepustowości odcinków dróg – brak danych. 



      
 

 

S t r o n a  199 | 239 

 

 

                                          
Remont drogi 2419P na odcinku Lusowo – Lusówko (przed i po) 

 

Spadek liczby zdarzeń drogowych na drogach powiatowych – 141 wypadków (135 w 2018 roku).  

Opis barier, trudności         
i zagrożeń w realizacji 

działania 
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Remont drogi 2402P na odcinku Trzcielin – Stęszew (przed i po) 

 

 
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Północnej i Południowej w Promnicach 
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Działanie 4.1.2.  Rozbudowa sieci dróg powiatowych 

Cel i zakres działania 

Celem działania jest obniżenie natężenia ruchu w centrach miejscowości. Dodatkowym efektem jest umożliwienie dojazdu do 
głównej sieci drogowej aglomeracji poznańskiej oraz aktywizacja gospodarcza terenów zlokalizowanych wzdłuż nowych dróg.  
Rozbudowa sieci dróg powiatowych ma duże znaczenie dla poprawy spójności i podniesienia przepustowości układu drogowego 
w powiecie. Zadanie to jest bardzo ważne z punktu widzenia zaspokajania potrzeb transportowych mieszkańców całej aglomeracji. 
W ramach działania przewiduje się rozbudowę sieci dróg powiatowych poprzez budowę obwodnic miast, przebudowę (rozbudowę) 
dróg do węzłów na drogach ekspresowych i węzłów integracji z transportem publicznym oraz budowę skrzyżowań 
dwupoziomowych z liniami kolejowymi. Planuje się ponadto przebudowę dróg powiatowych w najgorszym stanie technicznym                          
i o dużym znaczeniu, a także przebudowę obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  
Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu – rozliczenie projektu, 
Partnerzy: gminy powiatu poznańskiego, miasto Poznań, PKP PLK S.A. 

Źródła finansowania 

Budżet powiatu, 
budżety gmin, 
budżet województwa, 
budżet państwa, 
budżet Unii Europejskiej.   

Realizacja działania 

W 2019 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zbudował obwodnicę Chomęcic. Zakończył I etap i rozpoczął II etap przebudowy 
drogi Iwno – Pobiedziska, która jest połączeniem z drogą S5 oraz zrealizował II etap przebudowy drogi Gądki – Szczodrzykowo 
(połączenie z drogą S11). W ramach tego działania kontynuował prace nad realizacją tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
oraz przebudował kilka ważnych odcinków dróg powiatowych. 
Wśród najważniejszych inwestycji można wymienić m.in.: 



      
 

 

S t r o n a  202 | 239 

 

 

 zakończenie budowy obwodnicy Chomęcic (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.364.863 zł), 
 zakończenie II etapu przebudowy drogi Gądki – Szczodrzykowo, 
 zakończenie I etapu przebudowy drogi Iwno – Pobiedziska (planowane dofinansowanie inwestycji ze środków Unii 

Europejskiej wynosi 3.302.402,96 zł), 
 rozpoczęcie II etapu przebudowy drogi Iwno – Pobiedziska (dofinansowanie z FDS w wysokości  4.935.445 zł), 
 zakończenie I etapu przebudowy ulicy Poznańskiej w Koziegłowach (dofinansowanie z FDS w wysokości 230 tys. zł), 
 rozbiórkę i budowę mostu w Nadrożnie (dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej – 2.230.082 zł), 
 budowę ronda w Rabowicach (sfinansowane z budżetu gminy Swarzędz), 
 rozpoczęcie przebudowy ulicy Gromadzkiej w Więckowicach. 

Realizowano również tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne: 
 zakończenie ZIT w gminie Kórnik – ścieżka rowerowa i przebudowa skrzyżowania przy węźle przesiadkowym w Gądkach, 
 rozpoczęcie ZIT w gminie Buk – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Buk – Szewce, 
 rozpoczęcie ZIT Puszczykowo – prace projektowe, 
 rozpoczęcie ZIT Mosina – prace projektowe dla budowy ścieżek rowerowych w Pecnie i w Drużynie, 
 rozpoczęcie ZIT w gminie Stęszew – rozpoczęcie prac projektowych dla budowy ścieżek rowerowych na drodze Strykowo – 

Modrze i Strykowo – Sapowice. 
W 2019 roku przekazano też place budowy dwóch inwestycji, które będą realizowane w 2020 roku: 

 II etap przebudowy Poznańskiej w Koziegłowach (dofinansowanie z FDS – 3.936.886 zł), 
 przebudowa drogi Więckowice – Lusówko (dofinansowanie z FDS – 4.546.489 zł). 

Nakłady finansowe Na inwestycje w 2019 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wydał 58,8 mln zł. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

 liczba kilometrów wybudowanych dróg – 15,1 km oraz dwa ronda w 2019 roku (przebudowa), 
 liczba wybudowanych obiektów (wiaduktów, węzłów) – 1 obiekt w 2019 roku – most na rzece Głównej w Nadrożnie, 
 poprawa dostępności czasowej gmin leżących w ciągu drogi – brak danych.   

Opis barier, trudności                          
i zagrożeń w realizacji 

działania 
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                                           Obwodnica Chomęcic                                                                                                             Budowa mostu w Nadrożnie 
 

                                               
Przebudowa drogi Gądki - Szczodrzykowo (przed i po) 
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Działanie 4.1.3.  Budowa północno-wschodniej obwodnicy Poznania 

Cel i zakres działania 

Celem zadania jest budowa północno-wschodniej obwodnicy Poznania. Dzięki niej możliwe będzie sprawne przemieszczanie się po 
obszarze aglomeracji poznańskiej. Obwodnica poprawi warunki obsługi komunikacyjnej gmin: Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn 
Wlkp., Suchy Las, a także m. Poznań. Planowana droga będzie generowała korzyści ekonomiczne i społeczne dla całej aglomeracji 
poznańskiej. Przyniesie również korzyści wynikające z połączenia z autostradą i drogami krajowymi. Dotyczy to zwłaszcza terenów 
w gminie Swarzędz, gdzie w rejonie drogi krajowej nr 92 zlokalizowano już wiele inwestycji (m. in. centra logistyczne) 
i nadal uruchamiane są nowe tereny aktywizacji gospodarczej. Ponadto obwodnica będzie trasą przewozu odpadów do spalarni 
zlokalizowanej w Poznaniu na granicy z gminą Czerwonak. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 
Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, powiat poznański, gminy powiatu poznańskiego, 
miasto Poznań. 

Źródła finansowania 

Budżet Unii Europejskiej,  
budżet państwa, 
budżet województwa, 
budżet powiatu, 
budżet gmin.  

Realizacja działania Realizacja zadania jest na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej.  

Nakłady finansowe W 2019 roku nie zostały poniesione.  
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Efekty/produkty 
realizacji działania 

Liczba kilometrów wybudowanej obwodnicy – 0 km w 2019 roku. 
Poprawa dostępności czasowej gmin leżących w ciągu drogi – brak.  

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

Wydłużająca się procedura wydania decyzji środowiskowej (w związku „ze szczególnie skomplikowanym charakterem sprawy 
i analizą składanych uzupełnień”).  



