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Istotą zawartego Porozumienia jest po-
wierzenie przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego jako Instytucję Zarzą-
dzającą WRPO 2014+ części zadań 
związanych z wdrażaniem tego Progra-
mu Operacyjnego Stowarzyszeniu Metro-
polia Poznań. Mówiąc językiem oficjal-
nym Stowarzyszenie będzie pełnić funk-
cję Instytucji Pośredniczącej we wdraża-

niu WRPO 2014+ w zakresie dotyczą-
cym realizacji instrumentu ZIT w Miejskim 
Obszarze Funkcjonalnym Poznania.  
W związku z pełnioną funkcją Stowarzy-
szenie musi w najbliższym czasie przygo-
tować ostateczną wersję Strategii ZIT dla 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Po-
znania i uzyskać pozytywną opinię tego 
dokumentu przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego oraz Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju. Jeśli pla-
nowany harmonogram działań zo-
stanie dotrzymany, od drugiej poło-
wy 2015 roku Stowarzyszenie zacznie 
ogłaszać – wspólnie z Zarządem Woje-
wództwa Wielkopolskiego – konkursy na 
projekty zgodne ze Strategią. Wnioski o 
dofinansowanie składane na te konkursy 

będą oceniane pod kątem spełniania 
kryteriów strategicznych ZIT określonych 
przez Stowarzyszenie i zatwierdzonych 
przez Komitet Monitorujący WRPO 
2014+ przez specjalną komisję powoła-
ną w ramach Stowarzyszenia.  
Wnioski, które uzyskają pozytywną oce-
nę Stowarzyszenia, będą następnie prze-
kazywane do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w celu 
sprawdzenia ich pod kątem spełniania 
kryteriów formalnych i merytorycznych 
obowiązujących dla danego działania 
WRPO 2014+. Projektom spełniającym 
te kryteria będzie przyznawane dofinan-
sowanie ze środków Strategii ZIT. Umowy 
z wnioskodawcami tych projektów będą 
podpisywane przez Zarząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 
Do zadań Stowarzyszenia jako Instytucji 
Pośredniczącej będzie należało także 
prowadzenie działań informacyjno-
doradczych dla potencjalnych wniosko-
dawców, mających na celu pomoc  
w przygotowaniu wniosków na konkurs, 

bieżące monitorowanie rea-
lizacji Strategii ZIT (w tym 

udział w kontrolach 
projektów, które otrzy-
mały dofinansowanie 
ze środków Strategii), 
a także szereg zadań  

o charakterze technicz-
nym, jak np. gromadzenie  

i archiwizowanie dokumentów 
wytwarzanych w związku z pełnioną 
funkcją Instytucji Pośredniczącej. 
W Porozumieniu została oficjalnie okre-
ślona kwota alokacji przyznanej na 

wdrażanie Strategii ZIT w Miejskim Ob-
szarze Funkcjonalnym Poznania. Będzie 
to kwota 196,6 mln euro, w tym  
174,4 mln euro ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego  
i 22,2 mln euro ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Trzeba jednak  
w tym miejscu zaznaczyć, że Zarząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego zastrzegł 
sobie w Porozumieniu możliwość zmniej-
szenia podanej wyżej kwoty i realoko-
wania odebranych środków do podsta-
wowej alokacji WRPO 2014+ w przy-
padku zagrożenia, że środki te nie były-
by wydatkowane. 

 

Porozumienie  
– podział zadań 
 

W 3. numerze naszego Biuletynu informowaliśmy o podpisaniu 
Porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Poznań  
i Zarządem Województwa Wielkopolskiego, które dotyczy realiza-
cji instrumentu ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Pozna-

nia. Dziś więcej szczegółów na temat podpisanego dokumentu.  
 

