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Szanowni Mieszkańcy,

„Strategia rozwoju powiatu poznańskiego” to najważniejszy dokument, dzięki 
któremu możemy myśleć o tym, w jaki sposób jeszcze bardziej poprawić warunki 
życia mieszkańców naszego regionu, i to w każdej dziedzinie życia. Dlatego zachę-
cam wszystkich do zapoznania się z broszurą informującą o polityce rozwoju po-
wiatu do 2030 r. Dowiecie się z niej Państwo o naszych celach, zadaniach i planach 
na następne kilkanaście lat.

Powiat poznański od lat konsekwentnie realizuje politykę rozwoju w oparciu 
o dokumenty programowe, ze strategią rozwoju na czele. Pierwsze opracowanie 
tej rangi pojawiło się w 2006 r. i po aktualizacji w 2013 r., było systematycznie 
wprowadzane przez minione lata. W wyniku ciągłych zmian w prawie i finansach 
publicznych, a także w związku ze zmieniającą się sytuacją środowiskową, demo-
graficzno-społeczną i gospodarczą, konieczne staje się ciągłe monitorowanie i ak-
tualizowanie naszej strategii. Ponadto bardzo dynamiczny rozwój, jaki notujemy 
w minionych latach, stawia przed nami kolejne wyzwania zarówno w zakresie za-
spokajania potrzeb mieszkańców, rozwijającej się gospodarki, jak i w dziedzinie 
ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Broszura, która obecnie trafia do Państwa rąk, to najbardziej aktualna wersja 
tego dokumentu, w perspektywie do 2030 r. Warto też podkreślić, że strategia 
wyznacza kierunki współpracy samorządu powiatowego z najbliższymi sąsiadami, 
z Poznaniem na czele, z którym tworzymy jeden z najbardziej rozwiniętych gospo-
darczo regionów wielkomiejskich kraju – metropolię Poznań. 

Na swoim terenie władze i administracja powiatu wzmacniają współpracę z or-
ganizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i wszelkimi instytucjami działa-
jącymi dla dobra regionu. 

Strategia, podobnie jak ta broszura, została przygotowana przez Centrum 
Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy 
współpracy z władzami powiatu poznańskiego i kadrą administracyjną Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. 

Jan Grabkowski
Starosta Poznański
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1. CZYM JEST STRATEGIA?

Powiat poznański od lat konsekwentnie realizuje politykę rozwoju w oparciu o do-
kumenty programowe, ze strategią rozwoju na czele. Pierwsze opracowanie tej 
rangi, pojawiło się w 2006 r., a kolejne w 2013 r. Były one systematycznie wdraża-
ne i poddawane ewaluacji przez ostatnie lata. 

„Strategia rozwoju powiatu poznańskiego do 2030 r.” jest podstawowym doku-
mentem programowym ukierunkowującym politykę samorządu powiatowego 
w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w horyzoncie czasu do 2030 r. 
Wyznacza ona długofalowe cele powiatu, pozyskuje dla nich wsparcie społeczne 
oraz tworzy ramy dla branżowych programów i projektów. 

Strategia dotyczy obszarów i zagadnień, które są przedmiotem interwencji pu-
blicznej i odnosi się do zadań i kompetencji, jakie posiada samorząd powiatowy. 
Jest ona zgodna z zadaniami powiatu, określonymi w ustawie z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym. Formułuje cele dla działań powiatu poznań-
skiego oraz określa zakres i formy współpracy z miastem Poznaniem, gminami 
powiatu i samorządem województwa wielkopolskiego. Strategia wyznacza także 
obszary współdziałania dla dobra mieszkańców z organizacjami społecznymi oraz 
innymi podmiotami publicznymi i komercyjnymi.

Zgodnie z zaleceniami sformułowanymi w ustawie z 6 grudnia 2006 r. o zasa-
dach prowadzenia polityki rozwoju, strategia jest spójna z unijnymi, krajowymi 
i regionalnymi dokumentami strategicznymi. W myśl zasady subsydiarności jed-
nostki wyższego rzędu wspomagają realizację strategii lokalnych poprzez wspar-
cie polityczne, organizacyjne i finansowe. Z kolei powiat poznański poprzez swoje 
działania przyczynia się do realizacji polityk terytorialnych, istotnych z punktu wi-
dzenia rozwoju regionu, państwa i kontynentu. 

Strategia powiatu poznańskiego była tworzona w kilku etapach. Najważniejsze 
z nich to sformułowanie założeń dokumentu i ocena realizacji poprzednich doku-
mentów strategicznych, sporządzenie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej 
powiatu poznańskiego w ostatnich dziesięciu latach, sformułowanie celów stra-
tegicznych i odpowiadających im programów działań. W procesie opracowania 
strategii uczestniczyli także sami mieszkańcy powiatu, poprzez udział w interneto-
wych badaniach ankietowych. Dzięki nim pozyskano wiedzę na temat warunków 
życia, zadowolenia z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu, 
a także informacje na temat priorytetów i postulatów w odniesieniu do rozwoju 
powiatu w przyszłości.

Projekt strategii poddany został konsultacjom społecznym, obejmującym spo-
łeczność lokalną, Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego, organizacje 
społeczne oraz instytucje publiczne i komercyjne działające w powiecie poznań-
skim oraz jego otoczeniu. 

„Strategia rozwoju powiatu poznańskiego do 2030 r.” została przyjęta przez Radę 
Powiatu w Poznaniu uchwałą nr XXXIII/479/V2017 z dnia 25 października 2017 r.
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PROCES BUDOWY STRATEGII
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2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU POZNAŃSKIEGO 
– DIAGNOZA STRATEGICZNA

2.1. WIELKOŚĆ POWIATU I JEGO POZYCJA W KRAJU

Powiat poznański jest jednostką administracyjną o kilkusetletniej tradycji. Niegdyś 
stanowił głównie zaplecze rolnicze Poznania. Dziś powiat poznański wraz z rozwo-
jem mieszkalnictwa, przemysłu i usług stał się jednostką o charakterze zdecydo-
wanie wielofunkcyjnym. W obecnej formie terytorialnej i ustrojowej powiat po-
znański został powołany 1 stycznia 1999 r. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców 
(blisko 375 tys.) oraz powierzchnię (1900 km2), jest on jednym z największych po-
wiatów ziemskich w kraju. Pod względem potencjału gospodarczego, mierzonego 
wielkością PKB na jednego mieszkańca, powiat poznański jest liderem wśród tego 
typu jednostek w Polsce. 

Powiat poznański położony jest w centrum województwa wielkopolskie-
go. Skupia 17 samorządowych jednostek lokalnych (ryc. 1): 2 gminy miejskie 
(Puszczykowo i Luboń), 7 gmin wiejskich (Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, 
Komorniki, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne) i 8 gmin miejsko-wiej-
skich (Buk, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Stęszew, 
Swarzędz). Pod względem zajmowanej powierzchni największymi gminami powia-
tu są: Pobiedziska, Kórnik, Stęszew, Murowana Goślina i Mosina. Najmniejsze to 
Puszczykowo i Luboń. Ludnościowo największymi gminami powiatu są: Swarzędz, 
Luboń, Mosina. Najmniejszymi: Kleszczewo, Puszczykowo i Rokietnica (tab. 2).

Ryc. 1. Podział administracyjny powiatu poznańskiego
Źródło: Opracowanie własne.
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Powiat poznański aktywnie uczestniczy w różnych formach współpracy samo-
rządowej na szczeblu krajowym (Związek Powiatów Polskich, współpraca z po-
wiatem tatrzańskim i kartuskim), regionalnym (Wielkopolski Ośrodek Kształcenia 
i Studiów Samorządowych) i metropolitalnym (Stowarzyszenie Metropolia Poznań, 
porozumienia z Poznaniem, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna). W ra-
mach Stowarzyszenia Metropolia Poznań powiat wdraża instrument finansowy 
UE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Na forum międzynarodowym powiat 
łączy długoletnie partnerstwo z regionem Hanower (Niemcy), a także z prefekturą 
São José dos Pinhais (Brazylia) oraz rejonem kijowsko-światoszyńskim (Ukraina). 

W 2017 r. powiat poznański uzyskał specjalne wyróżnienie „Super Powiat”. To 
rodzaj uhonorowania „Mistrzów wśród liderów” za kompleksowe i wielopłaszczy-
znowe działania proinwestycyjne i prorozwojowe.

Tabela 2. Powierzchnia i ludność gmin powiatu poznańskiego w 2016 r.

Gmina Status jednostki Powierzchnia 
w km2 Ludność Gęstość zaludnie-

nia os./km2

Powiat poznański powiat ziemski 1900 373 570 197
Buk miejsko-wiejska 91 12 414 137
Czerwonak wiejska 82 27 279 331
Dopiewo wiejska 108 24 540 227
Kleszczewo wiejska 74 7 768 104
Komorniki wiejska 66 26 881 405
Kostrzyn miejsko-wiejska 155 17 951 116
Kórnik miejsko-wiejska 186 25 649 138
Luboń miejska 14 31 375 2322
Mosina miejsko-wiejska 172 31 704 185
Murowana Goślina miejsko-wiejska 172 16 779 97
Pobiedziska miejsko-wiejska 189 19 302 102
Puszczykowo miejska 16 9 728 594
Rokietnica wiejska 79 16 246 205
Stęszew miejsko-wiejska 175 14 973 86
Suchy Las wiejska 117 16 743 144
Swarzędz miejsko-wiejska 102 48 782 479
Tarnowo Podgórne wiejska 102 25 456 250

Źródło: Opracowanie na podstawie BDL GUS, 2017.

Tabela 1. Powiat poznański – podstawowe dane z 2016 r.
Powierzchnia 1900 km2

Liczba mieszkańców 373 570 os.
Gęstość zaludnienia 197 os./km2

Dochody powiatu 400 mln zł (planowany w roku 2018)
Średnie dochody powiatu na 1 mieszkańca 688 zł
Liczba podmiotów gospodarczych (Regon) 57 226
Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 1090

Źródło: Opracowanie na podstawie BDL GUS.
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2.2. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 2016 r.) powiat po-
znański zamieszkuje 373 570 osób. W ciągu 10 lat w stosunku do 2006 r. lud-
ność powiatu zwiększyła się o blisko 70 tys. osób, tj. o 23%. W związku z syste-
matycznym przyrostem ludności gęstość zaludnienia wzrosła w tym okresie ze 
155 do 197 osób na km2. Najszybszy przyrost mieszkańców wystąpił w gminach 
silnie urbanizujących się, położonych w pierwszym pierścieniu okalającym miasto 
Poznań (ryc. 2).

Rozwój demograficzny powiat poznański zawdzięcza dodatniemu saldu migra-
cji oraz wysokiemu jak na warunki krajowe przyrostowi naturalnemu. Wzrost za-
ludnienia powiatu w 73% generują migracje, a przyrost naturalny w 27%. Liczba 
urodzeń żywych w powiecie poznańskim systematycznie wzrasta. W 2016 r. uro-
dziło się o 1200 dzieci więcej niż w 2006 r. Do zjawisk pozytywnych zaliczyć należy 
także zwiększenie się dzietności kobiet (liczby dzieci przypadających na kobietę 
w wieku prokreacyjnym) z 1,4 w 2006 r. do 1,6 w 2016 r. 

Powiat poznański jest obszarem, na którym liczba osób meldujących się jest 
znacznie większa niż liczba wymeldowujących się. W 2016 r. w powiecie zameldo-
wały się 9653 osoby, z czego 7529 osób z miast i 2079 ze wsi. W tym samym roku 
wymeldowało się ogółem 4647 osób. Saldo migracji było dodatnie, w 2016 r. wy-
niosło 5006 osób. W zdecydowanej przewadze (65%) przeprowadzający się do po-
wiatu pochodzą z Poznania (ryc. 3). Napływowi mieszkańcy powiatu poznańskiego 
jako główny powód przenosin wskazują pozyskanie w korzystnej cenie większego 
mieszkania bądź domu w spokojnej, zielonej okolicy. 

Ryc. 2. Zmiany zaludnienia w powiecie poznańskim i w Poznaniu w latach 2006–2016 
(2006 r. = 100%)
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Na tle innych obszarów w kraju powiat poznański wyróżnia się stosunkowo 
młodą strukturą wieku ludności. Obecny rozwój demograficzny wskazuje jednak, 
że również tu coraz szybciej postępować będzie starzenie się społeczeństwa. W la-
tach 2010–2020 w wiek emerytalny wchodzą mieszkańcy urodzeni w powojen-
nym wyżu demograficznym z lat 50. XX w. W powiecie wydłuża się długość ocze-
kiwanego trwania życia. Obecnie mieszkaniec powiatu poznańskiego przeciętnie 
dożywa 78 lat (kobiety – 80 lat, mężczyźni – 74 lata). Pod względem struktury płci 
przeważają kobiety. Wskaźnik feminizacji (liczba kobiet przypadająca na 100 męż-
czyzn) w 2016 r. wyniósł w powiecie 105 i jest zbliżony do sytuacji w całym kraju.

Opracowana w 2015 r. przez Główny Urząd Statystyczny „Prognoza dla powia-
tów i miast na prawie powiatu do 2030 r.” wskazuje, że w najbliższych latach na te-
renie powiatu poznańskiego zachodzić będą intensywne procesy demograficzne, 
które prowadzić będą do dalszego wzrostu liczby mieszkańców (tab. 3).