      
 

 

  

S t r o n a  206 | 239 

 

Cel strategiczny 4. 
Rozwój zrównoważonego transportu na terenie powiatu 

poznańskiego 

Cel operacyjny 4.2. Rozwój systemu zintegrowanego transportu zbiorowego  

D
zi

ał
an

ie
 4.2.1. Wspieranie budowy i funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 

4.2.2. 
Organizacja i wspieranie rozwoju międzygminnego transportu 

autobusowego  

4.2.3. Integracja transportu zbiorowego  
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Działanie 4.2.1. Wspieranie budowy i funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej  

Cel i zakres działania 

Celem realizacji działania jest utworzenie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, która stanie się podstawowym środkiem transportu 
publicznego na terenie powiatu poznańskiego. W ramach działania powstają węzły przesiadkowe oraz dojazdowe drogi i ścieżki 
rowerowe. 
Budowa kolei metropolitalnej umożliwi skrócenie czasu dojazdów do pracy, szkół i placówek usługowych oraz wpłynie na redukcję 
zatłoczenia komunikacyjnego, szczególnie na obszarze miasta Poznania i gmin Powiatu Poznańskiego. 
Głównym zadaniem realizowanym przez powiat jest: 

a) przebudowa sieci dróg powiatowych wokół zintegrowanych węzłów przesiadkowych w sposób umożliwiający integrację 

różnych form transportu indywidualnego i transportu autobusowego z transportem szynowym, 

b) współfinansowanie funkcjonowania PKM tak, aby osiągnąć częstotliwość kursowania pociągów w każdą stronę na 

poziomie 30 minut w godzinach szczytu oraz 60 minut w godzinach pozaszczytowych oraz w soboty i niedziele. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Samodzielne Stanowisko ds. Transportu Publicznego, 
Zarząd Dróg Powiatowych, 
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  
Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., jednostki samorządu 
terytorialnego przez obszar których przebiegają linie kolejowe, PKP PLK S.A. 

Źródła finansowania 

Budżet gmin, 
budżet powiatu, 
budżet województwa, 
fundusze europejskie, 
środki PKP i innych spółek kolejowych.  

Realizacja działania  W ramach działania Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w 2019 roku: 
 zbudował ścieżkę rowerową w Rokietnicy i przebudował ulicę Szamotulską (ZIT Rokietnica), 
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 zbudował ścieżkę rowerową w Szczodrzykowie (ZIT Kórnik), 
 rozpoczął budowę ścieżki rowerowej Buk – Szewce (ZIT Buk), 
 rozpoczął prace projektowe na ścieżki w Pecnie i Drużynie (ZIT Mosina), 
 rozpoczął prace projektowe na ścieżkę w Puszczykowie (ZIT Puszczykowo), 
 rozpoczął prace projektowe na ścieżki na drodze Modrze – Strykowo i Strykowo - Sapowice (ZIT Stęszew). 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu współfinansowało eksploatację pociągów PKM: 
a) na liniach: Poznań – Nowy Tomyśl, Poznań – Wągrowiec, Poznań – Grodzisk Wlkp. i Poznań – Jarocin, 
b) na linii Poznań – Września na odcinku Poznań – Swarzędz do 31.08.2019 roku i na odcinku Poznań – Kostrzyn Wlkp. od 
01.09.2019 r. 

Nakłady finansowe 
7,7 mln zł (roboty drogowe oraz prace projektowe).  
738.278,12 zł (finansowanie PKM). 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

 liczba osób, mieszkających w bezpośrednim zasięgu kolei metropolitalnej (w promieniu 3 km od stacji i przystanków 
kolejowych) na terenie powiatu poznańskiego w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców powiatu – 189.058; 

 liczba pasażerów korzystających z kolei w powiecie (średniodobowa liczba osób wsiadających do i wysiadających z kolei na 
stacjach i przystankach kolejowych zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego w dniu roboczym) – brak danych; 

 dzienna liczba kursów realizowanych w dni robocze na wszystkich liniach PKM – 257; 
 udział nakładów finansowych powiatu poznańskiego, przekazywanych w ciągu roku na utrzymanie Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej w odniesieniu do nakładów wnoszonych przez wszystkich interesariuszy [%] – 1,83; 
 długość zmodernizowanych i wyremontowanych dróg powiatowych stanowiących dojazd do zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych [km] – 473 m oraz budowa ronda w Rokietnicy; 
 długość wybudowanych dróg rowerowych, stanowiących dojazd do węzłów przesiadkowych [km] – około 4,3 km.  

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 
  Brak danych od organizatora transportu kolejowego nt. liczby pasażerów przewożonych pociągami PKM. 
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Działanie 4.2.2.  Organizacja i wspieranie rozwoju międzygminnego transportu autobusowego 

Cel i zakres działania 

Celem realizacji działania jest poprawa funkcjonowania międzygminnego transportu autobusowego na terenie powiatu 
poznańskiego poprzez wzmocnienie bezpośrednich połączeń pomiędzy jednostkami gminnymi wchodzącymi w skład powiatu.               
W  ramach działania rozbudowywane są, wspólnie z zainteresowanymi powiatami i gminami, międzygminne linie autobusowe 
łączące główne miejscowości zlokalizowane na obszarze powiatu poznańskiego oraz powiatów objętych porozumieniami 
międzygminnymi. Efektem działania jest przyciągnięcie jak największej liczby mieszkańców do transportu publicznego. W 2019 
roku, Powiat Poznański, celem ochrony przed likwidacją połączeń PKS Poznań SA, głównie na trasach dojazdowych do Poznania, 
podjął się organizacji autobusowych linii publicznego transportu zbiorowego o charakterze powiatowym na obszarze powiatu oraz 
Miasta Poznań, powiatu grodziskiego, powiatu kościańskiego, powiatu nowotomyskiego, powiatu obornickiego, powiatu 
szamotulskiego i powiatu śremskiego.  Wszyscy sygnatariusze porozumienia międzypowiatowego finansują funkcjonowanie 53 linii 
komunikacyjnych o łącznej długości 3.695 km, na których w okresie od 1 października do 31 grudnia zrealizowano 654.031 km. 
Ponadto Powiat Poznański wspomaga finansowo gminy, będące organizatorami ptz, tworzące w ramach własnej komunikacji 
gminnej linie łączące siedziby sąsiednich gmin. Na dzień 31 grudnia 2019 roku, Powiat Poznański dofinansowywał następujące linie 
międzygminne: 

a) 485 – relacji Swarzędz Dworzec kolejowy – Pobiedziska Dworzec kolejowy, 
b) 489 – relacji Kleszczewo pętla – Swarzędz Rynek, 
c) 699 – relacji Mosina dworzec kolejowy – Kórnik Rynek. 

Dodatkowo Powiat Poznański jako organizator publicznego transportu zbiorowego rozwija system linii autobusowych 
ułatwiających dojazd swoim mieszkańcom do miejsc atrakcyjnych turystycznie i kulturowo. W okresie od 1 maja do 13 października, 
uruchomiona jest sezonowa  linia autobusowa 471 w relacji Swarzędz dworzec kolejowy – Wierzonka – Kicin – Czerwonak – 
Owińska – Bolechowo – Biedrusko – Murowana Goślina i Swarzędz dworzec kolejowy – Wierzonka – Tuczno – Pobiedziska, której 
celem jest dowóz rowerzystów i pozostałych turystów do szlaków rowerowych i pieszych. Autobusy obsługujące linię, wyposażone 
zostały w przyczepę przeznaczoną do przewozu rowerów. Nowością było zorganizowanie wspólnie z Gminą Mosina linii 671, 
łączącej parking przy Wielkopolskim Parku z miejscowością Świątniki. Celem tej linii było połączenie dworca kolejowego w Mosinie 
z Wielkopolskim Parkiem Narodowym oraz z pałacem w Rogalinie. 

