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Stowarzyszenie Metropolia Poznań - historia



Stowarzyszenie 
samorządowe

Poznańska Kolej 
Metropolitalna

Wspólne projekty 
samorządów

Dotacje unijne 
ze środków ZIT

Stowarzyszenie Metropolia Poznań –

obszar i cele



Stowarzyszenie Metropolia Poznań – władze 



www.pkm.metropoliapoznan.pl



Edukacyjna Sieć Antysmogowa w Metropolii Poznań

Poznań

www.esa.nask.pl

Metropolitalny System 

Informacji Przestrzennej



Aktywni seniorzy w Metropolii Poznań

Czas na seniora w Metropolii Poznań

Projekty senioralne



www.konsultacje.metropoliapoznan.pl
www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc

www.projekt-opiekunki.pl



www.odwazsie.metropoliapoznan.pl www.grypa-metropoliapoznan.pl

Wspólne punkty szczepień COVID-19

Projekty zdrowotne

Zakup sprzętu dla 

szpitali na walkę z 

COVID-19



Projekty międzynarodowe

Partnerstwo lokalne na rzecz

rewitalizacji miast postindustrialnych

w Imereti

Projekt partnerski: Gmina Zestafoni, Gmina 

Chiatura, Gmina Tkibuli, Organizacja 

Zrównoważonego Rozwoju (Gruzja), 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Projekt partnerski ze Stowarzyszeniem CREO (PL), Ekolodzy Bez 

Granic (Słowenia), Norsensus Mediaforum (Norwegia). 

Narzędzie online MAPUJ KLIMAT, Poradniki o rozwiązaniach 

proekologicznych, Szkolne EKO-Budżety Obywatelskie, 

EKO-Debaty Oksfordzkie, kampanie proekologiczne w szkołach



 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma 

współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy 

Europejskich

 Instrument służący do realizacji zintegrowanych działań mających 

na celu zrównoważony rozwój obszarów miejskich

 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są instrumentem 

rozwoju terytorialnego, które będą służyły realizacji działań 

wynikających ze strategii terytorialnych.

 ZIT mają za zadanie wspierać rozwój terytorialny i promować 

partnerski model współpracy między jednostkami samorządu 

terytorialnego w MOF. 

 Istotą ZIT w nowej perspektywie finansowej jest realizacji 

projektów zintegrowanych przyczyniających się do 

rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego 

zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)



Dotacje unijne ze środków ZIT

www.zit.metropoliapoznan.pl





Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne w MOF Poznania 

w perspektywie 2021-2027

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

www.metropoliapoznan.pl biuro@metropoliapoznan.pl

http://www.metropoliapoznan.pl/
mailto:biuro@metropoliapoznan.pl


Warunki realizacji ZIT

art. 34 ust. 6 ustawy wdrożeniowej

1) powołanie związku ZIT,

2) opracowanie i uchwalenie przez podmioty, o których mowa w ust. 5, strategii

terytorialnej, o której mowa w art. 29 rozporządzenia ogólnego, zwanej dalej

„strategią ZIT”, z zastrzeżeniem ust. 9, oraz jej pozytywne zaopiniowanie przez

właściwą instytucję zarządzającą programem w terminie 60 dni od dnia otrzymania

– w zakresie możliwości finansowania strategii ZIT w ramach tego programu;

3) opracowanie i uchwalenie do dnia 31 grudnia 2025 r. strategii rozwoju

ponadlokalnego, o której mowa w art. 10g ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym, w przypadku miejskiego obszaru funkcjonalnego, o

którym mowa w ust. 2, miasta będącego siedzibą władz samorządowych

województwa lub wojewody, a do czasu jej uchwalenia opracowanie i uchwalenie

strategii ZIT.