Biuletyn Stowarzyszenia Metropolia Poznań                     nr 4                    kwiecień 2015 

„Porozumienie w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  
2014-2020” zostało zawarte 16 marca 2015 r. w Urzędzie Marszałkow-

skim Województwa Wielkopolskiego. 
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W marcu spotkania konsultacyjne odbyły 
się w Kleszczewie, Puszczykowie, Mosinie, 
Dopiewie, Stęszewie, Pobiedziskach, Ko-
strzynie, Czerwonaku, Kórniku, Śremie, 
Szamotułach, Luboniu, Swarzędzu, Pozna-
niu, Skokach, Rokietnicy, Tarnowie Pod-
górnym i Buku. Ostatnie spotkanie odbyło 
się 1 kwietnia w Suchym Lesie. Z gmin 
tworzących Stowarzyszenie nie udało się 
zorganizować spotkania tylko w Murowa-
nej Goślinie.  
W spotkaniach brali udział m.in. prof. 
Tomasz Kaczmarek, prof. Andrzej Mi-
zgajski, dr Radosław Bul, dr Łukasz Miku-
ła, dr Jeremi Rychlewski i dr Tomasz Kos-
sowski. Stowarzyszenie reprezentował 
najczęściej Maciej Musiał – dyrektor Biu-
ra.  
Tematy wywoływane przez samorządow-
ców lub mieszkańców dotyczyły najczę-
ściej problemów społeczności lokalnej. 
Np. w Mosinie, pytano o rozwiązania 
drogowe oraz wpływ strefy ochronnej 
dla ujęć wody spółki Aquanet SA na za-
mierzenia inwestycyjne w Mosinie;  
w gminie Pobiedziska poruszano m.in. 
kwestie dotyczące  rozwiązań drogowych 
i problemów związanych z przejazdami 
kolejowymi (czas oczekiwania), natomiast 
w Kostrzynie uczestnicy spotkania zainte-
resowani byli głównie tematami plano-
wania połączeń drogowych i rozwoju 
mieszkalnictwa na terenach już uzbrojo-
nych.  

 

Wyjazdowe posiedzenie  
Zarządu SMP 
 

• 13 marca br. Członkowie Zarządu Sto-

warzyszenia Metropolia Poznań spotkali 

się w budynku Urzędu Miasta w Luboniu. 

Posiedzeniu przewodniczył Jacek Jaśko-

wiak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia. 

W trakcie spotkania dokonano ostatecz-

nych ustaleń odnośnie zapisów dotyczą-

cych Stowarzyszenia, a zawartych w do-

kumencie „Porozumienie w sprawie reali-

zacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funk-

cjonalnym Poznania w ramach Wielkopol-

skiego Regionalnego Programu Opera-

cyjnego na lata 2014-2020 

(Porozumienie podpisano 16 marca, wię-

cej na str. 1 Biuletynu). 

W dalszej części posiedzenia Maciej Mu-

siał – dyrektor Biura Stowarzyszenia 

przedstawił raport z postępu prac nad  

projektem „Master Plan dla Poznańskiej  

Kolei Metropolitalnej” oraz poinformo 

 

wał, iż  dr Jeremi Rychlewski przygotuje 

na zlecenie SMP opracowanie pt. 

„Analizy infrastruktury technicznej oraz 

ruchu kolejowego pod kątem uruchomie-

nia wstępnego etapu Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej”. Wykonawca w swoim 

opracowaniu uwzględni wyniki pracy pt. 

„Koncepcja Zintegrowanego transportu 

publicznego w oparciu o linie Poznańskie-

go Węzła Kolejowego” wykonanej  

w ramach realizacji projektu „Master Plan 

dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” 

przez konsorcjum firm WYG Consulting 

Sp. z o.o. – Lider i WYG International Sp. 

z o.o. z Warszawy. 

Dyrektor Maciej Musiał przedłożył rów-

nież raport z postępu prac nad projektem 

„Koncepcja kierunków rozwoju prze-

strzennego Metropolii Poznań – podejście 

zintegrowane”, a także zreferował prze-

bieg konsultacji społecznych dotyczących 

tego projektu.  