Podmioty realizujące 
działanie Samodzielne Stanowisko ds. Transportu Publicznego. 
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Partnerzy: 
Powiaty: Obornicki, Szamotulski, Międzychodzki, Nowotomyski, Grodziski, Kościański i Śremski,  
Gminy: Miasto i Gmina Swarzędz, Miasto i Gmina Mosina, Miasto i Gmina Buk, Miasto i Gmina Kórnik, Miasto i Gmina Stęszew, 
Gmina Kleszczewo, Gmina Tarnowo Podgórne, Gmina Suchy Las, Gmina Dopiewo, PKS Poznań SA, SPK Swarzędz, PUK Mosina i ZK 
Kleszczewo. 

Źródła finansowania Budżet Powiatu Poznańskiego, budżety powiatów partnerskich, budżety gmin powiatu poznańskiego . 

Realizacja działania 

W ramach realizacji tego zadania w 2019 roku  Powiat Poznański: 
a) współfinansował utrzymanie 58 linii o charakterze regionalnym obsługiwane przez PKS Poznań SA; 
b) udzielił pomocy finansowej na funkcjonowanie linii: 
485 – relacji Swarzędz Dworzec kolejowy – Pobiedziska Dworzec kolejowy, 
489 – relacji Kleszczewo pętla – Swarzędz Rynek, 
699 – relacji Mosina dworzec kolejowy – Kórnik Rynek, 
c) zorganizował sezonową linię autobusową 471 Swarzędz – Murowana Goślina/Pobiedziska i 671 WPN – Mosina – Świątniki.  

Nakłady finansowe  2.105.049,50 zł. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

 roczna liczba wozokilometrów realizowana przez autobusy na liniach, których organizatorem jest Powiat Poznański lub 
współfinansowanych przez Powiat –  696.815  wkm; 

 liczba miejscowości, przez które prowadzą linie, których organizatorem jest Powiat Poznański lub współfinansowanych 
przez Powiat – 182; 

 roczna liczba pasażerów korzystających z autobusów na liniach, których organizatorem jest Powiat Poznański lub 

współfinansowanych przez Powiat – 332.989; 
 średnia prędkość komunikacyjna na liniach publicznego transportu zbiorowego przejeżdżających przez powiat poznański 

[km/h] – 38,5. 



      
 

 

S t r o n a  211 | 239 

 

 

 
26.09.2019 r. – podpisanie porozumień na utrzymanie linii autobusowych 

 

 

 

 

 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

 Trudności w koordynacji działań na obszarze 22 gmin, 8 powiatów i Miasta Poznań.  
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Działanie 4.2.3.  Integracja transportu zbiorowego 

Cel i zakres działania 

W ramach działania Powiat Poznański zamierza współuczestniczyć w budowie spójnego systemu transportu zbiorowego na obszarze 
aglomeracji poznańskiej. Punktami wokół których następować ma integracja poszczególnych środków transportu będą tzw. 
zintegrowane węzły przesiadkowe. Jednym z kluczowych zadań Powiatu w ramach niniejszego działania będzie współpraca                              
z gminami przy budowie w/w węzłów. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Samodzielne Stanowisko ds. Transportu Publicznego, 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  

Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Źródła finansowania 

Budżet Powiatu Poznańskiego. 

Budżety gmin współpracujących z Powiatem Poznańskim. 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020  w ramach ZIT MOF. 
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Realizacja działania 

- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk - Szewce - w formule „zaprojektuj i wybuduj”, będącego 
elementem Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Buk. 

- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi - w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” w ramach budowy Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w m. Drużyna i m. Pecna.  

- Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – Pecna w miejscowości Pecna                          
- w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach budowy Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w m. Drużyna i m. Pecna. 

- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2476P na odc. DW434 – Runowo - w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
w ramach budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy dworcu Kórnik w m. Szczodrzykowo. 

- Budowa ścieżki rowerowej – przebudowa drogi powiatowej nr 2490P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca 
PKP w miejscowości Puszczykowo - w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach budowy Zintegrowanego Węzła 
Przesiadkowego Puszczykowo. 

- Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P ul. Pocztowa i Szamotulska w m. Rokietnica Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2400P ul. Szamotulska , odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztowa w m. Rokietnica w ramach budowy 
Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Rokietnica. 

- Budowa ścieżek rowerowych przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo i drodze powiatowej nr 
2451P Strykowo – Modrze w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego 
Strykowo. 

Nakłady finansowe 7.700.700 zł. 
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Efekty/produkty 
realizacji działania 

Efektem realizacji działania jest utworzenie zintegrowanego systemu publicznego transportu zbiorowego w Powiecie. Po 

wybudowaniu odpowiedniej infrastruktury, powinno nastąpić poszerzenie oferty przewozowej, przez co siatka połączeń stanie się 

bardziej klarowna i gęsta. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych w oparciu o system Poznańskiej Kolei Metropolitalnej                

i dróg dojazdowych do nich, wpłynie na poprawę integracji przestrzennej i czasowej różnych środków publicznego transportu 

zbiorowego. Powyższe działania mają przełożyć się na zwiększenie liczby podróży realizowanych transportem zbiorowym. 

 Udział podróży realizowanych środkami transportu publicznego w ogólnej liczbie podróży nie pieszych na terenie Powiatu 

Poznańskiego [%] – brak danych. 

 Roczna liczba pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego w Powiecie – brak danych. 

 Liczba kursów autobusowych na liniach powiązanych ze zintegrowanymi węzłami przesiadkowymi, skomunikowanych 

z połączeniami kolejowymi w odniesieniu do ogólnej liczby kursów realizowanych na tych liniach – 58,08 [%]. 

 Liczba kursów kolejowych PKM skomunikowanych z dowolnym kursem autobusowym – 86,9 [%]. 

 Liczba wejść na zintegrowany „planer podróży”, informujący o funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego na terenie 

Powiatu Poznańskiego  – brak danych. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

Ze względu na trudną sytuację na rynku (wysoki poziom cen) oraz formułę „zaprojektuj i wybuduj”, stanowiącą duże ryzyko dla 
potencjalnego wykonawcy, trzeba było powtarzać część postępowań przetargowych w 2019 r. Wysoki poziom cen panujący na rynku, 
w stosunku do założonego budżetu, znacznie utrudniał wyłonienie Wykonawcy na część zakresu objętego projektem. 
Inwestycje na szlakach kolejowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i częste zmiany jej rozkładu jazdy powodują duże trudności                   
w zakresie synchronizacji połączeń autobusowych i kolejowych w obrębie Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych.  
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Cel strategiczny 5. 
Rozwój przyjaznej administracji, współpraca samorządowa 

 i kształtowanie wizerunku powiatu poznańskiego 

Cel operacyjny 5.1. Doskonalenie usług administracyjnych 

D
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5.1.1. Rozwój e-administracji i systemów informacji przestrzennej 
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Działanie 5.1.1.  Rozwój e-administracji i systemów informacji przestrzennej 