Przygotowanie Strategii ZIT w MOF Poznania 2021+ 

5 X 2021 r. spotkanie 

konsultacyjne 

zorganizowane przez 

Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego

XI–XII 2021 r. 

ankietyzacja jst

Metropolii Poznań w 

zakresie potrzeb 

projektowych

I-II 2022 r. 

przystąpienie do 

opracowywania 

Strategii ZIT 2021+ 

i powołania organu 

doradczego

III-IV 2022 r. 

spotkania 

konsultacyjne 

z przedstawicielami 

jst Metropolii Poznań

VI 2022 r. powołanie Rady 

Doradczej ds. przygotowania i 

wdrażania Strategii ZIT dla 

MOF Poznania 

na lata 2021-2027



Ciało doradcze - postawa prawna  

art. 34 ust. 15 pkt 6 

ustawy wdrożeniowej
Umowa partnerstwa str. 226

Strategia ZIT określa w szczególności: 

(…)

opis procesu zaangażowania partnerów 

społeczno-gospodarczych oraz właściwych 

podmiotów reprezentujących społeczeństwo 

obywatelskie, podmiotów działających na 

rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów 

odpowiedzialnych za promowanie włączenia 

społecznego, praw podstawowych, praw 

osób niepełnosprawnych, równości płci i 

niedyskryminacji w pracach nad 

przygotowaniem i wdrażaniem strategii ZIT 

oraz sprawozdanie z przeprowadzonych 

konsultacji społecznych

Aby umożliwić zaangażowanie partnerom społeczno-

gospodarczym w przygotowanie i realizację Strategii ZIT, 

w strukturze Związku ZIT należy uwzględnić umocowane statutowo, 

lub w inny prawny sposób, ciało doradcze organu stanowiącego 

lub lidera porozumienia składające się z wszystkich właściwych dla 

obszaru realizacji ZIT partnerów. Reprezentacja powinna uwzględniać 

m.in. społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz 

ochrony środowiska oraz odpowiedzialne za promowanie włączenia 

społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi 

potrzebami, równości płci i niedyskryminacji. Wszystkie podmioty 

powinny mieć prawo do opiniowania decyzji tego organu lub lidera 

związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT poprzez 

przyjmowanie przez powyższe ciała doradcze stosownych uchwał 

lub stanowisk.



Alokacja dla ZIT 2021+  MOF Poznania

118 mln 
EUR

14 mln 
EUR

104 mln 
EUR

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego 

(88%)

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

(12%)

Alokacja ZIT 2021+ 

stanowi 68% alokacji 

dostępnej w okresie 2014-

2020



Główne obszary wsparcia dla ZIT w MOF 

Poznania 2021+

Cel polityki Fundusz Rodzaje projektów Alokacja EUR

CP1 Gospodarka

EFRR

Publiczne e-usługi 17 417 473

CP 2 Środowisko

Plany adaptacji do zmian klimatu – powodzie, 

burze, susze, gospodarka wodna 
28 108 634

Infrastruktura transportu miejskiego, 

w tym infrastruktura rowerowa
58 844 688

CP 4 

Społeczeństwo
EFS

Dostosowanie do zmian 1 025 854

Edukacja 8 577 267

Dostęp do usług społecznych i zdrowotnych 3 649 365

Integracja społeczna 979 895

RAZEM 118 603 176 

Planowane 

relokacje 

środków



Diagnoza obszarów realizacji ZIT 

i wynikające z niej projekty 

strategiczne 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

www.metropoliapoznan.pl biuro@metropoliapoznan.pl

http://www.metropoliapoznan.pl/
mailto:biuro@metropoliapoznan.pl


Diagnoza adaptacji do zmian klimatu w MOF Poznania

SILNE STRONY SŁABE STRONY

 duży odsetek terenów o wysokich walorach 

przyrodniczych 

 objęcie znacznych fragmentów terenu Metropolii 

formami ochrony przyrody

 zasoby finansowe JST

 inwestycje w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

 spora aktywność organizacji pozarządowych i 

społeczności lokalnych na terenie MP

 pogarszający się bilans wodny (zwiększone ryzyko w 

trakcie suszy)

 wysoki poziom uszczelnienia powierzchni (zwłaszcza 

na obszarach miejskich)

 uwarunkowania fizjograficzne (zróżnicowane spadki 

terenu, morfologii koryta)