Odnośnie realizacji projektu „Plan Go-

spodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii 

Poznań” Maciej Musiał poinformował  

o przebiegu prac związanych z organizo-

waniem szkolenia dla przedstawicieli jst 

w dniach 25 - 26 marca. Dyrektor poin-

formował też o tym, iż w II kwartale br. 

Stowarzyszenie powinno otrzymać wstęp-

nie opracowany Plan dla obszaru  całej 

Metropolii, a w późniejszym czasie plan 

gospodarki niskoemisyjnej dla poszcze-

gólnych jst. 
 

Realizowane projekty Aktualności 

Fot. Danuta Nowakowska 

 

Dobiega końca realizacja  
projektu  
 

W lutym i marcu na terenach gmin tworzących Stowarzyszenie 
trwały spotkania – konsultacje społeczne dotyczące realizowane-
go przez Stowarzyszenie projektu „Koncepcja kierunków rozwoju 
przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane”. Nie 
udało się zorganizować spotkania tylko w Murowanej Goślinie.  
 

 
Maciej Musiał 
Dyrektor Biura  
Stowarzyszenie  
Metropolia Poznań 
 
 
 

 
 

 
- Bardzo wysoko oceniam wartość tych 
spotkań. Padło bardzo wiele pytań, to-
czyły się ciekawe dyskusje. Zauważam, iż 
w gronie radnych gmin tworzących nasze 
Stowarzyszenie wzrasta zainteresowanie 
podejmowaniem wspólnych działań dla 
realizacji korzystnych dla mieszkańców 
rozwiązań. Dotyczy to nie tylko projektu, 
który był głównym tematem konsultacji, 
ale również innych działań obecnie pro-
wadzonych przez Stowarzyszenie Metro-
polia Poznań lub przygotowywanych do 
realizacji. Bardzo cieszymy się też tym, 
że rozwija się współpraca międzygmin-

na, której celem jest prowadzenie dzia-
łań na skalę ponad lokalną. Przykładem 
tego może być spotkanie, które zaplano-
wane jest na 10 kwietnia w Obornikach. 
Wezmą w nich udział urzędnicy z gmin: 
Oborniki i Suchy las. Dyskusja będzie 
dotyczyć działań, które mogłyby być 
prowadzone wspólnie przez te dwie 
gminy.   

 

Turniej piłki siatkowej samorządowców 
Metropolii Poznań 
 

Urząd gminy w Kleszczewie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie 
zapraszają do udziału w turnieju piłki siatkowej samorządowców Metropolii Poznań. 

Zawody odbędą się w sobotę 11 kwietnia 2015 roku w Hali Widowiskowo – Spor-
towej GOKiS w Kleszczewie przy ul. Poznańskiej 2. Początek o godz. 10.30. 
Jak pisze Bogdan Kemnitz – wójt Kleszczewa, „celem turnieju jest umocnienie więzi 
samorządowców Metropolii Poznań oraz popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji 
wśród pracowników jednostek samorządowych”. 
W zawodach mogą wziąć udział m.in. radni gmin metropolii, powiatu poznańskiego 
i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pracownicy urzędów gmin, starostwa, 
Urzędu Miasta Poznania, Urzędu Marszałkowskiego i urzędu wojewódzkiego 
(należy ukończyć 35 lat) 
Opłata startowa wynosi 320 zł od każdej reprezentacji (płatna do 8 kwietnia 2015 
r.) Zgłoszenia drużyn przyjmowane są na kartach zgłoszenia potwierdzonych przez 
wójta, burmistrza lub prezydenta do dnia 8 kwietnia 2015 r., do godz. 15.00.  
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie przy ul. Poznańskiej 2.   
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26 edycja najbardziej prestiżowych tar-
gów nieruchomości i inwestycji na świecie 
odbyła się w Cannes w dniach od 10 do 
13 marca 2015 roku. Powierzchnię liczą-
cą 19.400 m² odwiedziło ponad 21 tys. 
uczestników oraz wystawców z ponad 80 
krajów świata. MIPIM 2015 zgromadziło 
najbardziej wpływowych graczy ze 
wszystkich sektorów nieruchomości.  
Wśród nich znalazły się miasta i regiony, 
deweloperzy, pracownie architektoniczne, 
firmy doradcze na rynku nieruchomości 
oraz instytucje finansowe. Oprócz świato-
wych metropolii wśród wystawców swoje 
oferty prezentuje coraz więcej polskich 
miast (m.in. Poznań, Wrocław, Kraków, 
Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Lublin, 
Katowice). Celem uczestnictwa w targach 
była promocja ofert inwestycyjnych oraz 
ukazanie konkretnych miejsc jako prze-
strzeni atrakcyjnych dla biznesu. Stoisko 
Miasta Poznań zajmowało powierzchnię 
58 m2. 
Oferta Miasta Poznania wystawiona do 
prezentacji to tereny m.in. przy ulicach: 
Łacina, Milczańska, Darniowa, Czechosło-
wacka, al. Niepodległości – Przepadek, 