Cel i zakres działania 

Rozwój e-administracji i e-usług publicznych będzie następować poprzez realizację zadań o charakterze wielopłaszczyznowym, 
obejmujących: 

 bieżącą modernizację zaplecza teleinformatycznego – systemy elektroniczne, sprzęt i oprogramowanie zapewniające 
stabilną i szybką pracę, kompatybilne z systemami krajowymi wraz z szybkim i bezpiecznym dostępem do 
szerokopasmowego Internetu, 

 zapewnienie interoperacyjności użytkowanych systemów z systemami innych jednostek sektora publicznego 
zapewniających dostęp, gromadzenie i wymianę informacji niezbędnych do realizacji usług publicznych, 

 nawiązanie współpracy z Poznaniem i gminami Powiatu Poznańskiego (m.in. w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań) 
w zakresie wypracowania wspólnych standardów e-usług publicznych (procedury, formularze) – możliwość aplikowania 
o środki europejskiej w zakresie modernizacji sektora publicznego i rozwój e-administracji, 

 kontynuację współpracy z gminami Powiatu Poznańskiego w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 
informacji przestrzennej (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) – usprawnienie udostępniania 
on-line (wraz z płatnością on-line) informacji z studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 kontynuowanie i wzmocnienie współpracy (wraz z Poznaniem) z administracją rządową w celu aktywnego uczestnictwa 
w przygotowywaniu, testowaniu i wdrażaniu nowych e-usług publicznych i nowych rozwiązań e-administracji docelowo 
wdrażanych w całym kraju, 

 bieżący monitoring możliwości uzupełniania Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego, stron podmiotowych 
na platformach PeUP i ePUAP kolejnymi nowymi usługami publicznymi, 

 sukcesywne udostępnianie edytowalnych formularzy niezbędnych do realizacji usług publicznych – traktowane jako 
minimalny standard informacji o każdej usłudze, 

 podjęcie na szeroką skalę (budynki użyteczności publicznej, prasa, telewizja, Internet – także portale społecznościowe) 
działań promocyjnych e-usług publicznych wśród mieszkańców i przedsiębiorców. 

1. W zakresie realizowanym przez Wydział Organizacyjny: 
Rozwój e-administracji: 
a) Zwiększanie atrakcyjności Biuletynu Informacji Publicznej; 
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b) Monitorowanie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego oraz platformy PEUP w zakresie możliwości 
stworzenia nowych usług publicznych oraz aktualizacji istniejących treści; 

c) Dostosowywanie BIP do standardów WCAG 2.1.; 
d) Udostępnianie edytowalnych formularzy;  
e) Udostępnianie kart usług na platformie PEUP - docelowo na platformie ePUAP; 
f) Potwierdzanie Profili Zaufanych ePUAP.  

2. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 
Rozwój e-administracji: 
a) Współpraca z gminami Powiatu Poznańskiego i innymi podmiotami w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 
informacji przestrzennej.  
b) Utrzymanie e-usług bazujących na udostępnieniu wiarygodnych i rzetelnych danych pochodzących ze zmodernizowanych 
i zaktualizowanych rejestrów publicznych.  
c) Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania GIS (Systemów Informacji Przestrzennej). 

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Informatyki Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 

Źródła finansowania 

1., 3. W zakresie realizowanym przez wydziały Starostwa Budżet Powiatu Poznańskiego. 
2. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 
środki własne (Budżet Powiatu Poznańskiego), Fundusze Europejskie, Budżety gmin powiatu, dotacje zewnętrzne (Urząd 
Marszałkowski). 

Realizacja działania 

1. W zakresie Wydziału Organizacyjnego: 
- Bieżący monitoring możliwości uzupełnienia Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego oraz platformy PEUP 

nowymi usługami publicznymi; 
- Zwiększenie liczby usług na poziomie trzecim (interakcja dwustronna) w 5-cio stopniowej skali realizacji usług 

elektronicznych, poprzez dodanie do istniejących usług formularzy elektronicznych; 
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- Reorganizacja prezentacji menu głównego BIP wraz z tworzeniem nowych banerów zwiększających jego atrakcyjność; 
- Dostosowywanie BIP do standardów WCAG 2.1.; 
- Przebudowa sposobu i funkcjonalności wyszukiwarki na stronie głównej BIP; 
- Dodanie nowych kart usług oraz ich bieżące aktualizowanie; 
- Kompleksowa realizacja spraw związanych z potwierdzaniem Profili Zaufanych ePUAP. 

2. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 
- Utrzymanie współpracy  z gminami Powiatu Poznańskiego i innymi podmiotami w zakresie gromadzenia, przetwarzania i 

udostępniania informacji przestrzennej. 
- Utrzymanie e-usług na wysokim poziomie pod kątem wiarygodnych i rzetelnych danych oraz bieżąca aktualizacja 

stosowanych rozwiązań do obowiązujących przepisów prawa.  
- Bieżąca rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej wpływająca na jakość e-usług.  
- Bieżąca poprawa baz danych wpływająca na jakość danych dostępnych za pośrednictwem e-usług. 
- Promowanie wdrożonych e-usług. 

3. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
Działania związane ze skuteczną stroną internetową www.powiat.poznan.pl – spełniającą oczekiwania odwiedzających, wersją 
mobilną serwisu oraz dostosowaną do urządzenia, na którym jest wyświetlana – Internetowa Powiatowa17.  
Bezpłatny system informacji dla mieszkańców.  

Nakłady finansowe 

1. W zakresie Wydziału Organizacyjnego: 
a) Aktualizacja oprogramowania witryny internetowej - update systemu - 565,80 zł; 
b) Bieżące utrzymanie BIP – 1.476 zł brutto/ rok. 

     W zakresie realizowanym przez Wydział Informatyki: 
c) „Udostępnienie na zasadzie licencji, obsługa i publikacja (hosting) modułów internetowych o nazwie: Elektroniczna 

skrzynka podawcza (ESP), e-Urząd współpracujący z Platformą Usług Publicznych (PeUP)” - cena usługi 2.000,00 zł netto 
/mc – 29.520,00 zł brutto / rok. 

2. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 
Współfinansowanie systemu dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków – 62.730,00 zł. 
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu 
poznańskiego –  2.772.700,00 zł. 
3. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
22.080,00 zł – asysta techniczna nad stroną, dostosowanie do wymogów standardu WCAG 2.0. (dostępność informacji dla osób                   
z niepełnosprawnościami). 

http://www.powiat.poznan.pl/
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3.824,07 zł – abonament SISMS.pl. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

1. W zakresie Wydziału Organizacyjnego: 
 Liczba usług publicznych dostępnych elektronicznie na poszczególnych poziomach interaktywności: 

- Łączna liczba kart usług: 162 (wzrost o 6 kart usług względem 2018 roku), 
- Karty usług z formularzem do pobrania: 73, 
- Karty usług z formularzami online: 34 (dodatkowo 23 usługi bezpośrednio przez platformę PWPW + 3 usługi dostępne 
tylko na platformie PEUP), 
- Pełna transakcyjność: 0. 

 Liczba spraw wpływających elektronicznie do urzędu w 2019 roku: 
- RKPmail: 19.870, 
- RKPe: 6.942 - wzrost o 2.821 dokumentów względem 2018 roku. 

 Liczba spraw wychodzących realizowanych elektronicznie w 2019 roku: 
- RKWmail: 4.575, 
- RKWe: 6.212 – wzrost o 609 dokumentów względem roku 2018.  

 Liczba spraw związanych z Profilami Zaufanymi ePUAP w 2019 roku : 608 - w tym: 
- 570 - potwierdzeń profilu zaufanego ePUAP,  
- 8 - odrzuceń wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP,  
- 28 - unieważnień profilu zaufanego ePUAP, 
- 2 - przedłużenia ważności profilu zaufanego ePUAP. 