 niedostateczne umiejscowienie zagadnień adaptacji 

do zmian klimatu w gminnych strategiach i politykach 

sektorowych

 niedobory w zakresie zielonej i niebieskiej 

infrastruktury

SZANSE ZAGROŻENIA

 możliwość wykorzystanie funduszy UE z obszaru 

ochrony środowiska i ochrony klimatu

 zwiększająca się świadomość ekologiczna i 

klimatyczna liderów samorządowych oraz 

mieszkańców 

 zwiększony zakres współpracy z administracjami 

ochrony środowiska i organizacjami społecznymi 

 wzrost ilości opadów w ciągu roku skutkujący 

gwałtownymi powodziami z tytułu deszczy 

nawalnych, podtopieniami

 wzrost najcieplejszych dni w roku skutkujący 

zagrożeniami zdrowotnymi dla ludności i nadmiernym 

powstawaniem „wysp ciepła”

 zagrożenie zwiększonej śmiertelności ludzi z powodu 

ekstremalnych zjawisk pogodowych





Projekt strategiczny 

ZIT
Podprojekt strategiczny ZIT

Alokacja ZIT 

(PLN)

Alokacja ZIT

(EUR)

P2. Adaptacja do 

zmian klimatu w 

Metropolii Poznań

P2. 1. Adaptacja do zmian klimatu poprzez ochronę 

zasobów wodnych na obszarze Metropolii Poznań

Typ I Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój 

zielono-niebieskiej infrastruktury
119 110 380    25 342 634    

P2.1  Adaptacja do zmian klimatu poprzez ochronę 

zasobów wodnych na obszarze Metropolii Poznań.

Typ II. Magazynowanie deszczówki – program 

mikrodotacji
9 898 200    2 106 000    

P2.2 Adaptacja do zmian klimatu w Metropolii 

poprzez wzmocnienie monitoringu środowiskowego 

i klimatycznego
3 102 000    660 000    

Projekt strategiczny P2. Adaptacja do zmian klimatu w 
Metropolii Poznań

28 mln €



P2. 1. Adaptacja do zmian klimatu poprzez ochronę zasobów wodnych na obszarze 

Metropolii Poznań

Ochrona zasobów wodnych na terenie gmin Metropolii Poznań i zwiększenie bilansu 

wodnego na tym obszarze. 

 zmniejsza zagrożenie powodzią (od strony rzek, jak i z powodu deszczy nawalnych),

 zmniejsza zagrożenie suszą,

 poprawia warunki rozwoju gospodarczego, szczególnie dla sektorów uzależnionych 

od wody (np. rolnictwo, usługi),

 zmniejsza liczbę i skalę miejskich wysp ciepła.

Typ I Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury

Typ II Magazynowanie deszczówki – program mikrodotacji

P2.2 Adaptacja do zmian klimatu w Metropolii poprzez wzmocnienie monitoringu 

środowiskowego i klimatycznego

Poszerzenie i usprawnienie systemu wczesnego ostrzegania przed ekstremalnymi 

zjawiskami pogodowymi, w szczególności pogarszającymi się parametrami jakości 

powietrza

Projekt strategiczny P2. Adaptacja do zmian klimatu w Metropolii 

Poznań – cele i zadania

www.esa.nask.pl



Diagnoza infrastruktury transportu miejskiego, w tym 
infrastruktury rowerowej w MOF Poznania

SILNE STRONY SŁABE STRONY

 korzystny układ sieci kolejowej (linie prowadzące do centrum 

miasta)

 funkcjonujący od 2018 r. system Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej

 efektywna w skali kraju sieć tramwajowa

 rozbudowany system zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych wraz z towarzyszącą infrastruktura 

rowerową

 wzrost długości i spójności liniowej infrastruktury rowerowej, 

wzrost gęstości sieci rowerowej

 istniejące programy rowerowe w niektórych gminach (np. 