Szkolna, Dąbrowskiego – Polna, Wro-
cławska – Kozia – Szkolna, 27 Grudnia, 
Łubieńskiej, Jasna – Łubieńskiej, Bułgarska 
– Łubieńskiej, Hetmańska, Sycowska, Aj-

schylosa.  
Ponadto, przedstawiona została oferta 
inwestycyjna poznańskiego lotniska Ławi-
ca (6 działek o różnym przeznaczeniu  
w okolicy lotniska), a także zaprezento-
wano działki o powierzchni liczącej 9 365 
m2 należącej do spółki Termy Maltańskie 
Sp. z o.o z przeznaczeniem pod infra-
strukturę hotelową. Przedstawiciele Mia-
sta rozpowszechniali również informację  
o rozpoczęciu konkursu na projekt zago-
spodarowania Wolnych Torów. 
Oferta Miasta cieszy się zainteresowa-
niem potencjalnych inwestorów. Oprócz 
informacji o terenach inwestycyjnych, 
udzielano informacji o Poznaniu jako 
miejscu do lokowania inwestycji i informa-
cji o istniejących firmach, a także ogól-
nych informacji o mieście. 
Prezentowane oferty podpoznańskich 
gmin, w ramach współpracy z Metropolią 
Poznań to działki znajdujące się na tere-
nach: Buku, Czerwonaka, Murowanej Go-
śliny, Szamotuł, Kórnika, Kleszczewa i 
Stęszewa. 
Podczas targów przedstawiciele Urzędu 
Miasta Poznania, oprócz potencjalnych 

inwestorów, spo-
tkali się z m.in.: 
Elżbietą Bień-
kowską – komi-
sarz Komisji Eu-
ropejskiej ds. 
rynku wewnętrz-
nego i usług, 
p r z e m y s ł u , 
przedsiębiorczo-

ści oraz małych  
i średnich przed-
siębiorstw, An-
drzejem Byrtem 
– byłym preze-
sem Zarządu 
MTP, obecnym 
Ambasadorem 
RP we Francji 

oraz Monako, a także z Witalijem Kliczko 
– merem Kijowa.  
 