 Ilości odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego w 2019 roku: 5.871.722 (wzrost 
o 2.251.310 względem roku 2018) 

 Działania związane z dostosowaniem BIP do standardów WCAG 2.1.: 
- zwiększenie możliwości pobrań edytowalnych wersji plików, 
- przystosowanie odnośników (hiperłączy) - wprowadzenie jednoznacznego opisu o miejscu docelowym - zasobie, 
- formatowanie i poprawa czcionki zgodnie z wymaganiami normy, 
- dostosowanie kolorystyki i kontrastu tła, 
- wprowadzenie stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii oraz  tworzenie list, 
- dodawanie załączników w wersji dla czytnika ekranu, 
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- nowy sposób prezentacji sposobu wyszukiwania na stronie BIP - wprowadzenie dodatkowej funkcji wyszukiwania 
zaawansowanego z możliwością: przeszukiwania frazy, treści, zakresu treści, ostatniej aktualizacji z możliwością 
ograniczenia limitu prezentowanych wyników. 

2. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 
 Liczba usług publicznych dostępnych elektronicznie na poszczególnych poziomach interaktywności:   

- karta usługi (w PODGiK - informacja na stronie) – 40, 
- formularz do pobrania (formularze na stronie internetowej PODGIK) – 35, 
- formularz on-line (formularze dostępne w e-usługach) – 6, 
- pełna transakcyjność – 6, 

 Liczba spraw realizowanych elektronicznie (tylko za pośrednictwem e-usług): 23970. 
 Liczba osób realizujących usługi publiczne on-line (tylko za pośrednictwem e-usług): 2801. 
 Liczba podmiotów publicznych korzystających on-line z danych z rejestru publicznego Ewidencji Gruntów i Budynków 

(GEO-INFO iEGiB) – 29 szt.  
3. W zakresie realizowanym przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej: 
Liczba usług publicznych dostępnych elektronicznie na poszczególnych poziomach interaktywności -  
Formularze do pobrania: 

 wnioski o wydanie materiałów promocyjnych – 1 formularz; 
 Mały Grant – 1 oferta, 1  zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego, 1 sprawozdanie, 1  szacunkowa 

kalkulacja; 
 Otwarty Konkurs Ofert – 1 oferta, 1 umowa, 1 sprawozdanie; 
 Zabytki – 1 wniosek, 1 oświadczenie autora zdjęć, 1 sprawozdanie, 1 zaktualizowany kosztorys. 

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na www.powiat.poznan.pl 
 Karta usług – 1 Uzyskanie dotacji na zadania publiczne z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, edukacji, 

ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, ratownictwa i ochrony ludności, zwiększania świadomości prawnej 
społeczeństwa. 

Dokument do pobrania na BIP.  

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

1. W zakresie Wydziału Organizacyjnego: 
 Brak możliwości całościowego - elektronicznego załatwienia spraw w związku z obowiązującymi przepisami prawa. 

 Konieczność korzystania tylko z formularzy elektronicznych umieszczonych w Centralnym Repozytorium Wzorów 

Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP - brak możliwości ich edytowania. 

 Trudności związane z akceptacją własnych wzorów wniosków elektronicznych przez CRWDE.  

http://www.powiat.poznan.pl/
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www.powiat.poznan.pl 

 Problemy systemowe związane z tworzeniem formularzy elektronicznych – czynność wymaga wiedzy informatycznej. 

 Ograniczone możliwości w zakresie opisu usługi na platformie ePUAP. 

 Klient oczekuje prostych rozwiązań (najczęściej wykorzystywany jest wzór pisma ogólnego do podmiotu publicznego). 

 W przypadku korzystania z platformy PEUP występuje konieczność  założenia dodatkowego konta i jego konfiguracji                       

z Profilem Zaufanym ePUAP, co powoduje dodatkowe utrudnienia dla klienta. 

 Komplikacje dotyczące potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP w sytuacji, gdy użytkownik po założeniu konta/profilu na 

platformie PZ decyduje się na potwierdzenie założonego profilu w trybie online - najczęściej przez bank. Platforma PZ nie 

wygasza wówczas elektronicznego wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP. Następuje sprzeczny komunikat - 

użytkownik mimo posiadania ważnego profilu zaufanego ePUAP - cały czas jest informowany przez system o konieczności 

potwierdzenia profilu w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany ePUAP.  

 Długotrwałe i wieloaspektowe prace związane z dostosowaniem treści znajdujących się w BIP do standardów WCAG 2.1. 
2. W zakresie realizowanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 

 Zmiany przepisów prawa wprowadzające aktualizację formularzy. 

 Konieczność konfiguracji logowania  do e-usług przez Profil Zaufany – zależność dostępności usługi ePUAP. 
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Cel strategiczny 5. 
Rozwój przyjaznej administracji, współpraca samorządowa 

 i kształtowanie wizerunku Powiatu 

Cel operacyjny 5.2. Współpraca Samorządu Powiatowego z otoczeniem 
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 5.2.1. Rozwój współpracy samorządowej w aglomeracji poznańskiej 

5.2.2. Intensyfikacja współpracy zagranicznej powiatu 
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Działanie 5.2.1.  Rozwój współpracy samorządowej w aglomeracji poznańskiej 

Cel i zakres działania 
Powiat Poznański jest członkiem Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego rolę instytucji pośredniczącej Zintegrowanych 
Instytucji Terytorialnych na lata 2014-2020. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania. 
Wiceprezesem jest Jan Grabkowski, Starosta Poznański. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu. 

Źródła finansowania 

Budżet powiatu poznańskiego. 
Budżet Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 
Środki Unii Europejskiej (ZIT). 
Środki Ministerstw na pomoc techniczną. 

Realizacja działania 
Powiat Poznański współtworzy portal konsultacyjny, na którym zamieszczane są informacje na temat 
planowanych/trwających/zakończonych konsultacji społecznych w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań.   

Nakłady finansowe Składka członkowska w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań – 267.141,00 zł. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

 Liczba zawartych w 2019 r. porozumień samorządowych – 36. 
 Liczba stowarzyszeń i związków z udziałem Powiatu Poznańskiego 9: Metropolia Poznań; Związek Powiatów Polskich                     

(w tym Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego); PLOT; Stowarzyszenie Komunikacja; Stowarzyszenie Gmin, 
Powiatów i Województw DROGA S11; WOKiSS; Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji; 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich; Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Starostw Powiatowych. 
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Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

Nie stwierdzono. 
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Działanie 5.2.2.  Intensyfikacja współpracy zagranicznej powiatu 

Cel i zakres działania 

Powiat poznański aktywnie uczestniczy we współpracy samorządowej na szczeblu międzynarodowym. Najważniejszą formą tej 

współpracy jest partnerstwo bilateralne z takimi regionami jak: Region Hanower (Niemcy), Prefektura São José dos Pinhais 

(Brazylia) oraz Rejonem Kijowsko-Światoszyńskim (Ukraina). W ostatnich latach szczególnie aktywne jest partnerstwo z regionem 

Hanower, z którym powiat łączą kontakty zarówno w ramach kadry administracyjnej starostwa jak i powiatowych służb, szkół  

i organizacji pozarządowych oraz z Prefekturą São José dos Pinhais. Osłabieniu uległy natomiast kontakty z regionem ukraińskim. 