Poznań, Suchy Las) oraz na poziomie metropolii

 ograniczona liczba przestanków kolejowych (szczególnie w 

Poznaniu), co skutkuje niskim poziomem dostępności do 

sieci połączeń kolejowych

 niski stopień integracji transportu kolejowego w wymiarze 

przestrzennym z pozostałymi formami przemieszczania się

 nierównomierne rozmieszczenie ZWP w metropolii

 duże zróżnicowanie rozwoju infrastruktury, gęstości i 

długości sieci rowerowej oraz zasięgu oddziaływania 

infrastruktury liniowej w obszarze metropolii

 brak powiązania wielu węzłów przesiadkowych z otoczeniem 

poprzez infrastrukturę rowerową oraz nadal niski stopień 

spójności sieci rowerowej

SZANSE ZAGROŻENIA

 możliwość wykorzystania obwodnicy kolejowej do 

prowadzenia ruchu pasażerskiego i poprawy stopnia 

integracji transportu kolejowego z transportem tramwajowym

 wykorzystanie elementów dawnej infrastruktury kolejowej lub 

wodnej dla celów prowadzenia ruchu rowerowego

 możliwość współfinansowania rozbudowy sieci transportu 

zbiorowego, w tym inwestycji w infrastrukturę rowerową, 

dzięki dofinansowaniu unijnemu

 wzrost popularności postaw proekologicznych, 

prozdrowotnych, jak i prorowerowych

 ograniczenie pracy przewozowej w transporcie zbiorowym z 

uwagi na Pandemię COVID-19

 brak środków finansowych na realizacje inwestycji i 

funkcjonowanie systemów transportu niskoemisyjnego 

wynikające z sytuacji w kraju, będące pochodną sytuacji 

geopolitycznej oraz inflacji

 niewłaściwe postrzeganie roweru przez społeczeństwo oraz 

sprzeciw wobec wdrażania rozwiązań, które mogłyby budzić 

niezadowolenie społeczne



Dostępność zintegrowanych węzłów przesiadkowych na obszarze 

Metropolii Poznań

Sieć zintegrowanych węzłów przesiadkowych





Projekt strategiczny ZIT
Alokacja ZIT 

(PLN)

Alokacja ZIT

(EUR)

P3. Zrównoważona mobilność 

miejska w Metropolii Poznań
276 570 034    58 844 688    

Projekt strategiczny P3. Zrównoważona mobilność 
miejska w Metropolii Poznań

58 mln €



P3. Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań

Zwiększenie integracji poszczególnych komponentów 

systemu transportowego oraz wzrost konkurencyjności 

transportu zbiorowego, skutkujące zmniejszeniem emisji 

CO2 i poprawą stanu środowiska przyrodniczego poprzez:

 rozbudowę (uzupełnienie) systemu węzłów przesiadkowych, 

które będą integrować różne formy transportu indywidualnego 

z transportem zbiorowym

 integracja transportu zbiorowego z transportem rowerowym, 

będącym formą transportu indywidualnego.

Projekt strategiczny P3. Zrównoważona mobilność miejska w 

Metropolii Poznań – cele i zadania



Projekt strategiczny P3. Zrównoważona mobilność miejska w 

Metropolii Poznań – cele i zadania

Kluczowe znaczenie będzie miało oparcie publicznego transportu

zbiorowego na systemach transportu szynowego, w tym Poznańskiej

Kolei Metropolitalnej i sieci tramwajowej oraz zwiększenie spójności

sieci rowerowej poprzez realizację elementów sieci metropolitalnej.

Lokalizacja parkingów rowerowych przy zintegrowanych węzłach

przesiadkowych wraz z budową elementów liniowej infrastruktury

rowerowej pozwoli na zwiększenie stopnia dostępności publicznego

transportu zbiorowego, oraz zasięgu ich oddziaływania.

Wszystkie w/w działania będą sprzyjać zmianie zachowań

transportowych mieszkańców Metropolii Poznań, w tym rezygnacji z

indywidualnego transportu samochodowego na rzecz transportu

zbiorowego lub rowerowego.

Realizacja projektu wpłynie ponadto na redukcję zatłoczenia

komunikacyjnego, szczególnie w mieście Poznaniu, co przełoży się

także na poprawę stanu środowiska przyrodniczego.