Procesy demograficzne wpłyną istotnie na potrzeby społeczeństwa powiatu w zakresie 
usług publicznych (edukacyjnych, zdrowotnych, sportowo-rekreacyjnych, administra-
cyjnych itd.). Wyzwaniem, mogącym silniej niż dotąd uwidocznić się w najbliższych la-
tach, jest starzenie się mieszkańców powiatu poznańskiego i konieczność zwiększenia 
nakładów na sferę związaną z zapewnieniem opieki osobom starszym oraz możliwości 
dalszego ich aktywnego życia. Wzrost liczby dzieci w wieku edukacyjnym spowoduje 
konieczność zwiększania nakładów na budowę, utrzymanie i remonty szkół. Rosnąca 
liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym kieruje uwagę na dalszy rozwój rynku pracy. 
Stopień zaspokojenia rosnących potrzeb społecznych wpłynie na wzrost konkurencyjno-
ści powiatu poznańskiego jako miejsca zamieszkania, ale przede wszystkim na polepsze-
nie jakości życia obecnych mieszkańców. 

Ryc. 3. Poprzednie miejsce zamieszkania mieszkańców powiatu poznańskiego
Źródło: Raport z badania warunków życia w powiecie poznańskim, CBM UAM 2016.

Tabela 3. Liczba ludności ogółem i według wieku w powiecie poznańskim w 2016 r. i 2030 r. 
(prognoza)

Ludność w wieku
Rok

Wzrost
2016 2030

Przedprodukcyjnym 83 305 89 911 7,9%
Produkcyjnym 233 695 292 761 25,3%
Poprodukcyjnym 56 570 73 748 30,4%
Razem 373 570 456 420 22,2%

Źródło: Prognoza demograficzna GUS.
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2.3. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Powiat poznański położony jest w regionie Pojezierze Wielkopolskie, w obrę-
bie mezoregionów Poznański Przełom Warty, Pojezierze Poznańskie, Kotlina 
Śremska, Dolina Środkowej Obry, Równina Wrzesińska i Pojezierze Gnieźnieńskie. 
Najwyższym punktem w powiecie jest zlokalizowana na północ od miasta Poznania 
Dziewicza Góra (137 m n.p.m.). W części południowej powiatu najwyższym wznie-
sieniem są znajdujące się na północ od Mosiny Wzgórza Pożegowskie (125 m 
n.p.m.). Największe obniżenie geomorfologiczne terenu powiatu stanowi dolina 
rzeki Warty, która osiąga rzędną 55 m n.p.m. 

Powiat poznański zlokalizowany jest w zasięgu Regionu Wodnego Warty. 
Obszar ten hydrograficznie związany jest z odcinkiem biegu rzeki Warty od 
Śremu do Obrzycka i obejmuje zlewnie: Samy, Samicy, Cybiny, Głównej, Kanału 
Mosińskiego, Wirenki, Kopli, Warty od Śremu do ujścia Kopli i Warty od ujścia 
Kopli do Obrzycka. Zlewnie o łącznej powierzchni 3818 km2 tworzą zlewnię bilan-
sową – Poznańską Zlewnię Warty, będącą zapleczem wodnym dla Poznania i po-
wiatu poznańskiego.

Istotnym elementem powierzchniowych zasobów wód powiatu są jeziora. 
Największe grupują się w ciągach rynien polodowcowych: kórnicko-zaniemy-
skiej, łódzko-dymaczewskiej, niepruszewsko-strykowskiej oraz dolinach Cybiny 
i Głównej. Najwięcej jezior znajduje się na terenie gmin: Pobiedziska (20), 
Murowana Goślina (17) i Stęszew (10) z ponad 70 zbiorników wodnych w grani-
cach powiatu poznańskiego.

Obszary i obiekty o najwyższych walorach przyrodniczych w powiecie chronio-
ne są na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Łączna 
ich powierzchnia stanowi 25% powierzchni powiatu. Najwyższą formą ochrony 
przyrody zlokalizowaną na terenie powiatu jest Wielkopolski Park Narodowy. Na 
obszarze powiatu w całości lub części znajduje się dziewięć specjalnych obsza-
rów ochrony siedlisk: Ostoja Wielkopolska, Rogalińska Dolina Warty, Biedrusko, 
Uroczyska Puszczy Zielonka, Ostoja Koło Promna, Dolina Cybiny, Dolina Średzkiej 
Strugi, Buczyna w Długiej Goślinie, Będlewo-Bieczyny oraz dwa obszary specjal-
nej ochrony ptaków: Dolina Samicy i Ostoja Rogalińska. Ponadto w granicach 
powiatu znajduje się 13 rezerwatów przyrody, 4 parki krajobrazowe (Rogaliński 
Park Krajobrazowy, Puszcza Zielonka i Park Krajobrazowy Promno, Lednicki Park 
Krajobrazowy), 7 obszarów chronionego krajobrazu, 7 użytków ekologicznych oraz 
2211 pomników przyrody. Lesistość powiatu wynosi 25,7% jego powierzchni.

Powiat poznański położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania, co wią-
że się z silną antropopresją. Środowisko przyrodnicze narażone jest na oddziaływanie 
różnych form działalności człowieka. Poważnym problemem są także zanieczyszczenia. 
Obecnie największy udział w emisji zanieczyszczeń do powietrza ma sektor transportu 
i bytowo-komunalny (niska emisja). Realizacja wielu działań inwestycyjnych jest nie-
zbędna do podnoszenia poziomu życia mieszkańców. Właśnie w kontekście lokalizacji 
powiatu poznańskiego i presji inwestycyjnej realizowanej w jego granicach należy pa-
miętać i dbać o zasoby środowiska przyrodniczego. 
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Pod względem bogactwa dóbr kultury powiat poznański stanowi znaczącą 
część potencjału kulturowego Wielkopolski. W wojewódzkiej ewidencji zabytków 
nieruchomych znajduje się 4750 obiektów, z których blisko 500 wpisanych jest do 
rejestru zabytków województwa wielkopolskiego. Zdecydowana większość obiek-
tów pochodzi z XIX i z pierwszej połowy XX w. 

Na terenie powiatu znajduje się 10 historycznych układów urbanistycznych: 
Buk, Kostrzyn, Kórnik i Bnin, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, 
Stęszew oraz Swarzędz. Większość powstała w średniowieczu. We wszystkich 
miastach zachowało się wiele zabytków architektury sakralnej oraz obiektów uży-
teczności publicznej (trzy ratusze, szkoły, szpitale, poczty, dworce kolejowe itp.) 
oraz liczne domy mieszkalne z XIX i początku XX w. Luboń znany jest z architektu-
ry przemysłowej, natomiast zabudowa Puszczykowa – głównie pensjonaty i wille 
– pochodzi z początku XX w. oraz z okresu międzywojennego. Do grupy obiek-
tów zabytkowych najliczniej reprezentowanych należą obiekty sakralne. W sumie 
w powiecie poznańskim znajdują się 52 kościoły wpisane do rejestru zabytków. 
Istotną grupę tworzą kościoły drewniane, których jest 13, a część z nich znajduje 
się na szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki. 

Jedną z charakterystycznych cech krajobrazu kulturowego powiatu poznań-
skiego jest duża liczba pałaców i dworów (w ewidencji figuruje 119 obiektów, 
w rejestrze zabytków – 68) oraz związanych z nimi zabudowań służebnych. 
Najstarszą rezydencją jest zamek w Kórniku (obecnie siedziba Biblioteki Kórnickiej 
PAN), którego początki sięgają XV w. Równie cennym obiektem jest wzniesiony dla 
Raczyńskich osiemnastowieczny pałac w Rogalinie (oddział Muzeum Narodowego 
Poznaniu). 

Podstawowym miernikiem działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturo-
wego prowadzonych przez powiat poznański są kwoty nakładów z budżetu powia-
tu. Łącznie w latach 2006–2015 na zadania powiatu poznańskiego finansowane 
z działu ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 mln 
558 tys. zł. Środki te przeznaczono na konserwację i wyposażenie zabytków (m.in. 
obiektów sakralnych, dworców kolejowych, dworków i pałaców).

Zamek w Kórniku (na zdjęciu) oraz pałac 
w Rogalinie to najcenniejsze kulturowo 
obiekty w powiecie poznańskim.  Oba uzy-
skały prestiżowy status pomnika historii

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
i Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach 
z elementami dydaktycznymi dla dzieci nie-
widomych i niedowidzących
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2.4. INFRASTRUKTURA I ORGANIZACJA TRANSPORTU

Najważniejszym układem transportowym w powiecie poznańskim jest sieć dróg ko-
łowych. Transport samochodowy stanowi obecnie najpopularniejszy sposób prze-
mieszczania się mieszkańców powiatu. Główny szlak transportowy aglomeracji – au-
tostrada A2 – liczy 52 km, jego administratorem jest Autostrada Wielkopolska S.A. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) administruje 65 km dróg 
ekspresowych oraz pozostałymi drogami krajowymi o łącznej długości 96 km. Długość 
dróg wojewódzkich w powiecie wynosi 217 km, natomiast w zarządzie 17 gmin pozo-
staje 2,3 tys. km dróg gminnych. Powiat zarządza drogami o łącznej długości 735 km.

Remonty i rozbudowa dróg powiatowych to jedno z podstawowych zadań powiatu. Na zdjęciu 
budowa ronda w miejscowości Gowarzewo – inwestycja powiatu poznańskiego

Ryc. 4. Sieć dróg powiatowych z podziałem na klasy techniczne
Źródło: Opracowanie na podstawie danych ZDP w Poznaniu, 2016.
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Znaczenie dróg powiatowych rośnie szczególnie w kontekście dojazdów do 
i z Poznania. Część z nich cechuje bardzo duże natężenie ruchu (powyżej 5 tys. 
pojazdów na dobę). Mimo poprawiania z roku na rok stanu technicznego i para-
metrów dróg powiatowych, problemem układu drogowego w powiecie jest na-
dal niedostateczny stan techniczny, funkcjonowanie wielu odcinków szutrowych 
oraz brak obwodnic miejscowości, przez które prowadzi ruch o dużym natężeniu. 
Priorytetową inwestycją planowaną przy współudziale Starostwa Powiatowego 
i podległych mu jednostek (ZDP w Poznaniu) jest wytyczenie trasy obwodnicy pół-
nocno-wschodniej Poznania, która stałaby się szlakiem tranzytowym i poprawiła 
warunki obsługi transportowej kilku gmin powiatu. Gwarantowałaby również ko-
rzyści wynikające z połączenia z autostradą i drogami krajowymi.

Na obszarze aglomeracji przewozy realizują również przedsiębiorstwa komuni-
kacji samochodowej (PKS). Najwięcej tras obsługuje PKS Poznań S.A., który uru-
chamia połączenia przede wszystkim do gmin nieposiadających własnej komuni-
kacji autobusowej. PKS Poznań jest spółką komunalną miasta Poznania, z tego też 
względu powiat poznański czyni starania na rzecz stworzenia wspólnych struktur 
z miastem i sąsiednimi powiatami tak, aby spółka ta stała się operatorem trans-
portu publicznego. Tym samym otrzymałaby dostęp do środków unijnych na za-
kup taboru i modernizację infrastruktury dworcowej. Łącznie na terenie aglome-
racji PKS Poznań wykonuje 180 kursów dziennie na 54 liniach komunikacyjnych, 
w większości poza granice powiatu. 

Tabela 4. Długość dróg (km) administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
(stan z 30.06.2016 r.)

Gmina Ogólnie Odcinek miejski Odcinek zamiejski
Buk 43,2 3,5 39,7
Czerwonak 21,5 0,0 21,5
Dopiewo 50,4 0,0 50,4
Kleszczewo 43,1 0,0 43,1
Komorniki 38,6 0,0 38,6
Kostrzyn 67,4 7,8 59,6
Kórnik 65,2 2,5 62,7
Mosina 63,5 5,2 58,3
Murowana Goślina 63,3 6,8 56,5
Pobiedziska 72,4 8,5 63,9
Puszczykowo 7,0 7,0 0,0
Rokietnica 32 0,0 32,0
Stęszew 48,7 3,5 45,2
Suchy Las 23,9 0,0 23,9
Swarzędz 49,7 10,5 39,2
Tarnowo Podgórne 45,1 0,0 45,1
Powiat poznański 735,0 55,3 679,7

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP) w Poznaniu.
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2.5. GOSPODARKA I RYNEK PRACY

Powiat poznański jest silnym ośrodkiem przemysłowo-usługowym i należy do gru-
py powiatów o najwyższym w kraju poziomie rozwoju gospodarczego. Cechuje się 
także jednym z najwyższych wskaźników poziomu produkcji sprzedanej przemy-
słu (57,4 tys. zł na 1 mieszkańca, wartość dla kraju to 29,6 tys. zł na 1 mieszkań-
ca). Wzrastający potencjał gospodarczy powiatu poznańskiego to wynik szeregu 
czynników rozwojowych, do których należy m.in.: korzystne położenie w centrum 
Wielkopolski i w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania, dobra dostępność trans-
portowa oraz rozwijająca się od pokoleń przedsiębiorczość mieszkańców powiatu. 
Wysoki potencjał gospodarczy powiatu jest efektem nie tylko dużej liczby przed-
siębiorstw działających na jego obszarze, lecz także ich zróżnicowanej struktury 
wielkościowej i branżowej. Liczba działających na terenie powiatu poznańskiego 
podmiotów gospodarczych wzrosła aż o 18,5% – z 47,2 tys. w 2010 r. do 57,2 tys. 
w 2016 r. Stanowią one 13,6% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w woje-
wództwie wielkopolskim. 

Ośrodkami silnej koncentracji działalności gospodarczej są gminy: Swarzędz, 
Tarnowo Podgórne, Komorniki, Kórnik oraz Luboń. W gminach Tarnowo Podgórne 
i Suchy Las wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców jest 
wyższy niż w samym Poznaniu (ryc. 5). 