Blisko 400 tys. jednostka administracyjna, jaką jest powiat poznański powinna mieć rozwiniętych kilka kontaktów zagranicznych, 

szczególnie w ramach „małej integracji europejskiej”. Dotyczy to także kontaktów powiatu z silnymi ekonomicznie regionami  

na świecie, umożliwiających powiązania biznesowe. Można rozpocząć współpracę z którymś z bogatych kulturalnie regionów,  

np. krajów śródziemnomorskich, bałkańskich lub anglosaskich oraz z regionami w krajach wschodniej Europy. W tym przypadku 

doświadczenie powiatu w zarządzaniu i przechodzeniu transformacji społeczno-gospodarczej powinny służyć innym regionom, 

wchodzącym na drogę przemian. Słabą stroną powiatu jest nieuczestniczenie w światowych lub europejskich sieciach współpracy 

samorządowej. Biorąc pod uwagę wielkość i znaczenie gospodarcze powiatu jako obszaru podmiejskiego, zadaniem w czasie 

obowiązywania strategii jest uczestnictwo w jednej z sieci lokalnych samorządów europejskich. 

Działanie obejmuje trzy aktywności: 

a) kontynuacja współpracy samorządowej i przekładanie jej na działania skierowane do mieszkańców w ramach istniejących 

kontaktów partnerskich, z Regionem Hanower (Niemcy), Prefekturą São José dos Pinhais (Brazylia) oraz Rejonem 

Kijowsko-Światoszyńskim (Ukraina), 

b) poszukiwanie nowych regionów współpracy w Europie, na świecie, stosownie do potencjału demograficznego  

i gospodarczego powiatu oraz podobieństw funkcjonalnych z potencjalnymi partnerami do wymiany kulturalnej                                     

i wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego, 

c) nawiązanie współpracy w ramach sieci jednostek samorządowych o podobnym położeniu i problemach związanych  

z rozwojem stref podmiejskich. 

Powiat poznański jako aktywny uczestnik współpracy międzynarodowej przyczyni się do zacieśniania więzów  

ze społecznościami lokalnymi innych krajów. Dzięki współpracy międzynarodowej wzrośnie rola powiatu na arenie 

międzynarodowej oraz przyczyni się ona do jego promocji poza granicami kraju. Dzięki działaniom powiatu społeczności lokalne 
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uzyskują możliwość kontaktów z partnerami zagranicznymi, szczególnie w takich dziedzinach jak edukacja, kultura, wymiana 

młodzieży, sport i turystyka, zdrowie, opieka społeczna i przedsiębiorczość. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości w wydziale Gabinet Starosty (jako koordynator działania) oraz inne 

wydziały Starostwa Powiatowego w Poznaniu i jednostki podległe powiatowi poznańskiemu, szkoły, organizacje pozarządowe. 

Źródła finansowania 

Budżet powiatu poznańskiego. 

Budżety jednostek partnerskich. 

Środki Unii Europejskiej. 

Realizacja działania 

Działanie ma charakter ciągły.  

a) kontynuacja współpracy samorządowej 

- Niemcy 

Współpraca powiatu poznańskiego z Regionem Hanower wpisuje się w kontekst współpracy miasta Poznań                        

z miastem Hanower oraz województwa wielkopolskiego z krajem związkowym Dolna Saksonia.  

Partnerstwo oparte jest na wymianie doświadczeń w obszarach leżących w gestii obu jednostek samorządowych 

oraz na walce ze stereotypami poprzez wzajemne poznawanie się. 

Działania w 2019 roku, takie jak: realizacja programu wymiany pracowników samorządowych „Wymiana 

kompetencji międzykulturowych”, organizacja Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej „Jeder kann singen”, 

którego efektem był wyjazd zwycięzców konkursu do Regionu Hanower, udział w Turnieju Halowej Piłki Nożnej 

„Regionscup”, organizacja V Międzynarodowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Poznańskiego, 

organizacja pobytu i udziału drużyny piłkarskiej w turnieju dla dzieci i młodzieży „Luboń Cup”, przygotowanie                         

i obsługa stoiska informacyjnego powiatu poznańskiego podczas festynu europejskiego „Europafest” umożliwiają 

lepsze poznanie naszego sąsiada, nawiązanie nowych relacji, wzmocnienie wartości europejskich, a także wymianę 

doświadczeń zawodowych.  

Zorganizowane zostały także oficjalne wizyty przedstawicieli obu regionów – zastępca prezydenta Regionu 

Hanower wraz z delegacją uczestniczyła w zorganizowanej przez wydział Gabinet Starosty uroczystości jubileuszu 

20-lecia powiatu poznańskiego połączonej z otwarciem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                                

w Owińskach po rewitalizacji wnętrz oraz w uroczystości inauguracji roku szkolnego klas patronackich Volkswagen 
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Poznań, gdzie zapoznała się działaniami powiatu poznańskiego w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego. 

Podczas wizyty była także okazja do rozmów z przedsiębiorcami z powiatu poznańskiego.  

- Brazylia 

W 2019 r. zrealizowano projekt „Brazylia od kuchni”, czyli warsztaty kulinarne dla uczniów Zespołu Szkół nr 1                  

w Swarzędzu, które prowadzone były przez pochodzącą z São José dos Pinhais szefową kuchni z jednego                               

z najlepszych hoteli w Kurytybie (jest to kontynuacja cyklu imprez prowadzonych od 2008 roku w szkołach 

prowadzonych przez powiat poznański dzięki współpracy z partnerskim samorządem São José dos Pinhais                        

w Brazylii). Zorganizowano wyjazd oficjalnej delegacji, w czasie którego doszło do spotkania z prefektem, 

przewodniczącym rady, przedstawicielami Komitetu Współpracy Miast Partnerskich. Omówiono wówczas 

działania w ramach dotychczasowej współpracy, a także zaplanowano kolejne projekty. Ważnym elementem 

wyjazdu było spotkanie z polonią brazylijską oraz polskimi księżmi mieszkającymi w Kolonii Murici – jednej z części  

São José dos Pinhais. Równie istotnym w kontekście rozwoju współpracy było spotkanie z wicegubernatorem stanu 

Parana, w czasie którego konsultowano organizację kursów gastronomicznych prezentujących polską kuchnię 

prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów gastronomicznych ze szkół prowadzonych przez powiat poznański, 

przy wsparciu tamtejszej wyższej szkoły gastronomicznej (wzrost zainteresowania tradycyjną polską kuchnią, 

otwieranie nowych restauracji z daniami kuchni polskiej). Ponadto zrealizowano warsztaty kulinarne w São José 

dos Pinhais, mające na celu przekazanie polskich doświadczeń gastronomicznych tamtejszym mieszkańcom. 

Efektem tych warsztatów ma być powstawanie następnych polskich restauracji w regionie oraz promowanie 

kultury polskiej na świecie. Warsztaty prowadzone były przez dwie nauczycielki przedmiotów gastronomicznych  

z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. 