Diagnoza e-usług publicznych w MOF Poznania

SILNE STRONY SŁABE STRONY

 korzystne uwarunkowania społeczno-

gospodarcze

 wysokie dochody własne

 duże doświadczenie Poznania i części gmin we 

wdrażaniu e-usług publicznych (w tym 

innowacyjnych)

 niskie (poniżej przeciętnej) wydatki na 

administrację publiczną i ograniczone 

możliwości teleinformatyczne

 wiele e-usług publicznych dostępnych na 

niskim poziomie interaktywności

 przeciętne zainteresowanie JST 

(zintegrowanym) rozwojem e-usług publicznych

SZANSE ZAGROŻENIA

 duża liczba ludności i ponadprzeciętna liczba 

podmiotów gospodarczych

 wysoki odsetek osób korzystających 

z internetu i ponadprzeciętna liczba osób 

korzystających z e-usług publicznych

 fundusze i środki UE

 brak koordynacji rozwoju e-usług publicznych 

na szczeblu krajowym 

i regionalnym

 opieszałość organów centralnych 

w przygotowywaniu zunifikowanych rozwiązań 

dla JST

 wysokie koszty implementacji



Stowarzyszenie Metropolia Poznań

www.metropoliapoznan.pl biuro@metropoliapoznan.pl

Projekt 

strategiczny ZIT
Podprojekt strategiczny ZIT

Alokacja ZIT 

(PLN)

Alokacja ZIT

(EUR)

P1. Publiczne e-

usługi w 

Metropolii 

Poznań

P1.1 Wsparcie rozwoju e-usług 

publicznych w samorządach lokalnych 

Metropolii Poznań
9 012 123    1 917 473    

P1.2 Rozbudowa Metropolitalnego 

Systemu Informacji Przestrzennej MeSIP 30 550 000    6 500 000    

P1.3 Rozbudowa i unowocześnienie 

systemu Poznańskiej Elektronicznej Karty 

Aglomeracyjnej
42 300 000    9 000 000    

Projekt strategiczny P1. Publiczne e-usługi w Metropolii Poznań

17,4 mln €

http://www.metropoliapoznan.pl/
mailto:biuro@metropoliapoznan.pl


P. 1.1 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych w samorządach lokalnych Metropolii Poznań

Poprawa dostępności e-usług publicznych dla wszystkich mieszkańców

i przedsiębiorców oraz poprawa efektywności i sprawności działania samorządów lokalnych poprzez tworzenie 

nowych, standaryzację i aktualizację istniejących e-usług publicznych w Metropolii Poznań oraz referencyjnych zasobów 

cyfrowych, a także zakup lub rozbudowę istniejącej infrastruktury teleinformatycznej do ich realizacji

P.1.2 Rozbudowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej MeSIP

Poprawa efektywności procesów decyzyjnych na poziomie metropolii przede wszystkim 

w obszarze planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska oraz zapewnienie 

ujednoliconego systemu informacji przestrzennej i e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców 

Metropolii poprzez rozbudowę systemy MeSIP

P.1.3 Rozbudowa i unowocześnienie systemu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej

Zwiększenie oferty w zakresie e-usług publicznych dotyczących transportu publicznego poprzez 

wdrożenie i uruchomienie innowacyjnych rozwiązań w systemie płatności za bilety komunikacji 

publicznej w ramach systemu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej PEKA poprzez 

rozbudowę i unowocześnienie systemu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej

Projekt strategiczny P1. Publiczne e-usługi w Metropolii Poznań –

cele i zadania



SILNE STRONY SŁABE STRONY

 zwiększenie liczby i dostępności szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych 

 szeroka oferta kształcenia szkół zawodowych, 

współpraca szkół z przedsiębiorcami i uczelniami oraz 

tworzenie klas patronackich

 szeroka oferta kształcenia oraz związana z tym 

możliwość podejmowania nauki przez uczniów w 

szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 

niesamorządowych (zwłaszcza w Poznaniu)

 wysokie wyniki uczniów Metropolii Poznań na egzaminie 

ósmoklasisty na tle województwa wielkopolskiego

 problemy związane z zapewnieniem płynności kadrowej 

w szkołach jako efekt m. in. senioralizacji kadry 

pedagogicznej i odchodzeniem nauczycieli z zawodu, 

 niskie wyniki edukacyjne uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych z matematyki