W strukturze wielkościowej podmiotów działających w powiecie poznań-
skim dominują małe przedsiębiorstwa (tab. 5). 96% wszystkich podmiotów go-
spodarczych w powiecie zatrudnia do 9 osób. To właśnie ta grupa wielkościowa 

Ryc. 5. Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie poznańskim i w Poznaniu na 10 tys. 
mieszkańców (2016 r.)

Źródło: Opracowanie na podstawie BDL GUS.
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przedsiębiorstw w latach 2010–2016 charakteryzowała się największym przyro-
stem nowych podmiotów, wynoszącym ponad 10 tys. (tab. 5). 

Do zadań powiatu należy promocja przedsiębiorczości. Kluczowym elementem 
systemu obsługi i wspomagania przedsiębiorstw z terenu powiatu jest interneto-
wy Portal Firm Powiatu Poznańskiego – www.pfpp.com.pl. Stałym elementem pro-
mocji przedsiębiorczości w powiecie poznańskim jest współorganizowany przez 
Starostę Poznańskiego, Prezydenta Miasta Poznania, Prezesa Międzynarodowych 
Targów Poznańskich oraz Prezydenta Sejmiku Gospodarczego Województwa 
Wielkopolskiego cykliczny konkurs pn. Poznański Lider Przedsiębiorczości. 
Inicjatywa organizowana nieprzerwanie od 2003 r. skierowana jest przede wszyst-
kim do średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw z całej aglomeracji poznańskiej, 
od 2014 r. również do tzw. startupów. 

Do grona instytucji, których zadaniem jest aktywne wspieranie oraz pomoc 
aktualnym i przyszłym przedsiębiorcom należy Poznański Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości – jednostka funkcjonująca w ramach Powiatowego Urzędu 
Pracy. Głównym zadaniem ośrodka jest świadczenie usług informacyjno-dorad-
czych, konsultingowych i edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości – tworzenia 
i rozwoju małych firm. 

Powiat poznański zaliczany jest do regionów kraju o najniższym poziomie 
bezrobocia. Na koniec 2016 r. stopa bezrobocia wynosiła tutaj zaledwie 1,8%. 
Kluczową instytucją rynku pracy na 
terenie powiatu poznańskiego jest 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. 
Jest to wspólna jednostka powiatu po-
znańskiego oraz miasta Poznania, odpo-
wiedzialna za realizację zadań z zakresu 
promocji zatrudnienia oraz aktywizacji 
lokalnego rynku. Działania urzędu kon-
centrują się na bezpośrednim wsparciu 
bezrobotnych poszukujących pracy oraz 
na udzielaniu pomocy pracodawcom 
w pozyskiwaniu pracowników. 

Tabela 5. Podmioty gospodarcze w powiecie poznańskim według wielkości w latach 
2010–2016

Liczba 
zatrudnionych

Lata
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ogółem 47 195 48 478 50 810 52 951 54 930 55 917 57 226
0–9 44 704 46 026 48 470 50 647 52 604 53 552 54 842
10–49 2064 2030 1906 1872 1897 1930 1 947
50–249 369 365 379 379 375 379 381
250–999 47 46 44 43 43 45 46
1000 i więcej 11 11 11 10 11 11 10 

Źródło: Zestawienie własne na podstawie BDL GUS.

Forum Gospodarcze Metropolii Poznań 
współorganizowane przez powiat poznański 
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2.6. EDUKACJA

Powiat poznański, jako jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, prowadzi: szkoły podstawowe spe-
cjalne, szkoły ponadpodstawowe, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki 
dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradnie psychologiczno-pedagogicz-
ne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Wraz ze wzrastającą liczbą miesz-
kańców na obszarze powiatu od wielu lat dynamicznie zwiększa się liczba dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym. W latach 2010–2016 liczba osób w wieku 0–18 
lat zwiększyła się o blisko 7800, tj. 9%. Do 2030 r. spodziewany jest wzrost liczby 
dzieci i młodzieży, szczególnie w wieku 7–18 lat (tab. 6). 

Liczba uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym 
jest powiat poznański, w roku szkolnym 2016/2017 wynosiła 3370, z czego naj-
więcej w technikach – 1143, w liceach ogólnokształcących – 1070 i w zasadniczych 
szkołach zawodowych – 869. Powiat poznański jest organem prowadzącym dla ta-
kich szkół, jak: Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, Zespół Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (szkoła w Bolechowie oraz Murowanej 
Goślinie), Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy (szkoła w Rokietnicy 
oraz Poznaniu), Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, 
Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu, Zespół Szkół w Kórniku, Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika oraz dla: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach i Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie.

Z uwagi na dynamicznie rozwijający się rynek pracy oraz lokalizację w powie-
cie poznańskim prężnie działających przedsiębiorstw o randze krajowej i między-
narodowej, w szkołach powiatu poznańskiego kładziony jest duży nacisk na kształ-
cenie zawodowe. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu 
ma ponad 10-letnie doświadczenie w tworzeniu klas patronackich m.in. wraz 
z firmami: Volkswagen Poznań Sp. z o.o., SKF Polska S.A., Swarzędzkim Centrum 
Meblowym, Tombea. W Zespole Szkół w Bolechowie funkcjonuje klasa patronacka 
firmy Solaris Bus&Coach S.A., ponadto szkoła współpracuje z blisko 50 zakładami 
pracy. Dzięki współpracy z lokalnymi firmami uczniowie otrzymują możliwość zdo-
bycia doświadczenia zawodowego, a najlepszym z nich po ukończeniu szkoły ofero-
wane jest również zatrudnienie. Z kolei w Zespole Szkół w Kórniku w roku szkolnym 

Tabela 6. Stan i prognoza liczby dzieci i młodzieży według edukacyjnych grup wieku w po-
wiecie poznańskim

Wiek w latach
Lata

Dynamika zmian w %
2016 2030

0–2 14 238 13 088 –8,1
3–6 19 949 18 953 –5,0

7–12 29 771 31 147 4,6
13–15 11 683 15 998 36,9
16–18 11 377 16 355 43,8 

Źródło: Opracowanie na podstawie BDL GUS.
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2016/2017 utworzono dwie klasy patro-
nackie: klasę akademicką pod patrona-
tem Instytutu Historii UAM w Poznaniu 
oraz klasę przyrodniczą pod patronatem 
Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. 

Powiat poznański jest organem pro-
wadzącym dla trzech poradni psycho-
logiczno-pedagogicznych. Celem dzia-
łalności poradni jest udzielanie pomocy 
uczniom i ich rodzicom, a także nauczy-
cielom przedszkoli, szkół i placówek 
mających siedzibę na terenie działania 
placówki. Poradnie psychologiczno-peda-
gogiczne udzielają również pomocy dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształ-
cenia i zawodu. Istotnym zadaniem powiatu poznańskiego jest zapewnienie możli-
wości edukacji dzieciom i młodzieży posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Zadanie to realizowane jest przez powiat poznański w dwóch ośrodkach 
szkolno-wychowawczych: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza 
Korczaka w Mosinie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Synów 
Pułku dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Powiat poznański aktywnie wspiera tak-
że szkolnictwo niepubliczne na swoim obszarze, udzielając szkołom niepublicznym 
wsparcia finansowego. W powiecie funkcjonują 32 takie placówki, a liczba placówek 
dotowanych przez powiat poznański wyniosła 9. 

Istotnym wyzwaniem dla rynku edukacyjnego jest kształcenie w zawodach 
zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. W szkołach ponadpodstawowych pro-
wadzonych przez powiat poznański uczniowie mają możliwość kształcenia się 
m.in. w takich zawodach, jak: technik logistyk, technik informatyk, technik żywie-
nia i usług gastronomicznych, monter mechatronik, technik mechanik, technik 
ekonomista, technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu, kucharz, sprze-
dawca czy koszykarz-plecionkarz. Nowością w szkołach powiatu poznańskiego są 
klasy mundurowe (strażacko-ratownicze i wojskowe) oraz klasy sportowo-obron-
ne w LO w Bolechowie, a także klasy policyjne w II LO im. Tadeusza Staniewskiego 
w Swarzędzu (klasa policyjna objęta jest patronatem Wielkopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu). 

Prognozy demograficzne wskazują, że liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w po-
wiecie poznańskim będzie wzrastać. W najbliższych 10 latach do szkół ponadpodsta-
wowych uczęszczać będą liczne roczniki dzieci powiatowego „wyżu demograficznego”. 
Nadwyżki uczniów w powiecie stanowią także wyzwanie dla rozwoju transportu pu-
blicznego, dowożącego uczniów do Poznania. Wyzwaniem są również podjęte w 2016 r. 
zmiany dotyczące reformy systemu oświaty. Dla władz powiatu poznańskiego najistot-
niejsze znaczenie mieć będą w szczególności: stopniowe wygaszanie w gminach gim-
nazjów oraz przywrócenie 4-letnich liceów ogólnokształcących, a także wprowadzenie 
5-letnich techników oraz dwuetapowych 5-letnich szkół branżowych. Ich profile kształ-
cenia będą odpowiadać wymaganiom rynku pracy całej aglomeracji poznańskiej.

Powiat inwestuje w szkolnictwo. Na ilu-
stracji wizualizacja rozbudowy Technikum 
i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mu ro wa-
nej Goślinie
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2.7. OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

Dostępność usług zdrowotnych w powiecie poznańskim jest relatywnie dobra na 
tle kraju. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w ramach stacjonarnej opie-
ki zdrowotnej (szpitale) oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. W gminach po-
wiatu poznańskiego zlokalizowanych jest blisko 180 przychodni, w których udziela 
się około 1,9 mln porad rocznie. Funkcjonują 2 szpitale: Szpital w Puszczykowie 
im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., w ramach którego działa szpitalny oddział ratun-
kowy (SOR) oraz lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu Samodzielny 
Publiczny ZOZ Szpital w Ludwikowie (gmina Mosina), którego organem założyciel-
skim jest samorząd województwa wielkopolskiego.

Szpital w Puszczykowie dysponuje 382 łóżkami i zatrudnia 636 osób (lekarze, pie-
lęgniarki, personel medyczny, pracownicy administracyjni). Zakres świadczonych 
usług obejmuje: anestezjologię i intensywną terapię, chirurgię ogólną, choroby we-
wnętrzne, ginekologię, neurologię, okulistykę, ortopedię i traumatologię narządów 
ruchu, otolaryngologię, rehabilitację, opiekę paliatywno-hospicyjną, świadczenia 
w szpitalnym oddziale ratunkowym, urologię. W szpitalu w Ludwikowie (gmina 
Mosina) udziela się świadczeń w zakresie chorób płuc i onkologii klinicznej.

Do istotnych zadań powiatu należą również działania związane z profilaktyką 
zdrowotną. Od 2008 r. powiat poznański, jako pierwszy powiat w Polsce, rozpo-
czął szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy wśród 13-latek. W wyniku realiza-
cji programu w latach 2008–2015 zaszczepiono przeciwko wirusowi brodawczaka 
ludzkiego (HPV) łącznie 6 657 dziewczynek. Ponadto realizowano w latach 2010–
2015 programy profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych 
przewodu pokarmowego, profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy, 
cukrzycy oraz chorób nowotworowych. Bardzo ważnym zadaniem powiatu jest 
promocja zdrowia, realizowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami pożytku publicznego. 

Pomoc społeczna ma na celu wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu trud-
nych sytuacji życiowych i doprowadzenie do ich usamodzielnienia się. Zadania 

pomocy społecznej w powiecie po-
znańskim realizuje Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie. W zakresie jego kom-
petencji znajduje się: umieszczanie 
osób w domu pomocy społecznej o za-
sięgu ponadgminnym, kierowanie osób 
do mieszkań chronionych, do ośrodka 
interwencji kryzysowej, rozwój infra-
struktury ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz kiero-
wanie do nich osób, prowadzenie spe-
cjalistycznego poradnictwa, udzielanie 
informacji o prawach i uprawnieniach 

Szpital Powiatowy w Puszczykowie wypo-
sażony jest w lądowisko dla śmigłowców 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
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mieszkańcom z terenu powiatu. Pomoc społeczna polega w szczególności na: 
przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, 
prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zja-
wisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji 
zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych oraz rozwijaniu nowych 
form pomocy społecznej i samopomocy.

Odsetek beneficjentów pomocy społecznej w ogólnej liczbie mieszkańców jest 
pośrednim wskaźnikiem stopnia wykluczenia społecznego. Liczba osób objętych 
gminną pomocą społeczną w powiecie poznańskim wynosiła w 2015 r. 4970 (1,3% 
mieszkańców), co po uwzględnieniu wielkości rodzin beneficjentów daje liczbę 
12 338 osób tzw. wspomaganych, czyli 3,4% mieszkańców powiatu. Biorąc pod 
uwagę świadczenia gminnej pomocy społecznej i powiatowe wsparcie w 2015 r., 
liczba beneficjentów wynosiła 15 811 osób, co stanowiło 4,3% ludności powiatu. 
Odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ostatnich la-
tach systematycznie maleje. Wpływ na tę sytuację ma znaczny spadek bezrobocia 
oraz systematyczny rozwój gospodarczy w powiecie poznańskim.

Pomoc dziecku i rodzinie skierowana jest w powiecie głównie na rozwijanie 
i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, w myśl zapisu ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011 r. W oparciu o wyżej wymienioną usta-
wę zadaniami powiatu są: rozwijanie rodzinnych form pieczy zastępczej (rodzinne 
domy dziecka, rodziny zastępcze: spokrewnione, niezawodowe oraz zawodowe), 
rozszerzenie działań wspierających istniejące rodziny zastępcze (np. pomoc praw-
na, socjalna, poradnictwo psychologiczne), jak i propagowanie idei rodzicielstwa 
zastępczego. Na terenie powiatu poznańskiego w 2015 r. funkcjonowały 3 placów-
ki opiekuńczo-wychowawcze:
1. Dom Dziecka w Kórniku–Bninie – placówka socjalizacyjna (30 miejsc).
2. Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – placówka wielofunkcyjna, 

w skład której wchodzą: grupa interwencyjna (10 miejsc), grupa socjalizacyjna 
(20 miejsc).

3. Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu – placówka rodzinna (8 miejsc). 
Nieocenioną rolę w opiece nad dziećmi pełnią rodziny zastępcze. Powiat poz-

nański aktywnie wspiera funkcjonowa-
nie tych rodzin, głównie poprzez orga-
nizowanie grup wsparcia i poradnictwa 
specjalistycznego. Drugim kierunkiem 
działań pomocowych dla rodziny jest 
interwencja kryzysowa. Jednostką or-
ganizacyjną powiatu w tym zakresie 
jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
(OIK) w Kobylnicy, który oferuje do-
raźną i krótkoterminową, ale za to na-
tychmiastową pomoc mieszkańcom 
powiatu, znajdującym się w sytuacji 
kryzysowej. 

„Biała sobota” to bezpłatne badania i kon-
sultacje medyczne odbywające się na tere-
nie Szpitala Powiatowego w Puszczykowie
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2.8. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI

Do zadań własnych powiatu należą między innymi zadania z zakresu porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a także ochrony przeciwpowodziowej, 
przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdro-
wia ludzi oraz środowiska. Starosta jako zwierzchnik powiatowych służb, inspekcji 
i straży realizuje swe kompetencje przy pomocy komisji bezpieczeństwa i porząd-
ku. Starosta jest też organem właściwym dla zarządzania kryzysowego w powiecie. 
Rada Powiatu uchwala powiatowy program zapobiegania przestępczości, ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz dokonuje oceny stanu bez-
pieczeństwa na terenie powiatu. 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu czuwa Komenda Miejska Policji 
w Poznaniu wraz z 14 komisariatami. Elementem kształtującym bezpieczeństwo 
są również powoływane przez gminy straże miejskie lub gminne. Spośród 17 gmin 
powiatu poznańskiego straże gminne działają w 11. 

W powiecie poznańskim notuje się spadek ogólnej liczby przestępstw w okre-
sie ostatnich 8 lat. Z blisko 4 tys. w 2009 r. do 3,5 tys. w 2016 r. Obszar powiatu 
z uwagi na dwukrotnie niższą przestępczość niż średnio w kraju może być postrze-
gany jako bezpieczny. Dotyczy to przede wszystkim przestępczości kryminalnej, 
której udział w ogólnej liczbie wszczętych postępowań policyjnych jest dominu-
jący, ale niższy niż w Poznaniu czy kraju. W ostatnich latach maleje także liczba 
wypadków drogowych i poszkodowanych w ich wyniku (tab. 7). 

Oprócz policji podmiotami wpływającymi na stan bezpieczeństwa są: 
Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Podległe Komendantowi 
Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jednostki ratowniczo-gaśnicze 
zapewniają ochronę przeciwpożarową na terenie Poznania i powiatu poznańskie-
go. Ważnym wsparciem Państwowej Straży Pożarnej jest 68 jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej, z których 21 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego, co umożliwia ich dysponowanie ze stanowiska kierowania Komendy 
Miejskiej PSP do akcji ratowniczo-gaśniczych poza terenem własnej gminy. 

Dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu równie ważna jest współpraca wszyst-
kich zainteresowanych instytucji w sytuacjach kryzysowych. Współpracę tę koordynu-
je oraz przepływ informacji zapewnia Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Starosty Poznańskiego. W ramach swojej rutynowej działalności (w trybie 24-godzin-
nym) PCZK przesyła m.in. ostrzeżenia meteorologiczne, różnego rodzaju komunikaty 
i informacje, a także współdziała z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami.

Tabela 7. Zdarzenia drogowe w powiecie poznańskim i w Poznaniu w latach 2009 i 2015

Obszar
Powiat poznański Poznań

2009 2015 2009 2015
wypadki 562 187 890 307
zabici 47 25 34 14
ranni 810 233 1114 331
kolizje 2180 3065 5560 6843 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
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2.9. KULTURA, SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie 
kultury, a także turystyki, sportu i rekreacji. Na obszarze powiatu poznańskiego 
działają 33 instytucje kultury, 122 grupy artystyczne oraz blisko 200 kół (klubów). 
Dzięki nim mieszkańcy powiatu mają możliwość rozwijania swoich uzdolnień mu-
zycznych, plastycznych, tanecznych itd. 

Powiat poznański dofinansowuje i wspiera działalność kulturalną prowa-
dzoną przez organizacje pozarządowe w ramach realizacji Rocznego Programu 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Jest też od lat organizatorem wielu 
wydarzeń kulturalnych. Starosta poznański corocznie wręcza nagrody za osiągnię-
cia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W la-
tach 2010–2016 nagrodę tę otrzymało 20 osób i stowarzyszeń.

 Celem samorządu powiatowego jest tworzenie warunków sprzyjających roz-
wojowi sportu. Powiat poznański wspiera działalność sportową poprzez: udzie-
lanie dotacji, pakiety promocyjne, wsparcie rzeczowe i organizacyjne, nagrody 
sportowe oraz działalność medialną. 

W latach 2010–2015 w powiecie poznańskim zrealizowano liczne projekty, 
których celem była poprawa stanu infrastruktury sportowej. W latach 2009–2011 
podjęto projekt pn.: „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych, 
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim”. W ramach realizacji 
projektu sfinansowano budowę dziesięciu stref rekreacyjnych, tj. boisk wielofunk-
cyjnych, placów zabaw, bieżni przy szkołach i placówkach prowadzonych przez 
powiat poznański (m.in. przy Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie – szkoła w Bolechowie i Murowanej Goślinie, w Zespole Szkół 
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy – szkoła w Rokietnicy 
i w Poznaniu, przy Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, przy Ośrodku 
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, przy Domu Dziecka w Kórniku–Bninie oraz 

 
Powiat poznański wspiera imprezy kulturalne i rekreacyjne. Na zdjęciu z lewej Piknik dla Seniorów 
na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Z prawej Piknik w Bolechowie
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przy Zespole Szkół w Puszczykowie). Projekt został dofinansowany z Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Priorytet V – Opieka zdro-
wotna i opieka nad dzieckiem). Całkowity koszt wyniósł 5 mln 425 tys. zł. W 2013 r. 
oddano do użytku boisko lekkoatletyczne przy Zespole Szkół w Puszczykowie 
(koszt inwestycji wyniósł 3 mln 700 tys. zł).

Powiat poznański jest współorganizatorem licznych imprez sportowych, któ-
rych celem jest promowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej 
wśród mieszkańców. Od 2011 r. organizowane są Mistrzostwa Szkół Powiatu 
Poznańskiego z różnych dyscyplin sportowych dla uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Mistrzostwa są zadaniem reali-
zowanym ze środków powiatu poznańskiego przez Szkolny Związek Sportowy 
„Wielkopolska”. W roku szkolnym 2015/2016 powiat poznański zorganizował 47 
imprez w ramach Mistrzostw w szkołach podstawowych, 43 w gimnazjach oraz 21 
w szkołach ponadgimnazjalnych.

Istotnym elementem wspierania rozwoju turystyki są dotacje dla organizacji 
pozarządowych działających w sektorze turystyki w ramach otwartych konkur-
sów ofert. Corocznie dofinansowanych jest w ten sposób kilkanaście różnorod-
nych przedsięwzięć, których wspólnym motywem jest wykorzystanie potencjału 
turystycznego powiatu. Kwoty przeznaczane przez powiat poznański na tego ro-
dzaju działalność wydają się adekwatne do zgłaszanego zapotrzebowania, choć 
wraz z rozwojem oddolnych inicjatyw notuje się ich systematyczny wzrost (tab. 8). 
Powiat poznański podejmuje liczne działania dotyczące rozpowszechniania infor-
macji o ofercie turystycznej (m.in. opracowanie przewodników po powiecie po-
znańskim, kalendarium wydarzeń na stronie internetowej). 

 
Siatkarski Memoriał Arkadiusza Gołasia i turniej tenisowy Powiat Poznański Open organizacyjnie 
i finansowo wspierane są przez powiat poznański

Tabela 8. Wsparcie powiatu poznańskiego dla zadań z zakresu upowszechniania turystyki 
w formie dotacji w latach 2011–2017

Miernik wsparcia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Liczba 
przedsięwzięć 10 19 16 17 20 19 22

Łączna kwota dofi-
nansowania w zł 67 300 110 000 110 000 91 500 88 958 92 508 110 000 

Źródło: Opracowanie na podstawie materiałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
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2.10. POWIATOWA ADMINISTRACJA I PROMOCJA 

Powiatowe usługi administracyjne realizowane są przez Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu. W jego skład wchodzi 26 wydziałów oraz 5 stanowisk samodzielnych. 
Lista kart usług administracyjnych świadczonych przez Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu obejmuje 155 pozycji. Usługi administracyjne dla mieszkańców 
świadczą także takie jednostki, jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

W okresie ostatnich lat wykonano wiele zadań mających na celu unowocześnie-
nie funkcjonowania administracji powiatowej, przede wszystkim poprzez rozwój 
technologii teleinformatycznych. W powiecie poznańskim istnieją cztery portale: 
1. Biuletyn Informacji Publicznej (http://www.bip.powiat.poznan.pl/) zawierają-

cy informacje publiczne; 
2. Platforma e-Usług Publicznych (http://pzpoznan.peup.pl/); 
3. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), w ramach 

której Starostwo Powiatowe w Poznaniu udostępnia formularze elektroniczne 
e-usług administracyjnych; 

4. Oficjalna strona internetowa powiatu mająca charakter informacyjno-promo-
cyjny (http://powiat.poznan.pl/). 
W zakresie informacji przestrzennej na oficjalnej stronie internetowej po-

wiatu poznańskiego zamieszczona jest interaktywna mapa – System Informacji 
Przestrzennej (http://poznanski.e-mapa.net/), prowadzona przez Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej. Podstawowym narzędziem 
budowania wizerunku powiatu poznańskiego jest portal internetowy www.po-
wiat.poznan.pl, zawierający wszystkie najważniejsze i aktualne informacje o po-
wiecie (ryc. 6). 

Partnerem powiatu w zakresie promocji jest również Telewizja Regionalna 
TVP3 Poznań, która emituje na swojej antenie program „Powiatowa 17”, dostęp-
ny także na kanale YouTube. Szeroką aktywność powiatu poznańskiego ukazują 
też programy realizowane przez telewizję WTK oraz swarzędzką telewizję STK. 
Partnerem powiatu w działalności promocyjnej jest także Radio Poznań. 

Ryc. 6. Strona internetowa powiatu poznańskiego 
Źródło: www.powiat.poznan.pl.
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2.11. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I DZIAŁALNOŚĆ 
POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym jest jednym z efektów 
decentralizacji państwa oraz skutecznym narzędziem wspierania aktywności spo-
łecznej mieszkańców. Podstawą prawną dla działań powiatu poznańskiego w za-
kresie współpracy z organizacjami pozarządowymi są zapisy ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Na podstawie 
ustawy powiat poznański corocznie opracowuje program współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w którym określa cele reali-
zacji programu oraz obszary, w zakresie których zlecane będą zadania publiczne. 
W 2016 r. przez Zarząd Powiatu w Poznaniu powołana została Powiatowa Rada 
Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim. Do jej kompetencji na-
leży m.in.: wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji 
pozarządowych oraz zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji 
przez organizacje. W skład rady wchodzi 16 członków, a jej kadencja trwa 3 lata. 

W 2016 r. funkcjonowało 1045 organizacji pozarządowych, które prowadzą 
działalność m.in. w ramach takich dziedzin, jak: edukacja, kultura fizyczna, kultura 
i sztuka, turystyka, pomoc społeczna (tab. 9). 

Tabela 9. Liczba organizacji pozarządo-
wych według sfer działalności w po-
wiecie poznańskim w 2016 r.

Sfera działalności
Liczba 
organi-

zacji
Edukacja 42
Kultura fizyczna 314
Kultura i sztuka 123
Kultura i sztuka/edukacja 10
Ochrona zdrowia 23
Ochrona zdrowia/pomoc społeczna 21
Pomoc społeczna 182
Rozwój gminy 103
Rozwój Infrastruktury 2
Rozwój przedsiębiorczości 37
Turystyka 27
Koło Gospodyń Wiejskich 17
Kółko Rolnicze 10
Ochotnicza Straż Pożarna 60
Ochrona środowiska 57
Inne 17
Ogółem 1045 

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu.

Od 2016 r. w powiecie poznańskim funkcjo-
nuje Powiatowa Rada Działalności Pożytku 
Publicznego
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3. WYZWANIA I PRIORYTETY ROZWOJU POWIATU 
POZNAŃSKIEGO

Zarysowana diagnoza wybranych dziedzin rozwoju powiatu poznańskiego pozwo-
liła określić listę najważniejszych wyzwań w perspektywie 2030 r. Priorytety roz-
woju powiatu wynikają z jednej strony z potrzeb społecznych, a z drugiej strony 
są skorelowane z ustawowymi zadaniami i kompetencjami powiatowego szczebla 
samorządu terytorialnego.