- Ukraina 

Ze względu na skomplikowaną sytuację polityczno-administracyjną u naszego partnera współpraca ograniczała się 

w 2019 r. do wymiany korespondencji. Brak nowego przewodniczącego tamtejszej administracji po wyborach 

prezydenckich uniemożliwia  realizowanie konkretnych przedsięwzięć.  

b) Poczyniono próby poszukiwania nowych regionów współpracy: 

- zorganizowano wyjazd poznawczy do Obwodu Lwowskiego na Ukrainie w oparciu o kontakty Zespołu Szkół nr 1  

w Swarzędzu. W trakcie pobytu przeprowadzono rozmowy m.in. z polską szkołą we Lwowie oraz Uniwersytetem 

Rolniczym w Obwodzie Lwowskim, 
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- zorganizowano wyjazd do Petersburga  w Rosji w oparciu o współpracę Szkoły nr 96 w Petersburgu z Zespołem 

Szkół nr 1 w Swarzędzu. Okazją do wizyty był jubileusz 20-lecia partnerstwa między szkołami. W trakcie wizyty 

przeprowadzono rozmowy z administracją tamtejszego regionu, szczególnie w dziedzinie edukacji.  

Nakłady finansowe 121,2 tys. zł. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

Liczba projektów, aktywności realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej:  

 Region Hanower (9), 

 São José dos Pinhais (3), 

 Rejon Kijowsko-Światoszyński (0). 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 
Aktualnie niestabilna sytuacja geopolityczna na świecie utrudnia poszukiwanie nowych partnerów do współpracy.  

uwagi 

Propozycja dodania w przyszłości nowego działania z uwagi na rozwiniętą współpracę krajową (5.2.3. „Współpraca z partnerami 
krajowymi”). 
Powiat poznański realizuje działania w zakresie współpracy krajowej z następującymi samorządami: 

1. powiatem tatrzańskim na podstawie zawartej 18 marca 2013 roku Umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy powiatem 
poznańskim a powiatem tatrzańskim. Umowa zakłada wspólne działania samorządów w zakresie: oświaty i edukacji; kultury 
i sportu; ekologii i ochrony środowiska naturalnego; zarządzania kryzysowego; promocji; ochrony zdrowia oraz wsparcie 
przy nawiązywaniu i poszerzaniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy podmiotami i instytucjami gospodarczymi 
działającymi na terenie obu powiatów. 

2. powiatem kartuskim na podstawie zawartej 30 czerwca 2018 roku Umowy o partnerskiej współpracy między powiatem 
poznańskim a powiatem kartuskim. Umowa zakłada wspólne wymianę doświadczeń i podejmowanie działań w zakresie: 
oświaty i edukacji, kultury i sportu, ekologii i ochrony środowiska naturalnego, zarządzania kryzysowego, promocji, ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych, współpracy stowarzyszeń i innych instytucji 
działających na terenie powiatów, nawiązywania i poszerzania bezpośrednich kontaktów pomiędzy podmiotami                                   
i instytucjami gospodarczymi na terenie stron. 

W 2019 r. w ramach ww. zakresu zrealizowano następujące działania: zorganizowano etap powiatowy w konkursie historycznym 



      
 

 

S t r o n a  230 | 239 

 

 

                                      
Andrea Fischer, zastępca prezydenta Regionu Hanower wraz z radnymi regionu na 20-leciu Powiatu Poznańskiego 

„Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości”, skierowanym do młodzieży, który wyłonił zwycięską drużynę 
reprezentującą powiat poznański na finałowym etapie konkursu, który odbył się w Poroninie w powiecie tatrzańskim. Na 
zaproszenie powiatu tatrzańskiego delegacja powiatu poznańskiego uczestniczyła w X Europejskich Targach Produktów 
Regionalnych. Delegacja złożona z pracowników Starostwa Powiatowego w Kartuzach, na czele ze starostą kartuskim, przebywała 
na tzw. majówce w powiecie poznańskim. Podczas wizyty nasi partnerzy z Kaszub zwiedzili m.in. Zamek w Kórniku oraz Pałac                        
w Rogalinie. Ważnym elementem były obchody 20-lecia utworzenia samorządu powiatowego w Polsce. Delegacje powiatów 
partnerskich uczestniczyły w uroczystości w powiecie poznańskim połączonej z otwarciem Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Owińskach po rewitalizacji wnętrz. Z kolei delegacja powiatu poznańskiego udała się na obchody jubileuszowe 
do powiatu kartuskiego i tatrzańskiego. Ponadto pracownicy Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na zaproszenie zaprzyjaźnionych 
powiatów, uczestniczyli w spotkaniach uzgadniających wspólne projekty w przyszłości. 
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                                                   Wymiana pracowników                                                                                                       „Brazylia od kuchni” 
 
 

                                           
                                                      Festyn europejski                                                                                                     Konkurs Piosenki Niemieckiej 
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Cel strategiczny 5. 
Rozwój przyjaznej administracji, współpraca samorządowa  

i kształtowanie wizerunku powiatu poznańskiego 

Cel operacyjny 5.3. Kształtowanie dobrego wizerunku Powiatu. 

D
zi

ał
an

ie
 

5.3.1. 
Marketing powiatu poznańskiego poprzez działania informacyjno-

promocyjne.  



      
 

 

S t r o n a  233 | 239 

 

 

Działanie 5.3.1.  Marketing Powiatu Poznańskiego poprzez działania informacyjno-promocyjne 

Cel i zakres działania 

Zadania z zakresu promocji Powiatu Poznańskiego leżą w bezpośredniej kompetencji Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, 

który inicjuje i koordynuje wszelkie działania promocyjne i wizerunkowe. W tym celu Powiat Poznański korzysta ze znaczących 

kanałów komunikacji w celu przekazywania informacji dotyczących wydarzeń własnych, a także organizowanych przez obywatelski 

sektor pozarządowy oraz animatorów aktywności społecznej. Realizowane przez Powiat Poznański przedsięwzięcia z zakresu 

promocji mają charakter ciągły i dotyczą przede wszystkim: 

 opieki nad funkcjonowaniem strony internetowej powiatu poznańskiego www.powiat.poznan.pl, stanowiącej 

najważniejszy kanał informacyjny, 

 rozwijania sztandarowego produktu informacyjnego powiatu – „Powiatowa17.”, 

 utrzymania i redakcji powiatowego profilu na portalu społecznościowym Facebook, względnie innych w przypadku ich 

upowszechniania się,  

 organizacji patronatu, nagród i wyróżnień (m.in. nagrody powiatu poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagrody sportowe, nagrody Starosty Poznańskiego), 

 monitorowania wydarzeń w Powiecie i tworzenie kalendarium najważniejszych z nich, 

 współpracy z mediami lokalnymi i regionalnymi, 

 promocji Powiatu Poznańskiego wśród uczestników wydarzeń integrujących mieszkańców Powiatowej17. w gminach, za 

pomocą pakietów promocyjnych bądź w formie wsparcia materiałami informacyjno-promocyjnymi, 

 obsługi wydarzeń w Powiecie pod kątem formalno-prawnym, techniczno-organizacyjnym, kadrowym oraz medialnym, 

 koordynacji prac nad publikacjami na temat Powiatu Poznańskiego (m.in. Kronika Powiatu Poznańskiego, Broszura 

Budżetowa), 

 aktywności w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, 

 aktywności związanej z wydarzeniami z różnych obszarów zadań i usług publicznych. 

Podmioty realizujące 
działanie 

Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
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Źródła finansowania 

Budżet Powiatu Poznańskiego. 

Środki własne organizatorów danych przedsięwzięć i wydarzeń promocyjnych (np. jednostek samorządu terytorialnego, organizacji 

pozarządowych). 