 negatywna ocena możliwości rozwoju indywidualnych 

pasji, przez uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjalnych oraz funkcji wychowawczych szkoły

 słabe przygotowanie do zawodu w ocenie 

przedsiębiorców, m. in. w zakresie cech 

psychospołecznych młodych pracowników

SZANSE ZAGROŻENIA

 dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Metropolii Poznań, 

lokalizowanie się na tym obszarze nowych form z różnych 

branży, w tym firm zagranicznych, powstawanie nowych 

specjalizacji zawodowych

 duży potencjał instytucjonalny związany z diagnozowaniem 

sektora edukacji

 dostosowywanie profilu kształcenia do aktualnych wyzwań rynku 

pracy jako efekt monitoringu zawodów nadwyżkowych i 

deficytowych na rynku pracy

 marginalizacja szkół samorządowych na skutek 

niekontrolowanego odpływu uczniów najzdolniejszych do 

szkół niesamorządowych

 problemy szkół związane z funkcjonowaniem po 

pandemii

 trudności dydaktyczne i wychowawcze w obliczu 

przyjęcia do szkół dzieci z Ukrainy

Diagnoza edukacji w MOF Poznania
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Projekt strategiczny 

ZIT
Podprojekt strategiczny ZIT

Alokacja ZIT 

(PLN)

Alokacja ZIT

(EUR)

P4. Edukacja dla 

przyszłości w 

Metropolii Poznań 

P4.1 Wspieranie rozwoju uczniów oraz 

wzmacnianie kompetencji dydaktycznych i 

wychowawczych nauczycieli w szkołach 

ogólnokształcących Metropolii Poznań

10 313 155    2 194 288    

P4.2 Podnoszenie konkurencyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego na obszarze 

Metropolii Poznań 
10 000 000    2 127 660    

Projekt strategiczny P4. Edukacja dla przyszłości w 
Metropolii Poznań 

4,3 mln €

http://www.metropoliapoznan.pl/
mailto:biuro@metropoliapoznan.pl


P4.1 Wspieranie rozwoju uczniów oraz wzmacnianie 

kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli 

w szkołach ogólnokształcących Metropolii Poznań 

Wspieranie rozwoju kompetencji, umiejętności, uzdolnień i 

zainteresowań uczniów szkół ogólnokształcących poza 

edukacją formalną oraz wzmacnianie kwalifikacji, kompetencji 

i wiedzy nauczycieli.

P4.2 Podnoszenie konkurencyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego na obszarze 

Metropolii Poznań 

Podnoszenie konkurencyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego na obszarze Metropolii Poznań oraz jego 

dostosowanie do potrzeb rynku pracy.

Projekt strategiczny P4. Edukacja dla przyszłości w Metropolii 

Poznań – cele i zadania



SILNE STRONY SŁABE STRONY

 korzystne prognozy rozwoju demograficznego 
całego obszaru funkcjonalnego 

 dodatnie saldo migracji dla Metropolii
 dodatni przyrost naturalny (szczególnie wysoki 

w większości gmin ościennych Poznania)
 młodość demograficzna gmin wokół Poznania

 redystrybucja przestrzenna ludności prowadząca 
do depopulacji Poznania i niekorzystnych prognoz 
demograficznych dla miasta centralnego

 postępujące starzenie się społeczeństwa,
w szczególności w Poznaniu i Puszczykowie

SZANSE ZAGROŻENIA

 stabilizacja terytorialna w Metropolii uchodźców 
wojennych z Ukrainy

 wzmacnianie pozycji metropolii jako centrum usług 
społecznych wyższego rzędu dla regionu i kraju

 starzenie się społeczeństwa i nasilające się 
problemy demograficzne na rynku pracy