3.1. GŁÓWNE WYZWANIA POWIATU POZNAŃSKIEGO DO 2030 R.

Zapewnienie przestrzennie zrównoważonego rozwoju powiatu, w myśl europejskich za-
sad środowiskowych, krajobrazowych i urbanistycznych

Ochrona, rewitalizacja i popularyzacja zasobów dziedzictwa historycznego oraz kultury 
materialnej i niematerialnej powiatu

Zapewnienie przyjaznego środowiska zamieszkania dla dynamicznie rozwijającej się po-
pulacji mieszkańców powiatu

Modernizowanie i rozwijanie infrastruktury drogowej i technicznej powiatu, zapewnie-
nie dobrej organizacji usług komunalnych oraz transportu publicznego, który będzie 
konkurencyjny w stosunku do transportu indywidualnego

Modernizowanie i rozwijanie infrastruktury społecznej oraz podnoszenie dostępności 
i jakości usług publicznych (szczególnie edukacyjnych i zdrowotnych, kulturalnych i spor-
towo-rekreacyjnych) na terenie powiatu poznańskiego, zgodnie z potrzebami i oczeki-
waniami mieszkańców

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rynku pracy, wspieranie rozwoju gospo-
darczego i lokalnych przedsiębiorców

Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych w obszarze świadczenia usług 
administracyjnych dla ludności

Aktywne współdziałanie z instytucjami sektora publicznego i komercyjnego, przedsię-
biorcami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu poznańskiego

Współpraca terytorialna z miastem Poznań i gminami Metropolii Poznań, a także samo-
rządem województwa wielkopolskiego w rozwiązywaniu problemów: środowiskowych, 
infrastrukturalnych, gospodarczych i społecznych powiatu

Umacnianie przewagi konkurencyjnej wobec innych powiatów ziemskich w Polsce, po-
przez promowanie powiatu jako dobrego miejsca do zamieszkania, edukacji, pracy, in-
westowania oraz wypoczynku
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3.2. PRIORYTETY ROZWOJU POWIATU W OPINII 
MIESZKAŃCÓW

W celu określenia priorytetowych kierunków rozwoju powiatu jako miejsca zamiesz-
kania, pracy i wypoczynku wykorzystano zapisy raportu pt. „Warunki życia mieszkań-
ców powiatu poznańskiego” (2016). Został on oparty na wynikach badań geoankieto-
wych przeprowadzonych przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM we wrześniu 
2016 r. Wzięło w nich udział 535 respondentów, mieszkańców gmin powiatu.

Respondenci geoankiety w większości (78,5%) pozytywnie ocenili warunki 
życia w powiecie poznańskim. 10% ankietowanych określiło swoje zadowolenie 
z warunków życia jako bardzo duże, przy tylko 3,5% określających je jako bardzo 
małe (ryc. 7).

Ankietowani zapytani o dziedziny wymagające dalszej poprawy i rozwoju w po-
wiecie poznańskim jako najważniejsze wskazali problemy związane z transportem 
publicznym i infrastrukturą drogową, opieką zdrowotną oraz ochroną środowiska 
przyrodniczego, turystyką i bezpieczeństwem publicznym (ryc. 8). 

Ryc. 7. Stopień zadowolenia mieszkańców z warunków życia w powiecie poznańskim

Ryc. 8. Priorytetowe dziedziny rozwoju powiatu poznańskiego według wskazań respon-
dentów geoankiety (możliwe było wskazanie więcej niż 1 dziedziny)
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4. MISJA I WIZJA ROZWOJU POWIATU 
POZNAŃSKIEGO

Misja samorządu w zwięzły sposób precyzuje istotę jego działań i podstawo-
we funkcje do spełnienia na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu. 
Zgodnie z tymże posłannictwem sformułowana misja samorządu powiatu po-
znańskiego brzmi:

Rozwijamy potencjał społeczny i gospodarczy naszego powiatu dla dobra jego 
mieszkańców, dbając o środowisko przyrodnicze w myśl zasad zrównoważone-
go rozwoju.

Tak określona misja pozwala na wyznaczenie wizji powiatu, rozumianej jako 
projekcja stanu, do jakiego dąży społeczność lokalna i reprezentująca ją władza 
samorządowa w perspektywie 2030 r. Ze względu na nadrzędny cel rozwoju po-
wiatu, jakim jest zapewnienie jego mieszkańcom wysokiej jakości życia oraz utrzy-
manie silnej pozycji konkurencyjnej w skali kraju, realizowana będzie następująca 
wizja rozwoju powiatu poznańskiego:

Powiat poznański, tworząc z miastem Poznaniem wielkomiejską metropolię, 
rozwija się dynamicznie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
Mieszkańcy powiatu mają dobry dostęp do miejsc pracy, edukacji, opieki zdro-
wotnej, kultury i wypoczynku oraz zapewnione czyste środowisko i poczucie 
bezpieczeństwa publicznego.
Nowoczesna gospodarka, lokalny kapitał społeczny i wysoki poziom usług pu-
blicznych 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 z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie powiatu, 
wsparcie i zaangażowanie mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych, wresz-
cie współpraca z samorządami gmin oraz miastem Poznaniem. Tylko efektywne 
wykorzystanie potencjałów i aktywności wszystkich interesariuszy daje szanse na 
pomyślny i trwały rozwój powiatu poznańskiego.

5. CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE I DZIAŁANIA 
POWIATU POZNAŃSKIEGO

„Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r.” wyznacza pięć celów stra-
tegicznych, rozwiniętych w siedemnaście celów operacyjnych. Realizacja celów 
następuje na poziomie konkretnych działań.
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Cel operacyjny 1.1. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego
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 zawierają-

cych 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 jeno-

tów) na terenie powiatu poznańskiego
1.1.6. Identyfikacja, sporządzanie i aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanie-

czyszczeń 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

Cel operacyjny 1.2. Ochrona i rewaloryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego
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

Cel operacyjny 1.3. Rozwój potencjału turystycznego powiatu i tworzenie zintegrowanych pro-
duktów turystycznych

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

Cel operacyjny 1.4. Rozwój infrastruktury i oferty sportowo-rekreacyjnej
1.4.1. Poprawa stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz aktywizacja fizyczna 

mieszkańców
1.4.2. Wsparcie działalności sportowej prowadzonej przez organizacje społeczne oraz nagra-

dzanie zawodników i trenerów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe

Cel strategiczny I Ochrona i kształtowanie walorów środowiska przyrodniczego oraz 
dziedzictwa kulturowego powiatu poznańskiego
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POPRAWIAMY STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
Powiat ogranicza emisję zanieczyszczeń do powietrza – dbając o to, by jak najmniej energii 
trzeba było zużywać w budynkach użyteczności publicznej. W zarządzanych placówkach 
przeprowadzana jest termomodernizacja, wymiana urządzeń elektrycznych i oświetlenia 
na energooszczędne – typu LED, wymiana baterii i urządzeń na wodooszczędne. W za-
rządzanych obiektach wykorzystuje się odnawialne źródła energii, rekuperację – odzysk 
ciepła z powietrza wywiewanego.

Każdy projektowany, remontowany lub modernizowany budynek jest wyposażany 
w urządzenia o wysokiej klasie energooszczędności tak, by jego efektywność energetycz-
na była jak najwyższa.

POWIAT BEZ AZBESTU 
Od 2006 r. realizowany jest program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
na terenie powiatu poznańskiego, w ramach którego dofinansowany jest demontaż, trans-
port oraz unieszkodliwianie takich materiałów.  Do tej pory w ten sposób usunięto z ob-
szarów mieszkalnych, ogródków działkowych, także z zabudowań rolnych ponad 9 tysięcy 
ton azbestu. Powiat przewiduje kontynuację programu, tak aby możliwe było w wyznaczo-
nym terminie, do 2032 r., oczyszczenie terenu powiatu z tego niebezpiecznego dla zdrowia 
materiału.

WALKA Z HAŁASEM
Przy projektowaniu budowy, rozbudowy kolejnych odcinków dróg powiatowych, w miarę 
możliwości, stosuje się rozwiązania ograniczające emisję hałasu. Powiat stale inwestuje 
w rozbudowę sieci dróg rowerowych wzdłuż dróg powiatowych dla zachęcenia mieszkań-
ców do przesiadania się z samochodów na rowery.

RATOWANIE ZAGROŻONYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT
Współpracując z nadleśnictwami i kołami łowieckimi, powiat finansuje wprowadzanie 
młodych kuropatw na stare miejsca bytowania tego zagrożonego gatunku, a także wspiera 
ograniczanie liczby drapieżników polujących m.in. na ten gatunek, czyli lisów i jenotów. 

IDENTYFIKACJA ZANIECZYSZCZEŃ ZIEMI ORAZ REJESTR 
TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI 
Zadaniem realizowanym przez powiat jest identyfikacja miejsc, które mogły być w prze-
szłości zanieczyszczone. To etap tworzenia, prowadzonego przez Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Powiat pro-
wadzi rejestr terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Wykorzystanie 
informacji z tych rejestrów pozwoli na planowanie zagospodarowania danego terenu od-
powiednio do zbadanych warunków stanu środowiska.

PROMOCJA I EDUKACJA EKOLOGICZNA
Podobnie jak dotychczas powiat będzie dzielić się z mieszkańcami informacjami:
• o ochronie środowiska, o właściwym gospodarowaniu odpadami, negatywnym wpły-

wie hałasu na zdrowie, o tym jak postępowanie każdego mieszkańca oddziaływać 
wpływ na poprawę jakości powietrza;
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• w organizowanych konkursach o ochronie środowiska, przyrodzie i krajobrazie naszego 
regionu młodzież szkolna może zaprezentować swoją wiedzę, a na szkoleniach poru-
szane są aktualne problemy z zakresu środowiska. 

OPIEKA NAD OBIEKTAMI ZABYTKOWYMI I DOBRAMI KULTURY
Zamek w Kórniku i pałac w Rogalinie to dwa pomniki historii w powiecie poznańskim. Tytuł 
ten przyznawany jest zabytkom o szczególnej wartości historycznej i artystycznej, mającym 
duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski. 

W powiecie poznańskim do rejestru zabytków wpisanych jest blisko 550 obiektów 
architektury i budownictwa, zespołów parkowych i cmentarzy, a także ponad 50 stano-
wisk archeologicznych. Dzięki dofinasowaniu przez powiat poznański prac konserwator-

skich, restauratorskich i budowlanych 
przy obiektach zabytkowych wiele z nich 
zmienia się na naszych oczach, stając się 
wizytówką regionu. Efekt prac konserwa-
torskich wykonywanych na przestrzeni kil-
ku lat widać szczególnie w przypadku ko-
ściołów: św. Mikołaja i św. Jana Chrzciciela 
w Owińskach czy zamku w Kórniku.  Wśród 
dofinansowanych zabytków znajdują się 
kościoły, zamek, dworki, budynek dawne-
go dworca czy zespoły parkowe. 

 Powiat poznański prowadzi także pra-
ce konserwatorskie przy obiektach zabyt-
kowych będących jego własnością, takich 
jak zabytkowe zabudowania pocyster-
skie zespołu klasztornego w Owińskach, 

zabytkowe zabudowania zespołu dworsko-folwarczno-parkowego, mieszczące się 
w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy, zabytkowy budynek szkolny Liceum 
Ogólnokształcącego w Kórniku, zabytkowy dwór w Skrzynkach (na potrzeby ośrodka szko-
leniowo-konferencyjnego dla powiatu poznańskiego).

Ze środków powiatu remontowane są zabytkowe zabudowania pocysterskie zespołu klasztorne-
go w Owińskach
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ROZWIJAMY POTENCJAŁ TURYSTYCZNY ORAZ OFERTĘ 
SPORTOWO-REKREACYJNĄ

TWORZENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ POWIATU
Promując ofertę turystyczną regionu, współpracujemy z Poznańską Lokalną Organizacją 
Turystyczną. Powiat poznański potrafi zachwycić bogactwem przyrody, pięknymi lasami 
i wielką liczbą jezior. Nie brakuje tu także zabytków, stąd do atrakcji powiatu nawiązują 
turystyczne przewodniki „Powiat poznański aktywnie, kulturalnie, smakowicie i rodzinnie” 
oraz gry: memory, planszowa „Perły powiatu poznańskiego”. 

Ważnym elementem promocji turystyki jest strona internetowa www.powiat.po-
znan.pl będąca źródłem informacji turystycznych oraz kalendarium wydarzeń w regio-
nie. Kolejnym elementem jest certyfikacja atrakcji turystycznych. Turyści wybierający wi-
zytę w obiektach, które uzyskały tytuł „Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu 
Poznańskiego” mogą być pewni wysokiej jakości świadczonych tam usług.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I OFERTY SPORTOWO-REKREACYJNEJ
Utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym obiektów 
i urządzeń zlokalizowanych przy placówkach oświatowych, budowa siłowni zewnętrznych, 
budowa np. nowej sali gimnastycznej (obecnie w szkole w Murowanej Goślinie), a także 
organizowanie wydarzeń o charakterze sportowym, m.in. dla dzieci, młodzieży i środowisk 
senioralnych – to przedsięwzięcia, które bardzo prężnie są realizowane przez powiat.