Realizacja działania 

a) opieka nad funkcjonowaniem strony internetowej powiatu poznańskiego www.powiat.poznan.pl -  Internetowa 
Powiatowa17.; 

b) rozwijanie marki – „Powiatowa17.”: Telewizyjna Powiatowa17., Radiowa Powiatowa17., Prasowa Powiatowa17. w 2019: 
- realizacja 46 odcinków Telewizyjnej „Powiatowej17.” na antenie STK, WTK, 
- 23 audycji na antenie Radia Poznań pn. „Sportowa Mapa Powiatowej17.”, 24 audycje „Turystyczna Mapa Powiatowej17.”, 
20 audycji „transmisja meczów LECH POZNAŃ”,  
- 24 dodatków w Głosie Wielkopolskim pn.„Prasowa17.”, 
- 96 audycji telewizyjnych w formie newsa oraz 8 dłuższych programów ukazujących aktywność społeczną powiatu 
poznańskiego na antenie Telewizji STK; 

c) redakcja powiatowego profilu na portalu społecznościowym Facebook -  FB jest jednym z istotnych narzędzi w rozwoju 
marki Powiatowa17. Starannie redagowany,  szybko reagujący na potrzeby odbiorców, którzy pragną otrzymania newsa 
"od razu"  dociera z informacjami do coraz liczniejszego grona  -  liczba osób obserwujących: 4680; liczba osób, które 
zalajkowały FB: 4207; zasięg postów: 1000-2000 os/dziennie; średnio nowe polubienia: 2 os/dziennie; ok. 10% wejść na FB 
ze strony www.powiat.poznan.pl; W 2019 rok rozpoczęła się promocja powiatu poznańskiego na kolejnym portalu 
społecznościowym – Instagram – jest to kolejne istotne narzędzie w rozwoju marki Powiatowa17. - powiatu poznańskiego. 
Profil został założony we wrześniu 2019 roku. Osoby które obserwują profil: 276;  

d) organizacja działań związanych z nagrodami powiatu poznańskiego: za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury; nagrody sportowe;  W 2019 roku wręczenie tradycyjnych nagród za osiągnięcia                          
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (za rok 2018) dnia 27 marca 2019 roku 
(https://powiat.poznan.pl/nagrody-z-kultury-wreczone-2/) oraz nagród sportowych powiatu poznańskiego dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym (za rok 2018) w dniu 17 
kwietnia 2019 roku (https://powiat.poznan.pl/nagrody-sportowe-wreczone/). Nagrody powiatu poznańskiego za 
działalność kulturalną i sportową przyznawane są od 2009 roku;  

http://www.powiat.poznan.pl/
http://www.powiat.poznan.pl/
https://powiat.poznan.pl/nagrody-z-kultury-wreczone-2/
https://powiat.poznan.pl/nagrody-sportowe-wreczone/
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e) monitorowanie wydarzeń w Powiecie i tworzenie kalendarium najważniejszych z nich – kalendarz wydarzeń dostępny na 
stronie www.powiat.poznan.pl z możliwością wyszukiwania wydarzeń wg różnych kategorii (informowanie o kalendarium 
w mediach Powiatowej17.); 

f) współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi -  Internetowa Powiatowa17. czyli strona www.powiat.poznan.pl  jest 
inspiracją ora źródłem tematów m.in. dla mediów lokalnych i regionalnych; 

g) promocja Powiatu Poznańskiego wśród uczestników wydarzeń integrujących mieszkańców Powiatowej17. w gminach, za 
pomocą pakietów promocyjnych bądź w formie wsparcia materiałami informacyjno-promocyjnymi. W 2019 roku powiat 
poznański obchodził 20-lecie. W związku z tym powstały założenia komunikacji wizualnej, które miały na celu identyfikację 
mieszkańców i gości z jednostką administracyjną jaką jest powiat poznański. Grafiką z okazji 20-lecia powiatu poznańskiego 
opatrzone zostały materiały promocyjne, nośniki marketingowe (roll-upy, banery) publikacje, które widoczne były podczas 
rozmaitych uroczystości i wydarzeń; 

h) obsługa wydarzeń w Powiecie pod kątem formalno-prawnym, techniczno-organizacyjnym, kadrowym oraz medialnym                 
– w 2019 roku powiat poznański wsparł w różnych formach ponad tysiąc wydarzeń – 1199. To m.in. informowanie                            
o wydarzeniu na www.powiat.poznan.pl (zapowiedź/relacja), obsługa medialna Powiatowej17.; stoisko multimedialne 
https://powiat.poznan.pl/bezpieczni-w-powiecie-5/ , materiały promocyjne; 

i) koordynacja prac nad publikacjami na temat Powiatu Poznańskiego (m.in. Kronika Powiatu Poznańskiego  
https://powiat.poznan.pl/wp-content/uploads/2019/09/Powiat_Kronika_na-WWW_z-ok%C5%82adk%C4%85_2019.pdf , 
Broszura Budżetowa  https://powiat.poznan.pl/wp-content/uploads/2019/04/Broszura-Bud%C5%BCetowa-2019.pdf ),  
album „Podniebne spojrzenie” (https://powiat.poznan.pl/wp-content/uploads/2019/12/Podniebne.Spojrzenie-Album-
07_do-WWW.pdf), wydawnictwo Hipolit Cegielski „Życie i zasługi Karola Marcinkowskiego”, opracowanie zabawy 
questowej „Na tropie skarbów z TRAMPkiem i TeniSówką”; 

j) aktywność w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej – np. targi 
Tour Salon https://powiat.poznan.pl/targi-tour-salon-2019/  

Nakłady finansowe 

a) 22.080,00 zł, 
b) 646.948,69 zł, 
c) -, 
d) 56.000,00 zł, 
e) -, 
f) -, 
g) 317.148,85 zł (szacunek), 
h) -, 
i) 96.758,00 zł, 

http://www.powiat.poznan.pl/
http://www.powiat.poznan.pl/
http://www.powiat.poznan.pl/
https://powiat.poznan.pl/bezpieczni-w-powiecie-5/
https://powiat.poznan.pl/wp-content/uploads/2019/09/Powiat_Kronika_na-WWW_z-ok%C5%82adk%C4%85_2019.pdf
https://powiat.poznan.pl/wp-content/uploads/2019/04/Broszura-Bud%C5%BCetowa-2019.pdf
https://powiat.poznan.pl/wp-content/uploads/2019/12/Podniebne.Spojrzenie-Album-07_do-WWW.pdf
https://powiat.poznan.pl/wp-content/uploads/2019/12/Podniebne.Spojrzenie-Album-07_do-WWW.pdf
https://powiat.poznan.pl/targi-tour-salon-2019/
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20-lecie Powiatu Poznańskiego 

j) W ramach składek członkowskich  w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań – 267 141,00 zł, w PLOT – 60.000 zł. 

Efekty/produkty 
realizacji działania 

 liczba wydarzeń (imprez, spotkań, konkursów,) z udziałem powiatu poznańskiego (w różnych formach) między innymi 

dofinansowanie, informacja medialna, stoisko promocyjne itp. – 1199, 

 liczba wejść na stronę internetową powiatu poznańskiego: ok. 460 000 odsłon. 

Opis barier, trudności 
i zagrożeń w realizacji 

działania 

Nie stwierdzono. 
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                                                              Facebook Powiatu Poznańskiego                                                 Instagram Powiatu Poznańskiego                  

 

                                                                     
                         Prasowa Powiatowa17.                                                Radiowa Powiatowa17.                                                       Telewizyjna Powiatowa17.                        
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                                      Zabawa questowa                                                                                             Nagrody w zabawie „Na tropie skarbów” (questy) 

 

 
Mobilbus 