Blanka Klawińska UMP 

 

Szkolenie w ramach projektu 
 

• W dniach 25 i 26 marca w Sali Malino-
wej Urzędu Miasta Poznania odbyło się, 
zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań, dwudniowe szkolenie 
dotyczące realizacji projektu „Plan go-
spodarki niskoemisyjnej dla Metropolii 
Poznań”, współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko. Wzięli w nim udział przedstawi-
ciele 13 jst.  
Pierwszego dnia przedstawiciel Wyko-
nawcy przedsięwzięcia (firma Consus 
Carbon Enginieering Sp. z o.o. z Krako-
wa) przedstawił stan prac nad Planem 
(sytuacja obecna, trudności, terminy reali-
zacji kolejnych działań), omówił działania 
proponowane w planie, informował o 
brakach utrudniających realizację zada-
nia i sugerował rozwiązania. Ponadto  

 
uczestnicy szkolenia poinformowani zo-
stali o sposobie realizacji samego Planu 
(struktury odpowiedzialne, koordynacja, 
kontrola). 
Drugi dzień szkolenia poświęcono na 
zajęcia w grupach – warsztaty oraz dys-
kusje. Poruszano tematy: realizacja dzia-
łań przewidzianych w Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej – działania miękkie; moni-
toring i ewaluacja realizacji Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej; aktualizacja 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – pla-
nowanie, działania korygujące, aktuali-
zacja planu.  
 

„Master Plan dla Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej” 
 

Ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Pu-
blicznych rozpoczęło się postępowanie 
dotyczące wyboru wykonawcy opraco-
wania „Koncepcji budowy funkcjonalnych 

węzłów przesiadkowych PKM w kierunku 
zwiększenia ich dostępności oraz ofero-
wania usług komplementarnych do komu-
nikacji publicznej”. Zamówienie dotyczy 
działania nr 4 projektu. Maksymalny 
termin realizacji wynosi 90 dni, kryteria 
oceny ofert to cena (90%) i termin 
(10%). Otwarcie ofert nastąpi 7 kwiet-
nia. W ramach przedmiotu zamówienia: 
Wykonawca opracuje jednolite wyma-
gania dotyczące węzłów przesiadko-
wych  
           Ciąg dalszy na str. 4 

Aktualności Wydarzenia 
 

 

Poznań na targach 
nieruchomości  
w Cannes 
 

Ponad dwadzieścia ofert z Poznania i gmin zrzeszonych w Stowa-
rzyszeniu Metropolia Poznań zaprezentowano w trakcie  
26. Targów Nieruchomości MIPIM (Marché International des  
Professionnels d’Immobilier – fr. Międzynarodowe Targi Branży 
Nieruchomości) we Francji.  

Stoisko Miasta Poznania na  targach w Cannes. Fot. Archiwum UMP 

Fot. Danuta Nowakowska 
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Aktualności  

Pierwsze widowisko historyczne w Muro-
wanej Goślinie zostało zorganizowane  
w 2007 roku, następne odbyły się 2009, 
2010, 2013 i 2014. Rok temu pięć spek-
takli widowiska obejrzało pond 5 tys. 
widzów, a w każdym z nich zagrało po-
nad 100 wolontariuszy.  
Nie jest to przedsięwzięcie Murowanej 
Gośliny, a zlokalizowane na pograniczu 
dwóch gmin metropolitalnych – Murowa-
nej Gośliny i Czerwonaka. Jeśli spojrzymy 
na listę obecnie grających lub odwiedza-
jących to dopatrzymy się wielu osób  
z gmin sąsiednich i Poznania. Jest to więc 
wydarzenie metropolitalne. Zachęcam 
mieszkańców gmin tworzących Stowarzy-
szenie Metropolia Poznań do angażowa-
nia się w widowisko jako aktorzy lub wi-
dzowie – mówi Tomasz Łęcki – były bur-
mistrz Murowanej Gośliny, pomysłodawca 
organizowania widowisk historycznych na 

terenie Murowanej Gośliny.  
Do zagrania „Husarii pod Gnieznem”  
w reżyserii Marcina Matuszewskie-
go potrzebnych jest ponad 250 aktorów. 
Pierwsze spotkanie aktorów wolontariu-
szy odbędzie się 7 kwietnia, na terenie 
Starego Probostwa w Murowanej Gośli-
nie.  Dołączać do zespołu można jednak 
w każdej chwili. Za nabór odpowiada 
Stefan Ogorzałek (nr tel. 516 937 701). 
Widowisko organizowane w 2015 roku, 
będzie kolejnym etapem przygotowań 
do 1050. rocznicy Chrztu Polski, którą 
będziemy obchodzić w 2016 roku. Muro-
wana Goślina chce stworzyć widowisko 
opowiadające historię od początków 
Państwa Polskiego do wyboru Papieża 
Polaka i Solidarności.  
W przedstawieniu upamiętniającym 
Chrzest Polski ma wziąć udział kilkuset 
aktorów i statystów.   