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ 
Bądźmy aktywni! Spotkajmy się na boisku! – takim hasłem można zobrazować działania 
powiatu w kierunku zwiększenia zainteresowania dzieci i młodzieży aktywnością sportową 
i rekreacyjną. Propozycje aktywnego spędzania czasu oferują mieszkańcom całego regionu 
również organizacje pozarządowe. Powiat wspiera je, dofinansowując organizowane przez 
nie m.in. imprezy sportowe i rekreacyjne.  Dodatkowo wyróżniający się wynikami spor-
towcy i trenerzy prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sporto-
we w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie mogą ubiegać się o Nagrody 
Sportowe Powiatu Poznańskiego. 
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Cel operacyjny 2.1. Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia oraz zwiększenie dostępno-
ści do opieki zdrowotnej

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 dostę-
pie do opieki zdrowotnej

Cel operacyjny 2.2. Wzmocnienie integracji społecznej
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 

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

2.3.1. Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców
2.3.2. Wsparcie aktywności wolontariatu
2.3.3. Wsparcie edukacji obywatelskiej mieszkańców

Cel operacyjny 2.4. Rozwój działalności kulturalnej
2.4.1. Organizowanie wydarzeń mających znaczenie dla rozwoju i upowszechniania kultury 
2.4.2. Wsparcie działalności kulturalnej prowadzonej przez organizacje społeczne oraz nagra-

dzanie osób działających na rzecz rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży

Cel operacyjny 2.5. Podwyższenie stanu i poczucia bezpieczeństwa 
2.5.1. Poprawa warunków pracy policji
2.5.2. Poprawa funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej
2.5.3. Działania prewencyjne (wspieranie realizacji zadań policji z zakresu prewencji ogólnej 

oraz straży pożarnej z zakresu prewencji przeciwpożarowej)
2.5.4. Ochrona praw konsumentów

Cel strategiczny II
Poprawa zdrowia i zmniejszenie nierówności społecznych w zdro-
wiu oraz wzrost integracji społecznej mieszkańców powiatu poz
nańskiego. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
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W TROSCE O ZDROWIE NASZYCH MIESZKAŃCÓW

PROMOCJA ZDROWIA 
Zdrowie to kapitał, który pozwala osiągać cele, satysfakcję i spełnienie w życiu niezależ-
nie od wieku. Aby je zachować powiat podejmuje działania umożliwiające mieszkańcom 
zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego poprawę i utrzymanie. W ramach po-
pularyzacji zdrowego stylu życia organizuje m.in. kampanie społeczne, imprezy plenero-
we o charakterze prozdrowotnym, sportowym i rekreacyjnym, a także prowadzi eduka-
cję zdrowotną poprzez warsztaty, prelekcje, szkolenia i konkursy. Są one adresowane do 
mieszkańców powiatu, a realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami zajmującymi się promocją zdrowia.

PRZECIWDZIAŁANIE NAJPOWAŻNIEJSZYM PROBLEMOM 
ZDROWOTNYM
Poważnym problemem zdrowotnym są obecnie choroby układu krążenia, nowotwory 
złośliwe, choroby zakaźne i zakażenia oraz inne choroby społeczne i cywilizacyjne. Aby 
im zapobiegać, zmniejszyć zachorowalność i umieralność, realizowane są różne programy 
zdrowotne, akcje profilaktyczne w zakresie kontroli czynników ryzyka występowania po-
szczególnych chorób (np. edukacja i szczepienia ochronne) oraz wczesnego wykrywania 
chorób (np. badania przesiewowe). 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA 
Powiat poznański jako właściciel Szpitala im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w Puszczykowie 
dąży do rozszerzania zakresu usług medycznych, a także zwiększenia dostępności do spe-
cjalistycznej opieki zdrowotnej w powiecie poprzez wspieranie inwestycji realizowanych 
przez szpital (w tym m.in. budowę nowego bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni) 
oraz zakup sprzętu medycznego dla tej placówki. 

Z budżetu powiatu finansowana jest rozbudowa szpitala w Puszczykowie. Powstaje nowy blok 
operacyjny z pięcioma salami operacyjnymi
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ZMNIEJSZAMY NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE  

POMOC RODZINOM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
To zadanie ukierunkowane jest na rozwój powiatowego systemu interwencji kryzyso-
wej i form wsparcia osób doświadczających przeżyć traumatycznych oraz wzmocnienie 
powiatowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, ze szczególnym uwzględnieniem 
promocji idei rodzicielstwa zastępczego. Zakłada się stałe wsparcie instytucji i organizacji 
pozarządowych, świadczących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, tak aby miało ono 
charakter kompleksowy i obejmowało jak największą liczbę osób dotkniętych tym pro-
blemem. Ponadto tworzy się warunki do powstawania i działania rodzinnych form opieki 
zastępczej (rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, pomoco-
we, zaprzyjaźnione). 

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
Działania w tym zakresie dotyczą organizacyjnego i finansowego wspierania rehabili-
tacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Powiat wspomaga rozwój 
warsztatów terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych oraz współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej. Obejmuje to także 
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki, turnusów rehabilitacyjnych, zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofi-
nansowanie likwidacji barier architektonicznych. W ramach rehabilitacji zawodowej fi-
nansowane są szkolenia zawodowe lub np. rozpoczęcie przez niepełnosprawnych własnej 
działalności gospodarczej. 

AKTYWIZACJA ŚRODOWISKA SENIORÓW
Aby nie doprowadzić do marginalizacji osób starszych oraz rozwijać i podnosić jakość usług 
świadczonych na ich rzecz, niezbędne jest podejmowanie działań w kierunku edukacji spo-
łeczności lokalnych i ich aktywizacji. Stąd sukcesywnie poszerzana jest oferta usług dla 
seniorów i ich rodzin, prowadzone są akcje informacyjne, a także doradztwo prawne, psy-
chologiczne i socjalne. Zakłada się wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami pomo-
cowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz aktywizacji społecznej tej grupy miesz-
kańców powiatu oraz podjęcie działań zmierzających do rozszerzenia zasięgu Centrum 
Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu (jednostki miasta Poznania), które przy wsparciu finan-
sowym powiatu pełni funkcje centrum dla całej aglomeracji. 

WSPIERAMY ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

WSPARCIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW 
Powiat poznański wspiera aktywność społeczną swoich mieszkańców, dzięki temu tworzy 
się możliwość realizacji zróżnicowanych potrzeb społeczności lokalnej. Taką formą wspar-
cia jest m.in. dofinansowanie projektów podejmowanych przez organizacje pozarządowe, 
np. mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych, w któ-
rych każdego roku uczestniczy około 3,5 tysięca zawodników. Dokładne obszary współpra-
cy określone są w dokumencie pn. „Roczny program współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi”, opracowywanym corocznie przez powiat. 
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WSPARCIE DLA WOLONTARIATU
Upowszechnianie idei wolontariatu, który poprzez niesienie pomocy potrzebującym stwa-
rza jednocześnie szansę młodym ludziom na wykorzystanie własnych umiejętności, zdo-
bywanie 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 
opiera się na zachęcaniu wolontariuszy do pracy w domach dziecka, w rodzinach zastęp-
czych, rodzinnych domach dziecka, w szkołach, warsztatach terapii zajęciowej. Zadania te 
zlecane są również organizacjom pozarządowym. 

WSPARCIE EDUKACJI OBYWATELSKIEJ MIESZKAŃCÓW
Edukacja obywatelska to głównie kształtowanie postaw obywatelskich wśród mieszkań-
ców powiatu oraz wzmocnienie ich aktywności w codziennym życiu. Ten temat realizowa-
ny jest poprzez projekty edukacyjne, spotkania, wydarzenia kulturalne, konkursy, warsz-
taty odbywające się w szkołach, świetlicach, domach kultury itp. Popularyzowanie historii 
i kultury lokalnej m.in. poprzez naukę gwary wśród dzieci i młodzieży.

ROZWIJAMY DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ

WSPARCIE DLA UPOWSZECHNIANIA KULTURY  
Powiat poznański w różny sposób wspiera i realizuje spotkania z kulturą. Wydarzenia mu-
zyczne, taneczne, plastyczne, teatralne organizują dla mieszkańców i gości powiatu po-
znańskiego zarówno instytucje kulturalne jak i fundacje oraz stowarzyszenia. Te ostatnie, 
czyli organizacje pozarządowe, mogą liczyć na pomoc finansową powiatu na realizację 
takich wydarzeń. Aktualny kalendarz wydarzeń kulturalnych naszego regionu znajduje się 
na stronie www.powiat.poznan.pl. Realizacji ww. zadania służy także działalność powiato-
wej biblioteki. 

DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU ARTYSTYCZNEGO DZIECI 
I MŁODZIEŻY
Wiele wspomnianych powyżej wydarzeń skierowanych jest do dzieci i młodzieży. Ponadto 
osoby zaangażowane w działalność kulturalną mogą ubiegać się o Nagrodę Powiatu 
Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. 

PODWYŻSZAMY STAN BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

POPRAWA WARUNKÓW PRACY POLICJI
Samorząd powiatowy nie ma bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie policji, która jest 
służbą państwową. Swoje zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa oby-
wateli powiat poznański realizuje m.in. poprzez wspieranie finansowe policji. Corocznie 
przeznaczane są możliwie największe środki na poprawę warunków lokalowych, w których 
obsługiwani się mieszkańcy powiatu oraz pracują policjanci. Służby mundurowe mogą 
również liczyć na zakup niezbędnego wyposażenia, w szczególności radiowozów. Powiat 
finansuje też nagrody dla najlepszych dzielnicowych oraz policjantów służby prewencji.
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POPRAWA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ
Podobnie jak w przypadku policji, powiat wspiera Państwową Straż Pożarną w zakresie 
dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczego, szkoleń ratowników, budowy i remontu 
strażnic. Corocznie nagradzany jest najlepszy strażak pełniący służbę na terenie powiatu.

Szczególną troską otaczani są druhny i druhowie ochotniczych straży pożarnych. 
Wielokrotnie to oni są pierwsi na miejscu zdarzenia. Aby mogli bezpiecznie i sprawnie 
ratować innych, sami muszą stale się doskonalić. To dla nich powiat poznański sfinanso-
wał utworzenie Powiatowego Ośrodka Szkolenia OSP w Bolechowie. Corocznie wspiera 
też jednostki OSP poprzez zakup sprzętu ratowniczego. Ważnym polem współpracy jest 
współorganizacja powiatowych zawodów sportowo-ratowniczych, ćwiczeń, rajdów, dzięki 
którym druhowie nie tylko podnoszą swoje umiejętności, ale również się integrują.

WSPARCIE DLA DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH
Opracowując „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeń-
stwa obywateli i porządku publicznego”, powiat włączył się w realizację programów pre-
wencyjnych przez policję oraz z zakresu prewencji przeciwpożarowej przez straż pożarną. 
Jednym z celów jest zapobieganie przestępczości kryminalnej, gospodarczej i drogowej. 
Powiat wspiera różnego rodzaju akcje prewencyjne i informacyjne policji, które są skiero-
wane do różnych grup środowiskowych i wiekowych mieszkańców powiatu. Drugim ob-
szarem działania jest rozwój systemu prewencji prowadzonej przez służby ratunkowo-ga-
śnicze, w zakresie zagrożeń pożarowych oraz wypadków drogowych. 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.

Dzięki wydatnemu wsparciu finansowemu z budżetu powiatu poznańskiego poprawie ulegają 
warunki pracy policji. Na zdjęciu nowe i nowoczesne komisariat policji w Czerwonaku, Dopiewie, 
Komornikach i Luboniu
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OCHRONA PRAW KONSUMENCKICH
Ochrona praw konsumentów realizowana jest poprzez działalność Biura Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów, a kompetencje rzecznika mają charakter doradczo-procesowy 
i należą do nich m.in.:
•  zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakre-

sie ochrony interesów konsumentów;
•  składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego 

w zakresie ochrony interesów konsumentów;
•  występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów;
•  współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji 

Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi w zakresie naruszeń praw konsumen-
tów przez przedsiębiorców, w szczególności działań naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów.
Ponadto rzecznik udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz ich pro-

wadzeniu, a także może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za 
ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Zadaniem rzecznika jest także edukacja konsumencka, prowadzona wśród różnych 
grup konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej. Ma ona na celu 
podnoszenie świadomości prawnej wśród mieszkańców powiatu w zakresie przysługują-
cych im praw konsumenckich. Ponadto kształtuje podstawy potrzebne do bycia świado-
mymi konsumentami, rozumiejącymi swoją rolę jako odpowiedzialnego uczestnika syste-
mu gospodarczego.
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Cel operacyjny 3.1. Rozwój edukacji ponadgimnazjalnej, podnoszenie poziomu wykształcenia 
i kwalifikacji zawodowych mieszkańców

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 podnosze-
nie kompetencji uczniów

3.1.4. Racjonalizacja kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
3.1.5. Wprowadzenie do szkół ponadgimnazjalnych 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 oraz do-

radztwa w zakresie wyboru dalszych kierunków kształcenia
3.1.7. Wspieranie finansowe uczniów o najlepszych wynikach nauczania w szkołach powiato-

wych poprzez programy stypendialne oraz system nagród
3.1.8. Dostosowywanie funkcjonowania placówek oświatowych do zmieniających się uwarun-

kowań demograficznych i organizacyjno-prawnych

Cel operacyjny 3.2. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu
3.2.1. Aktywizacja osób szczególnie zagrożonych bezrobociem 
3.2.2. Stały monitoring rynku pracy i dostosowywanie form pomocy do zmieniających się uwa-

runkowań wewnętrznych i zewnętrznych

Cel operacyjny 3.3. Wpieranie rozwoju gospodarczego powiatu poznańskiego
3.3.1. Promocja gospodarcza powiatu poznańskiego i lokalnej przedsiębiorczości
3.3.2. Rozwijanie Portalu Firm Powiatu Poznańskiego

Cel strategiczny III Rozwój edukacji, rynku pracy i wspieranie rozwoju gospodarczego 
powiatu poznańskiego
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ROZWIJAMY EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ 
I KWALIFIKACJE ZAWODOWE MIESZKAŃCÓW

BUDOWA, REMONTY I MODERNIZACJE BUDYNKÓW SZKOLNYCH
Oprócz bieżących prac związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek, w tym remon-
towych i modernizacyjnych, obecnie realizowane są następujące inwestycje: rozbudowa 
Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – szkoła w Murowanej 
Goślinie, budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu i rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci Niewidomych w Owińskach.

Ponadto w najbliższym czasie planowana jest rozbudowa Zespołu Szkół im. J. i W. 
Zamoyskich w Rokietnicy oraz poprawa warunków lokalowych Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w naszym powiecie. 