Diagnoza społeczeństwa w MOF Poznania

Demografia



SILNE STRONY SŁABE STRONY

 niski poziom deprywacji lokalnej
 malejąca liczba beneficjentów pomocy społecznej
 niski poziom bezrobocia
 najwyższa w kraju przedsiębiorczość
 duży potencjał kapitału ludzkiego
 dobrze rozwinięta sieć instytucjonalnej pomocy 

społecznej

 niedostateczna liczba pracowników socjalnych 
(asystentów rodziny, koordynatorów RPZ)

 występowanie problemów społecznych związanych 
z chorobami/niepełnosprawnościami, w zakresie 
radzenia sobie w prowadzeniu gosp. domowego 
i w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

 rejestrowany wzrost przemocy domowej
 niedostateczne wsparcie prawno – organizacyjne 

deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej
 mała liczba rodzin zastępczych

SZANSE ZAGROŻENIA

 utrzymanie wzrostu gospodarczego oraz stopniowy 
wzrost zamożności społeczeństwa,

 świadomość rosnącej roli pracy socjalnej i 
asystentów rodziny + programowe wsparcie

 rozwijający się sektor NGO, realizujący zlecenia 
programów publicznej polityki społecznej

 dominacja programowych świadczeń pieniężnych w 
pomocy społecznej

 odroczone w czasie negatywne skutki pandemii

Diagnoza społeczeństwa w MOF Poznania

Pomoc społeczna



SILNE STRONY SŁABE STRONY

 szeroka oferta specjalistów medycznych i klinicznych 
(szczególnie związane z uczelnią medyczną UM w 
Poznaniu)

 juwenilność mieszkańców Metropolii ograniczająca 
potrzeby usług leczniczych

 promocja zdrowia psychicznego prowadzona przez 
instytucje samorządowe Metropolii (programy 
zdrowotne)

 słaba dostępność usług zdrowotnych w Metropolii 
(kadr i infrastruktury szpitalnej)

 duży wskaźnik absencji chorobowych i zwolnień 
lekarskich w Metropolii

 duży udział (największy w kraju) zachorowań z 
powodu zaburzeń psych. i zaburzeń zachowań,

 starzejące się społeczeństwo z rosnącymi 
potrzebami usług leczniczych, opiekuńczych, 
rehabilitacyjnych, wsparcia ergonomii pracy

SZANSE ZAGROŻENIA

 regionalne i rządowe programy zdrowia 
psychicznego

 większy nacisk na systemowe działania w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej, w tym w dziedzinie 
polepszenia ergonomii pracy

 większa świadomość społeczna dotycząca stylu 
życia i jego wpływu na zdrowie

 rosnąca liczba osób leczonych psychicznie
 nieznane skutki pandemii COVID-19
 zaniedbania lat pandemicznych w zakresie 

profilaktyki i leczenia chorób stanowiących główne 
przyczyny śmiertelności Polaków

Diagnoza społeczeństwa w MOF Poznania

Usługi zdrowotne



SILNE STRONY SŁABE STRONY

 duża liczba organizacji pozarządowych na SMP
 zwiększająca się liczba obszarów współpracy 

samorządów z organizacjami pozarządowymi
 aktywna społeczność lokalna (co pokazał czas 

pandemii i pomocy udzielanej uchodźcom wojny na 
Ukrainie).

 stosunkowo niski poziom aktywności społecznej 
i obywatelskiej różnych grup społecznych 
obserwowany w społecznościach lokalnych 
(w sposób szczególny seniorów i osób w wieku 50+, 
ale także młodzieży i osób w wieku produkcyjnym).

 problemy o charakterze instytucjonalnym sektora 
NGO związane z deficytami finansowymi, 
lokalowymi, osobowymi oraz problemami 
z zasobami wiedzy i dostępem do informacji.

SZANSE ZAGROŻENIA

 aktywizacja społeczności lokalnych, w tym osób 
nowo zamieszkałych na terenie Metropolii

 aktywizacja społeczna i obywatelska dzieci 
i młodzieży oraz środowisk senioralnych

 wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji 
pozarządowych

 często zmieniające się przepisy prawne w zakresie 
wymagań stawianych organizacjom pozarządowym 
ubiegającym się o realizację zadań publicznych

 brak czasu i chęci zaangażowania mieszkańców 
w działalność społeczną

 niedoinwestowanie sektora NGO w Polsce

Diagnoza społeczeństwa w MOF Poznania

Organizacje pozarządowe
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Projekt strategiczny P5. Zdrowe i aktywne społeczeństwo 
w Metropolii Poznań