 
Metropolia Poznań – wspólnie tworzymy rozwiązania 

  c.d. ze str. 3 
wraz z parkingami P&R w ramach Po-
znańskiej Kolei Metropolitalnej w celu 
zwiększenia dostępności do usług  pu-
blicznego transportu zbiorowego, 
uwzględniając potrzeby osób niepełno-
sprawnych (klasyfikacja i wymagania 
dla funkcjonalnych węzłów przesiadko-
wych, wymagania dla poszczególnych 
węzłów przesiadkowych – w formie za-
łożeń do projektu, zarządzanie węzłami 
przesiadkowymi. 
 II. Wykonawca opracuje koncepcję 
świadczenia w pobliżu węzłów przesiad-
kowych usług publicznych oraz usług 
komercyjnych komplementarnych do 
transportu publicznego. 
 III: Wykonawca będzie aktywnie uczest-
niczyć w maksymalnie 10 warsztatach  
z udziałem lokalnych społeczności, któ-
rych celem będzie m. in. prezentacja 
opracowanej koncepcji węzłów prze-
siadkowych, publiczna dyskusja nad nią 
oraz uwzględnienie uwag zgłoszonych  
w ramach konsultacji.  
 

Spotkanie Koordynatorów 
 

W dniu 24 marca 2015 roku odbyło się 
spotkanie gminnych Koordynatorów ZIT 
zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań, podczas którego 

omówiony został stan wdrażania pro-
gramu ZIT. Przedstawiciele Stowarzysze-
nia przedstawili szczegółowy harmono-
gram prac. Dyrektor Stowarzyszenia 
zaprezentował wstępną listę projektów, 
w zakresie których gminy będą mogły 
ubiegać się o środki finansowe w ra-
mach organizowanych konkursów. Spo-
tkanie cieszyło się dużym zainteresowa-
niem, wzięli w nim udział przedstawiciele 
wszystkich gmin tworzących Stowarzy-
szenie. 

Fot. Paweł Napieralski 
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Stowarzyszenie 
współorganizatorem 

Forum 
 

Zgodnie z zapisami umowy podpisanej 

31 marca br. pomiędzy Wielkopol-
ską Izbą Przemysłowo-Handlową 
(organizator), a Stowarzyszeniem 
Metropolia Poznań, Stowarzyszenie 
zostało Współorganizatorem VIII 
Forum Gospodarczego Metropolii 
Poznań w zakresie konferencji mery-
torycznej w dniach 21 kwietnia 

2015 r. 

Stowarzyszenie będzie partycypować  
w kosztach, w zamian otrzyma m.in. moż-
liwość bezpłatnego promowania się  
w trakcie trwania Forum (m.in. własne 
stoisko, logo Stowarzyszenia na wszyst-
kich materiałach promocyjnych Forum, 
umieszczenie logotypu Stowarzyszenia w 

reklamach w mediach drukowanych).  

 

 

Każdy może być aktorem 
 

Na przełomie czerwca i lipca 2015 r. na terenie Starego Probostwa  
w Murowanej Goślinie (okolice przystanku PKP Zielone Wzgórza) po 
raz kolejny zaprezentowane zostanie widowisko historyczne. Zaplano-
wano 6 spektakli. Około 10 tys. widzów zostanie przeniesionych tym 
razem w czasy Potopu Szwedzkiego.   