Jednym z priorytetowych zadań dla rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie 
poznańskim jest trwająca aktualnie budowa Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) 
w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, którego głównym zadaniem będzie organizowanie 
praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół branżowych i techników oraz kształcenia, do-
kształcania i doskonalenia zawodowego dorosłych.

UNOWOCZEŚNIANIE POMOCY NAUKOWYCH I WYPOSAŻENIA SZKÓŁ
Dla uzyskiwania jak najbardziej wymiernych efektów kształcenia istotna jest weryfika-
cja posiadanego wyposażenia szkół i jego modernizacja poprzez uzupełnianie posiada-
nej bazy w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i służący nauce zawodu (pracownie obsługi 
urządzeń sterowanych numerycznie, m.in. tokarki, frezarki sterowane komputerowo, 
z których będą mogły korzystać również osoby niepełnosprawne). Dzięki zakupowi no-
woczesnych pomocy dydaktycznych i specjalistycznego oprogramowania zwiększą się 
kompetencje uczniów. Nabywają oni dodatkowe kwalifikacje i umiejętności wymagane 
na rynku pracy. Te działania realizowane są przede wszystkim w szkołach kształcących 
w zawodach: w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Zespole 
Szkół w Kórniku, Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, Zespole Szkół im. Jadwigi 
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich 
w Swarzędzu. 

DOSKONALENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW OŚWIATY ORAZ 
PODNOSZENIE KOMPETENCJI UCZNIÓW
W zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników oświaty specjalny nacisk został położony 
na projekty i kursy dotyczące: nowoczesnych metod kształcenia (w tym metod aktywizu-
jących pracę uczniów), pokonywania trudności w zdobywaniu wiedzy, umiejętności pracy 
w stresie (radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych oraz w sytuacji wypalenia zawodo-
wego), metod kształcenia specjalnego, rozwijania kompetencji językowo-metodycznych. 
W ramach tego działania uczniowie i nauczyciele będą m.in. uczestniczyli w przedsięwzię-
ciach związanych z uzyskiwaniem dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, odwiedzali 
szkoły za granicą oraz poznawali nowe metody prowadzenia zajęć.

DOSTOSOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH 
PONADPODSTAWOWYCH DO LOKALNEGO RYNKU PRACY
W celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia powiat poznański dostosowuje oferty kształcenia 
w szkołach, dla których jest organem prowadzącym, do aktualnej sytuacji na lokalnym 
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rynku pracy pod względem podaży i popytu na pracowników danych branż. Bazą dla po-
dejmowanych działań w tym zakresie są i będą wyniki opracowań i raportów Powiatowego 
Urzędu Pracy w Poznaniu, dotyczące lokalnego rynku pracy (m.in. „Raport o bezrobociu 
absolwentów szkół Poznania i powiatu poznańskiego”, „Raport z monitoringu zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych”). Ważną rolę w realizacji tego działania pełnią właściwie 
przygotowani doradcy zawodowi oraz dyrektorzy szkół, przygotowujący w oparciu o dane 
PUP, nowe kierunki kształcenia. Istotną rolę odgrywają również Poradnie Psychologiczno-
Pedagogiczne, prowadzące doradztwo zawodowe w szkołach oraz współpraca z Powiatową 
Radą Rynku Pracy, która m.in. opiniuje tworzenie nowych kierunków kształcenia.

NOWE PROFILE I METODY KSZTAŁCENIA 
Ważne jest dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb i oczekiwań uczniów poprzez 
rozwijanie nowych metod kształcenia, w tym internetowych form nauki na odległość 
„e-learning”. Efektem realizacji działania są nowo uruchamiane kierunki dla osób doro-
słych oraz szkolenia e-learningowe. Rozwój tych form kształcenia pozytywnie wpłynie na 
kształtowanie kapitału społecznego, wzrost wiedzy i kwalifikacji przyszłych pracowników 
na lokalnym rynku pracy.  

ROZWÓJ DORADZTWA EDUKACYJNEGO I ZAWODOWEGO 
Aby ułatwić uczniom szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez powiat poznański, 
podjęcie decyzji związanej z wyborem dalszego kierunku kształcenia i przyszłego zawo-
du, konieczne jest rozwijanie doradztwa zawodowego. Dzięki działaniom podejmowanym 
przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, prelekcje dla uczniów szkół zawodowych 
prowadzone przez nauczycieli akademickich. Tematami tych spotkań jest charakterystyka 
studiów na poszczególnych uczelniach. Ponadto odbywają się spotkania z przedstawicie-
lami agencji zatrudnienia oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu na temat atrak-
cyjności ofert na rynku pracy oraz zawodów poszukiwanych. Młodzież uzyskuje wówczas 
niezbędną wiedzę, która ułatwia jej podjęcie świadomej decyzji o wyborze właściwego 
kierunku kształcenia.

PROGRAMY STYPENDIALNE I NAGRODY DLA UCZNIÓW
Powiat poznański wspiera i wspierać będzie finansowo w szkołach, dla których jest or-
ganem prowadzącym uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki nauczania lub wykaza-
li się wybitnymi osiągnięciami w szkole w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej 
lub innej. To zadanie realizowane jest w ramach „Programu wspierania edukacji w po-

wiecie poznańskim” poprzez przyznawa-
nie najzdolniejszym uczniom indywidu-
alnych gratyfikacji w postaci: stypendiów 
Rady Powiatu w Poznaniu, nagród Starosty 
Poznańskiego. Ponadto powiat dofinanso-
wuje zajęcia pozalekcyjne w szkołach oraz 
zajęcia fakultatywne dla klas maturalnych.

KSZTAŁTOWANIE SIECI 
SZKOLNEJ 
Prowadzenie racjonalnej polityki oświa-
towej polega m.in. na dostosowywa-
niu istniejącej sieci szkół i placówek do 

Na ilustracji wizualizacja nowego budynku 
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) 
w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu
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prognozowanych zmian demograficznych przy uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań miesz-
kańców powiatu. Bardzo ważną rolę odgrywać tu będzie monitoring kierunków dojazdów 
uczniów do szkół oraz przyjmowanie takich rozwiązań komunikacyjnych, które umożliwią 
sprawny dojazd do szkół prowadzonych przez powiat poznański. Odpowiednie działania 
monitorujące sytuację na lokalnym rynku edukacyjnym przyczynią się do przygotowania 
z właściwym wyprzedzeniem inwestycji, np. w zakresie rozbudowy i modernizacji szkół, 
oraz dostosowywania istniejących rozwiązań komunikacyjnych, w kontekście sprawnego 
dojazdu do szkół i placówek. Podobne działania realizowane będą w przypadku poradni 
psychologiczno-pedagogicznych.

PRZECIWDZIAŁAMY BEZROBOCIU I WSPIERAMY ROZWÓJ 
GOSPODARCZY 

AKTYWIZACJA OSÓB SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH 
BEZROBOCIEM
Osobom szczególnie zagrożonym bezrobociem, do których należą: kobiety, ludzie młodzi, 
osoby po 50 roku życia, osoby z niskim wykształceniem (bez kwalifikacji), długotrwale 
bezrobotni, wykluczeni z powodu niepełnosprawności oraz osoby samotnie wychowujące 
dzieci – udzielana jest pomoc w zakresie uzyskania kwalifikacji zawodowych lub ich uaktu-
alnienie poprzez uczestnictwo w szkoleniach lub kursach dotyczących umiejętności poszu-
kiwania pracy. Szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego są staże lub przygotowanie 
zawodowe organizowane u pracodawców. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu dodatkowo 
pozyskuje środki finansowe z UE i ministerstwa, które dedykowane są osobom będącym 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

MONITORING RYNKU PRACY 
Monitorowanie rynku pracy jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Ciągłe analizowanie potrzeb lokalnego rynku pro-
wadzone jest w postaci comiesięcznej statystyki, sporządzanej na potrzeby Urzędu oraz 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Statystyki są powszechnie dostępne 
i umieszczone na stronie internetowej. Monitorowanie potrzeb rynku pracy ma na celu 
efektywne dopasowywanie popytu i podaży kwalifikacji na rynku zatrudnienia.

PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU POZNAŃSKIEGO 
Istotnym elementem dla rozwoju naszego powiatu jest promocja potencjału gospodarcze-
go. W ramach realizacji tego działania we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu or-
ganizujemy imprezy targowe, konferencje, fora oraz ważne wydarzenia gospodarcze, takie 
jak Dni Przedsiębiorczości Poznań, Forum Gospodarcze Metropolii Poznań oraz prestiżowy 
konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Zamierzamy zachęcać firmy dzia-
łające na terenie naszego powiatu do udziału w tych przedsięwzięciach.

ROZWIJANIE PORTALU FIRM POWIATU POZNAŃSKIEGO
Portal Firm Powiatu Poznańskiego (www.pfpp.com.pl) to strona internetowa stanowiąca 
bazę wiedzy i informacji o przedsiębiorstwach z terenu powiatu. Korzystający z portalu 
mogą poznać profile działania zarejestrowanych na nim firm oraz dowiedzieć się o naj-
ważniejszych wydarzeniach z zakresu przedsiębiorczości. W przyszłości chcielibyśmy uno-
wocześniać stronę pod kątem zmian technologicznych tak, aby stale ułatwiać dostęp do 
niego rosnącej liczbie użytkowników. 
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Cel operacyjny 4.1. Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej 
4.1.1. Remonty dróg powiatowych (remonty dróg, obiektów mostowych w ciągach dróg powia-

towych, prace na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego)
4.1.2. Rozbudowa sieci dróg powiatowych (budowa obwodnic miast, przebudowa dróg do 

węzłów na drogach ekspresowych i węzłów integracji z transportem publicznym, budowa 
skrzyżowań dwupoziomowych z liniami kolejowymi)

4.1.3. Budowa obwodnicy północno-wschodniej (udział samorządu powiatowego w inwe-
stycji zostanie określony na podstawie porozumień z Wielkopolskim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich oraz gminami)

Cel operacyjny 4.2. Rozwój systemu transportu zbiorowego na terenie powiatu poznańskiego 
4.2.1. Wspieranie budowy i funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
4.2.2. Organizacja i wspieranie rozwoju międzygminnego transportu autobusowego 

(Uruchomienie międzygminnych linii autobusowych zgodnie z zapisami „Planu 
Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu 
Poznańskiego”) 

4.2.3. Integracja transportu zbiorowego (tworzenie spójnego systemu transportu zbiorowego 
na obszarze aglomeracji poznańskiej we współpracy z miastem Poznaniem i gminami 
powiatu) 

Cel strategiczny IV Rozwój zrównoważonego i zintegrowanego transportu na terenie 
powiatu poznańskiego
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ROZWIJAMY SYSTEM DROGOWY POWIATU

REMONTY DRÓG POWIATOWYCH
Poprawa komfortu i bezpieczeństwa kierowców, rowerzystów i pieszych to główne cele re-
montów przeprowadzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Drogi wybierane 
są na podstawie ich stanu technicznego, natężenia ruchu, poziomu bezpieczeństwa oraz 
możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego. Drogowcy wydzielają i wygradzają 
ścieżki rowerowe oraz chodniki, oznakowują przejścia i azyle dla pieszych, spowalniają 
ruch na obszarach zabudowanych, wyznaczają miejsca postojowe i budują zatoki autobu-
sowe, a także poprawiają geometrię skrzyżowań. 

ROZBUDOWA SIECI DRÓG POWIATOWYCH
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu nie tylko remontuje, ale również rozbudowuje sieć 
dróg. Główny nacisk położony zostanie na budowę obwodnic miast, rozbudowę dojazdów 
do węzłów dróg ekspresowych, przebudowę dróg dojazdowych do tzw. węzłów przesiad-
kowych czy budowę bezkolizyjnych skrzyżowań z liniami kolejowymi. 

Najpilniejszym spośród wymienionych wcześniej zadań jest budowa obwodnic miast, 
przez które przebiegają drogi powiatowe o dużym natężeniu ruchu. W Planie Rozwoju 
Sieci Dróg Powiatowych Powiatu Poznańskiego na lata 2016–2020 wymienia się obwodni-
ce Chomęcic i Głuchowa oraz Swarzędza. Kolejne miejscowości wybierane będą na bieżą-
co, a realizacja inwestycji uzależniona od możliwości finansowych powiatu. 

Dodatkowo planowane są prace związane z przekwalifikowaniem niektórych dróg po-
wiatowych na drogi innej kategorii oraz przejmowanie dróg innych zarządców.

Jednym z priorytetów drogowych w aglomeracji poznańskiej jest budowa tunelu pod torami ko-
lejowymi na ul. Grunwaldzkiej (między Poznaniem  a Plewiskami w gminie Komorniki). Oprócz 
tunelu powstanie tam centrum przesiadkowe dla pasażerów kolei i komunikacji miejskiej
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BUDOWA PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ OBWODNICY POZNANIA 
Zarząd powiatu w Poznaniu jest jednym z inicjatorów projektu budowy odcinka północ-
no-wschodniej obwodnicy Poznania. Ma to być szlak tranzytowy, służący gminom leżą-
cym w tej właśnie części powiatu poznańskiego. Obwodnica poprawi sytuację w gminach 
Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn Wlkp., Kleszczewo, Suchy Las, a także w samym Poznaniu. 
Stanie się też łącznikiem z autostradą i drogami krajowymi – bezpośrednio połączy drogi 
ekspresowe S5 i S11. 

Udział powiatu w inwestycji zostanie określony na podstawie porozumień 
z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz gminami, przez których tereny prze-
biegać będzie nowa droga.