9,9 mln €

Projekt 

strategiczny ZIT
Podprojekt strategiczny ZIT

Alokacja ZIT 

(PLN)

Alokacja ZIT

(EUR)

P5. Zdrowe 

i aktywne 

społeczeństwo 

w Metropolii 

Poznań

P5.1 Poprawa ergonomii pracy w Metropolii Poznań 4 821 514    1 025 854    

P5.2 Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne w 

kryzysie psychicznym spowodowanym pandemią 17 152 016    3 649 365    

P5.3 Poprawa dostępu do usług społecznych 

wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą 

na terenie MOF Poznania – EDYCJA III
20 000 000    4 255 319    

P5.4 Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych 

poprzez wsparcie działań organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego 
4 605 507    979 895    

http://www.metropoliapoznan.pl/
mailto:biuro@metropoliapoznan.pl


P5.1 Poprawa ergonomii pracy w Metropolii Poznań

Wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze 

dostosowanego środowiska pracy poprzez:

 poprawę ergonomii stanowisk pracy w przedsiębiorstwach, w których występują 

czynniki negatywnie wpływające na zdrowie, 

 podniesienie kompetencji pracowników oraz kadry zarządzającej z obszaru 

ergonomii pracy w celu usprawnienia procedury wczesnej identyfikacji zagrożeń, 

dzięki wdrożeniu programów naprawczych eliminujących/minimalizujących 

czynniki zagrażające zdrowiu, które pozwolą na utrzymanie zatrudnienia osób 

zagrożonych utratą pracy z powodu wieku lub stanu zdrowia.

P5.2 Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne w kryzysie 

psychicznym spowodowanym pandemią 

Poprawa dostępu do usług zdrowotnych oraz ich 

deinstytucjonalizacja poprzez tworzenie Środowiskowych 

Centrów Zdrowia Psychicznego (ŚCZP)

Projekt strategiczny P5. Zdrowe i aktywne społeczeństwo w 

Metropolii Poznań – cele i zadania



P5.3 Poprawa dostępu do usług społecznych 

wspierających rodzinę i rodzinną pieczę 

zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III

Poprawa dostępności do usług socjalnych, 

zapobiegających wykluczeniu społecznemu 

dotyczących wsparcia rodziny i systemu pieczy 

zastępczej poprzez utrzymanie i poszerzenie 

dotychczasowych działań z zakresu usług 

społecznych dotyczących wsparcia rodziny i systemu 

pieczy zastępczej.

Projekt strategiczny P5. Zdrowe i aktywne społeczeństwo w 

Metropolii Poznań – cele i zadania



P5.4 Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych poprzez wsparcie działań

organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Kompleksowe wsparcie integracji społeczności lokalnych oraz aktywizacja społeczna

i obywatelska mieszkańców Metropolii Poznań poprzez wsparcie działań organizacji

społeczeństwa obywatelskiego, a także poprzez wsparcie instytucjonalne tych organizacji.

Projekt strategiczny P5. Zdrowe i aktywne społeczeństwo w 

Metropolii Poznań – cele i zadania

1. Działania na rzecz promowania integracji społeczności lokalnych narażonych na marginalizację

i wykluczenie służące aktywizacji społecznej m.in. przez wsparcie aktywności seniorów i młodzieży,

realizację działań międzypokoleniowych, promocję wolontariatu oraz wspieranie integracji społecznej na

poziomie lokalnym.

2. Działania na rzecz społeczności lokalnych ukierunkowane na aktywizację obywatelską i zwiększanie

uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym, wspieranie dialogu obywatelskiego oraz procesów

konsultacji społecznych i partycypacji obywatelskiej, edukację obywatelską itp.

3. Wsparcie bezpośrednie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych,

z zakresu rozwoju instytucjonalnego organizacji, w tym doradztwa strategicznego, poprawy jakości

zatrudnienia, możliwości rozwoju pracowników, współpracowników, członków, wzmacniania roli organizacji

w dialogu społecznym (jedynie jako element projektu).



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ
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