
 
 

PROTOKÓŁ 
 

posiedzenia Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania Strategii ZIT dla 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027 

z 7 lipca 2022 r. 

 

 

 

I. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,  

w dniu 07.07.2022 od godz. 10.00 

 

I. Posiedzenie Rady Doradczej otworzył i prowadził Przewodniczący Rady i Dyrektor Biura 

Stowarzyszenia Metropolia Poznań – Piotr Wiśniewski. 

 

II. W posiedzeniu udział wzięło 17 członków Rady Doradczej (Elżbieta Mielcarek, Anna 

Bernaciak, Magdalena Jakubowska, Małgorzata Najdek, Marek Lis, Agata Mikus, 

Bogusława Rzepka, Sławomira Kędziora, Milena Filipowska, Karolina Miarka, Piotr Nowak, 

Ryszard Michalski, Dariusz Grzybek, Ewa Gałka, Jan Firlik, Joanna Nawrocka-Rohnka, 

Piotr Wiśniewski), 4 członków było nieobecnych. W związku z tym uzyskano quorum.  

 

III. Przewodniczący Rady Doradczej Piotr Wiśniewski przedstawił następujący porządek 

posiedzenia:  

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Doradczej do spraw 

przygotowania i wdrażania Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Poznania na lata 2021-2027. 

3. Przedstawienie stanu prac nad Strategią ZIT w MOF Poznania na lata 2021-2027. 

4. Wolne głosy i wnioski. 

 

 

 

Ad. 1 

 

Członkowie Rady Doradczej przyjęli jednomyślnie porządek obrad. 

 

Ad. 2 

 

Członkowie Rady Doradczej przyjęli jednomyślnie uchwałę nr 1/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Doradczej do spraw przygotowania  

i wdrażania Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-

2027. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Doradczej Piotr Wiśniewski poprosił pracowników Biura 

Stowarzyszenia – Sylwię Ciesiółkę i Dawida Drobnić – o przedstawienie stanu prac nad 

Strategią ZIT w MOF Poznania na lata 2021-2027 w formie prezentacji multimedialnej. 
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Podczas prezentacji członkowie Rady Doradczej zadawali pytania dotyczące możliwości 

realizacji projektów w nowej perspektywie unijnej ze środków ZIT dla MOF Poznania. 

Członkowie Rady Doradczej wskazywali na konieczność szerokiego podejścia do 

finansowania działań organizacji pozarządowych, wskazywali na potrzebę zapewnienia jak 

najmniejszego udziału środków własnych w projektach realizowanych przez NGO oraz 

zwracali uwagę (w przypadku e-usług) na sensowność realizacji e-usług opartych 

o rozwiązania typu open source. W zakresie mobilności miejskiej i transportu 

intermodalnego członkowie Rady wskazywali na konieczność prowadzenia działań 

mających na celu zwiększenie zainteresowania mieszkańców transportem zbiorowym oraz 

mobilizowania ich do zmiany wzorców zachowań transportowych. Wskazano także na 

konieczność zakupu nowego taboru kolejowego dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, 

wyposażenia węzłów przesiadkowych w stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz 

dofinansowania gminnych systemów wynajmu rowerów elektrycznych. Przewodniczący 

Rady Doradczej Piotr Wiśniewski wyjaśnił, że tego typu przedsięwzięcia 

najprawdopodobniej nie będą finansowane ze środków ZIT a ich realizacja będzie możliwa 

ze wsparciem z innych programów pomocowych lub środków inwestorów prywatnych. 

 

Przewodniczący Rady Doradczej Piotr Wiśniewski zadeklarował, że w ciągu kilku dni 

roboczych do członków Rady zostaną przesłane materiały, w tym prezentacja 

przedstawiana podczas dzisiejszego posiedzenia oraz pełna Diagnoza obszarów 

dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym w MOF Poznania na lata 2021-

2027. 

 

Przewodniczący Rady Doradczej Piotr Wiśniewski zadeklarował także, że na przełomie 

sierpnia i września odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Doradczej, na którym możliwe 

będzie podjęcie uchwały ws. projektu nowej Strategii ZIT dla MOF Poznania na lata 2021-

2027. Projekt zostanie także przekazany członkom Rady drogą elektroniczną odpowiednio 

przed posiedzeniem celem sformułowania ew. uwag. 

 

Przewodniczący Rady Doradczej Piotr Wiśniewski podziękował członkom organu 

za aktywne uczestnictwo w posiedzeniu i za merytoryczną dyskusję oraz wyraził nadzieję, 

że prace organu będą stanowić ważny wkład w tworzenie i wdrażanie nowej Strategii ZIT 

w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami społecznymi. 

 

Wobec braku dalszych wniosków na tym posiedzenie zakończono. 
 

 

 

 

 

Protokołował Dawid Drobnić 