DZIAŁAMY NA RZECZ INTEGRACJI TRANSPORTU 
PUBLICZNEGO 

WSPIERANIE POZNAŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ
Obecnie głównym środkiem transportu w przejazdach aglomeracyjnych jest samochód 
osobowy, korzysta z niego 61% podróżujących. Dlatego powiat czyni starania, aby wykre-
ować wśród swoich mieszkańców alternatywny sposób podróżowania. Głównym szkie-
letem nowoczesnego systemu transportowego ma być Poznańska Kolej Metropolitalna 
budowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, mia-
stem Poznaniem, sąsiednimi powiatami oraz z gminami, przez które przebiega PKM. Tylko 
kolej zapewnia czas dojazdu do Poznania porównywalny z przejazdem samochodem oso-
bowym. Uruchomienie całego systemu na wszystkich 9 liniach wychodzących z Poznania 
powinno nastąpić do końca 2020 r. Obok współfinansowania działania PKM-u, głównym 
zadaniem realizowanym przez powiat będzie przebudowa sieci dróg powiatowych wo-
kół zintegrowanych węzłów przesiadkowych tak, aby w jak najlepszy sposób zintegrować 
transport szynowy z autobusami komunikacji gminnej oraz z innymi środkami transportu, 
takimi jak samochód osobowy i rower. 

ROZWÓJ MIĘDZYGMINNEGO TRANSPORTU AUTOBUSOWEGO
W chwili obecnej cały system gminnej komunikacji autobusowej jest zdominowany przez 
linie dojazdowe do Poznania. Znacznie słabiej rozwinięta jest sieć połączeń wewnętrznych, 
które zapewniają dojazd swoim mieszkańcom do szkół i miejsc pracy, zlokalizowanych 
w obrębie powiatu. Aby lepiej wykorzystać potencjał placówek oświatowych oraz ułatwić 
dostęp do miejsc pracy i specjalistycznej opieki zdrowotnej, powiat planuje uruchomienie 
międzygminnych linii autobusowych łączących główne miejscowości, zlokalizowane na 
obszarze powiatu.  W pierwszej fazie wspierane będą wspólne działania gmin, zamierza-
jących uruchomić takie linie autobusowe. Dodatkowo powiat poznański jako organizator 
publicznego transportu zbiorowego będzie rozwijał system linii autobusowych ułatwiają-
cych dojazd swoim mieszkańcom do miejsc atrakcyjnych turystycznie i kulturowo. Formą 
wspierania autobusowej komunikacji publicznej na terenie powiatu będzie współorgani-
zowanie wraz z sąsiednimi powiatami regionalnej sieci obejmującej linie komunikacyjne 
łączące siedziby powiatów zarówno z Poznaniem, jak i z innymi ośrodkami miejskimi. Będą 
to linie operujące głównie na kierunkach odległych od linii kolejowych. Jednym z działań 
mających służyć zwiększeniu atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego na obsza-
rach o rozproszonej zabudowie jest wprowadzenie „autobusów na telefon”. W modelu 
tym powiat zamierza wybudować, przy wykorzystaniu funduszy unijnych, odpowiednią 
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infrastrukturę telekomunikacyjną wraz z oprogramowaniem, która udostępniana byłaby 
wszystkim organizatorom gminnym, w celu tworzenia połączeń, których przebieg uzależ-
niony byłby od aktualnych potrzeb przewozowych. Celem tego projektu jest zaspokojenie 
potrzeb transportowych mieszkańców przy możliwie jak najniższym przebiegu i najkrót-
szym czasie dotarcia do węzłów przesiadkowych.

INTEGRACJA TRANSPORTU ZBIOROWEGO
Zarówno wspieranie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, jak i międzygmin-
nych połączeń autobusowych i komunikacji „na żądanie” to działania powiatu poznańskie-
go na rzecz budowy spójnego systemu transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji 
poznańskiej. Punktami, wokół których następować ma integracja poszczególnych środ-
ków transportu będą tzw. zintegrowane węzły przesiadkowe, budowane w partnerstwie 
z gminami w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach projektów part-
nerskich powiat jest jednostką odpowiedzialną za przebudowę układu drogowego wokół 
tworzonych węzłów w taki sposób, aby ułatwić mieszkańcom dojazd, głównie do stacji 
kolejowych.  Węzły takie powstały już w Pobiedziskach, Biskupicach i Murowanej Goślinie. 

W najbliższym czasie kolejne węzły powstaną w Buku, Drużynie, Gułtowach, Kórniku, 
Pecnej, Plewiskach, Puszczykowie, Rokietnicy i Strykowie. W bezpośredniej współpracy 
z koleją planowana jest modernizacja układu drogowego i budowa dwupoziomowych 
przejazdów kolejowych w Paczkowie i Kobylnicy. Powiat jest także partnerem przy bu-
dowie dwupoziomowego przejazdu, ułatwiającego dojazd do węzła przesiadkowego 
w Kostrzynie.

Efektem powyższych działań ma być przede wszystkim skrócenie czasu dojazdu do wę-
złów przesiadkowych, co w połączeniu z budową wspólnego systemu taryfowego i zinte-
growanego systemu informacyjnego powinno skłonić mieszkańców powiatu do częstszego 
korzystania z transportu zbiorowego.  Tylko takie zachowanie pozwoli na dalszą poprawę 
warunków życia poprzez zmniejszenie emisji CO2 i hałasu oraz zwiększenie możliwości roz-
woju, uniezależnionej od posiadania samochodu osobowego.

Poznańska Kolej Metropolitalna ruszyła w czerwcu 2018 r. i będzie dalej rozwijana. Zwiększenie 
liczby połączeń kolejowych oraz budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych znaczą-
co poprawi warunki podróżowania mieszkańców powiatu poznańskiego. Na zdjęcia Węzeł 
Przesiadkowy w Pobiedziskach (powiat poznański pełnił rolę partnera projektu)
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Cel operacyjny 5.1. Doskonalenie usług administracyjnych
5.1.1. Rozwój e-administracji i systemów informacji przestrzennej

(rozwój platform PeUP i ePUAP modernizacja zaplecza teleinformatycznego, groma-
dzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przestrzennej, działania promocyjne 
e-usług publicznych wśród mieszkańców)

Cel operacyjny 5.2. Współpraca samorządu powiatowego z otoczeniem
5.2.1. Rozwój współpracy samorządowej w aglomeracji poznańskiej

(Kontynuacja i pogłębianie współpracy samorządowej w zakresie zarządzania i pla-
nowania w aglomeracji poznańskiej, inicjowanie i realizacja projektów w ramach 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań i Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej)

5.2.2 Intensyfikacja współpracy zagranicznej powiatu
(kontynuacja kontaktów partnerskich, z regionem Hanower (Niemcy), prefekturą São 
José dos Pinhais (Brazylia) i rejonem kijowsko-światoszyńskim (Ukraina), poszukiwanie 
nowych partnerów zagranicznych)

Cel operacyjny 5.3. Kształtowanie dobrego wizerunku powiatu
5.3.1. Marketing powiatu poznańskiego poprzez działania informacyjno-promocyjne (strona 

internetowa www.powiat.poznan.pl, „Powiatowa 17”, Kronika Powiatu Poznańskiego, 
portale społecznościowe, organizacja patronatu, nagród i wyróżnień, współpraca z me-
diami lokalnymi i regionalnymi) 

Cel strategiczny V Rozwój przyjaznej administracji, współpraca samorządowa
 i kształtowanie wizerunku powiatu poznańskiego
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POPRAWIAMY OBSŁUGĘ ADMINISTRACYJNĄ MIESZKAŃCÓW 
I DBAMY O RELACJE Z OTOCZENIEM

ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI I E-USŁUG
Ważnym zadaniem powiatu poznańskiego jest udostępnianie jak największej liczby usług 
publicznych w postaci cyfrowej wraz z szeroką akcją promocyjną zachęcającą obywateli 
i przedsiębiorców do korzystania z tych usług. Zaplanowane działania mają intensyfikować 
rozwój wybranych e-usług publicznych, w szczególności poprzez wzrost poziomu interak-
tywności (m.in. edytowalne i interaktywne formularze, nowe usługi dostępne w Biuletynie 
Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego, na PeUP i ePUAP, udostępnianie informacji 
przestrzennej). Docelowym efektem tworzenia e-administracji w powiecie będzie wzrost 
zainteresowania obywateli i przedsiębiorców elektronicznymi kontaktami ze Starostwem 
i powszechnym korzystaniem z jego e-usług publicznych.

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDOWA W METROPOLII POZNAŃ
Działanie wiąże się z kontynuacją współpracy w ramach istniejących porozumień z miastem 
Poznaniem i gminami powiatu poznańskiego oraz w ramach Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań, pełniącego rolę instytucji pośredniczącej Zintegrowanych Instytucji Terytorialnych 
na lata 2014–2020. W perspektywie długofalowej (perspektywa finansowa UE 2021–2027) 
powiat planuje dopracować formułę współpracy w ramach ZIT MOF Poznania i przygoto-
wać projekty, które mogłyby korzystać ze wsparcia finansowego UE. Ważnym zadaniem dla 
wszystkich samorządów Stowarzyszenia Metropolia Poznań jest wdrażanie zapisów Koncepcji 
Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań (2016). Dokument ten zawiera wytycz-
ne dla kształtowania polityki przestrzennej na obszarze metropolii. Powiat będzie uczestniczył 
w działaniach Metropolitalnej Komisji Planistycznej i wdrażającej zapisy koncepcji.  

INTENSYFIKACJA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 
Jednym z zadań realizowanym przez powiat poznański jest współpraca zagraniczna. Nasze 
działania w najbliższym czasie będą skupiać się na kontynuacji współpracy samorządo-
wej z naszymi partnerami, w tym z niemieckim regionem Hanower, brazylijską Prefekturą 
São José dos Pinhais oraz ukraińskim rejonem kijowsko-światoszyńskim. Aktywności po-
dejmowane w ramach naszych partnerstw będą skierowane do mieszkańców powiatu. 
Zamierzamy także poszukiwać nowych regionów współpracy, a także sieci jednostek sa-
morządowych o zbliżonym potencjale społecznym i gospodarczym.

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU POWIATU POZNAŃSKIEGO
Budowanie wizerunku powiatu poznańskiego oparte jest na wspieraniu aktywności spo-
łecznej mieszkańców oraz działaniach informacyjnych, w tym medialnych. Założeniem 
kształtowania trwałego wizerunku powiatu w świadomości społecznej jest integracja 
mieszkańców, inwestorów i turystów powiatu poznańskiego wokół idei „Powiatowej17.”, 
czyli 17 gmin powiatu poznańskiego.
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6. WDRAŻANIE, MONITORING I EWALUACJA 
STRATEGII

6.1. WDRAŻANIE STRATEGII

Proces realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r. to ciąg dzia-
łań finansowanych przez budżet powiatu oraz wspartych zewnętrznymi: gminny-
mi, wojewódzkimi, krajowymi i europejskimi środkami finansowymi. Wdrożenie 
Strategii Powiatu następuje na trzech poziomach: merytorycznym, organizacyj-
nym, społecznym. W aspekcie merytorycznym strategia wymaga aktualizacji ist-
niejących strategii branżowych. Strategia Powiatu Poznańskiego do 2030 r. jest 
ważnym dokumentem także na poziomie dokumentów programowych i strategii 
gminnych, które powinny uwzględniać zapisy strategii powiatowej. 

W aspekcie organizacyjnym za wdrażanie strategii odpowiedzialne są wła-
dze powiatu i administracja Starostwa Powiatowego a za ich sprawną realizację 
jednostki organizacyjne powiatu. Pełnią one także rolę koordynującą lub wspie-
rającą wobec organizacji pozarządowych oraz służb działających na terenie po-
wiatu. Poziom społeczny wdrażania strategii obejmuje działania mające na celu 
upowszechnianie zapisów strategii wśród mieszkańców powiatu oraz codzienne 
informowanie ich o realizowanych działaniach. 

6.2. MONITORING I EWALUACJA STRATEGII

Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych oraz 
jakościowych informacji, dotyczących postępów i efektów wdrażania Strategii 
Rozwoju Powiatu Poznańskiego. Monitoring będzie zapewniał zgodność realizacji 
działań z wyznaczonymi priorytetami. Celem systemu monitoringu jest dostar-
czenie informacji na temat stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców powiatu, 
ogólnej kondycji społeczno-gospodarczej powiatu i jego otoczenia, w tym pozycji 
konkurencyjnej w kraju jako podstawy do podejmowania decyzji zarządczych, alo-
kacji środków finansowych oraz efektywności interwencji publicznej i właściwego 
wykorzystania narzędzi wspierających rozwój powiatu

Ewaluacja Strategii czyli ocena stopnia realizacji jej celów i efektów będzie doko-
nana według metodologii Unii Europejskiej. W badaniu ewaluacyjnym stosowanych 
będzie pięć kryteriów ewaluacyjnych: trafność, efektywność, skuteczność, użytecz-
ność, trwałość. W 2020 r. przewiduje się dokonanie okresowej ewaluacji stopnia re-
alizacji Strategii oraz, w razie konieczności, jej aktualizacji, szczególnie w przypadku 
zaistnienia zmian prawnych, organizacyjnych, finansowych, istotnych dla funkcjono-
wania i rozwoju powiatu poznańskiego. Ewaluacja będzie związana z nową perspek-
tywą finansową Unii Europejskiej (2021–2027). Zmiany w zapisach Strategii Rozwoju 
Powiatu Poznańskiego mogą wynikać także z powstania nowych dokumentów stra-
tegicznych na poziomie kraju i Unii Europejskiej lub pojawienia się nowych, znaczą-
cych dla rozwoju powiatu instrumentów prawnych, finansowych i organizacyjnych.
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