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W styczniu br. Rada Miasta Poznania uchwaliła Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+.
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Nowa strategia zapewnia kontynuację kierunków rozwojowych Poznania zdefiniowanych w poprzednich dokumentach strategicznych. Jest ona odpowiedzią władz Miasta
na konieczność stałej poprawy jakości przyjmowanych dokumentów tej rangi w oparciu
o wnioski z monitoringu wdrażania strategii
oraz analizę dynamicznie zmieniającego się
otoczenia makroekonomicznego.
Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+
powstawała w kilkuetapowym uspołecznionym procesie, w którym uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele wielu grup zawodowych i społecznych, Rady Miasta Poznania, administracji, a także członkowie Rady Mentorów
– gremium doradczego powołanego przez
Prezydenta Miasta Poznania oraz naukowi eksperci zewnętrzni.
W trakcie prac nad dokumentem odbyło się
kilkadziesiąt spotkań i otwartych warsztatów,
podczas których każdy zainteresowany rozwojem miasta mógł przekazać swoją opinię
czy zgłosić problemy występujące w mieście.
W procesie strategicznym wykorzystano metodę design thinking stosowaną do tworzenia
innowacyjnych produktów i usług w oparciu
o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb
użytkowników. To pozwoliło na wypracowanie
wizji i priorytetów rozwoju miasta na podstawie zdefiniowanych problemów i oczekiwań

mieszkańców, przedsiębiorców oraz wszystkich korzystających z przestrzeni i usług miejskich.
Nowy dokument znacznie różni się w założeniach i strukturze od poprzedniej strategii uchwalonej w grudniu 2013 r. Przy tworzeniu nowej strategii uznano, że miasto jest tworzone przez mieszkańców i dla mieszkańców,
a ich potrzeby i spostrzeżenia na równi z wiedzą ekspercką są wykorzystywane do przygotowania kluczowych zapisów. Znalazło to odzwierciedlenie w wizji strategicznej ukierunkowanej na mieszkańców i w wypracowanych
priorytetach rozwoju, koncentrujących się na
ludziach. W poprzednim dokumencie wizja
strategiczna była skoncentrowana na szeroko rozumianym organizmie miejskim. Założenie
„miasto dla ludzi” spowodowało także istotną zmianę jakościową, polegającą na wskazaniu 1
głównego celu strategicznego
koncentrującego się na mieszkańcach zamiast 4 celów ukierunkowanych w poprzednim dokumencie bardziej na rozwój gospodarczy.
W procesie tworzenia strategii
zastosowano podejście problemowe (crossowe), czyli uwzględniające powiązania i charakter
relacji między priorytetami wobec zastosowanego w poprzed-

niej strategii podejścia sektorowego, obejmującego konkretne sektory rozwoju miasta.
Zmienione podejście oraz przyjęty proces oddolny tworzenia strategii spowodowały, że
Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+ koncentruje się na 5 wzajemnie powiązanych obszarach, uznanych za priorytetowe dla rozwoju
miasta zarówno przez mieszkańców jak i ekspertów. Dla zachowania crossowego charakteru strategii odstąpiono od wyznaczania strategicznych szczegółowych programów sektoro-

Warsztaty nt. Strategii z mieszkańcami miasta;
fot. Pro Design sp. z o.o.
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wych. Crossowy charakter nowej strategii
wpływa na kształt wyznaczonych priorytetów
strategicznych. Zawierają się w nich poprzednie cele strategiczne, jednak obecne priorytety
są bardziej szerokie i wskazują na inne kierunki rozwoju miasta, podporządkowane celowi
głównemu, skoncentrowanemu na mieszkańcach. Mają one za zadanie polepszenie sytuacji w zakresie mobilności miejskiej, środowiska, lokalnych warunków życia i przedsiębiorczości, innowacyjności, partycypacji publicznej oraz zwiększenia znaczenia Poznania w
skali globalnej opierając się na lokalnych, unikalnych zasobach. W poprzednim dokumencie poprawa ogólnie rozumianej jakości życia
była jednym z 4 celów strategicznych, pozostałe były ukierunkowane na rozwój gospodarczy
i metropolizację.
Dokument nowej strategii ma także skróconą formę oraz przystępny język wypowiedzi,
aby był łatwy do przeczytania dla każdego, kto
chciałby poznać jego zapisy.
Wizja przedstawia pożądany obraz miasta we
wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju.
Wypracowana w procesie przygotowania nowej
strategii wizja miasta brzmi następująco:
„Poznań w 2030 r. jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne
i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje
– są zadowoleni z warunków życia, jakie stwa-

rza im miasto, oraz dumni z tego, że jest ono
rozpoznawane w kraju i za granicą dzięki swojemu dziedzictwu historycznemu, kulturowemu i akademickości oraz współczesnym, wyjątkowym osiągnięciom. Sprzyjający klimat biznesowy oraz polityka społecznej spójności umożliwiają wszystkim mieszkańcom pełne włączenie się w życie miasta”.
Misja natomiast opisuje zasady i wartości przyjmowane przez realizujących strategię oraz określa podstawowy sposób jej urzeczywistniania.
Misja przyjęta w nowej strategii brzmi: „Kształtowanie warunków do współtworzenia miasta
przez wszystkich mieszkańców”.
Cel główny strategii został zdefiniowany w następujący sposób: „Podniesienie jakości życia
wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej”.
Efektywna realizacja celu głównego wymagała zdefiniowania
większej liczby celów szczegółowych, które na potrzeby strategii określono mianem priorytetów. Wskazano 5 priorytetów rozwoju oraz pożądany obraz miasta, jaki może się urzeczywistnić dzięki ich realizacji. Priorytety nazwano:
• Silna Metropolia,
• Nowoczesna przedsiębiorczość,

• Zielone, mobilne miasto,
• Przyjazne osiedla,
• Wspólnotowość i dialog społeczny.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowo
uchwalonej strategii. Jest ona dostępna na stronie www.poznan.pl, w zakładce Fakty i Liczby oraz
na stronie dedykowanej procesowi aktualizacji
strategii www.strategia2020plus.pl

Warsztaty nt. Strategii z mieszkańcami miasta;
fot. Pro Design sp. z o.o.
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W kwietniu br. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla
Miasta Poznania dla zadłużenia w walucie
zagranicznej i krajowej na poziomie „A”. Perspektywa ratingów jest stabilna. Jest to najwyższa możliwa do uzyskania przez polski
samorząd ocena ratingowa tej agencji, równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju.
Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że wyniki operacyjne
Poznania pozostaną mocne w średnim okresie,
co zapewni mocne wskaźniki obsługi oraz spłaty długu. Ratingi uwzględniają również umiarkowane zadłużenie bezpośrednie oraz dobrze
rozwiniętą i zdywersyfikowaną gospodarkę Poznania. Wysoka ocena
wiarygodności kredytowej Poznania oznacza, że Miasto posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym czasie wiarygodność finansowa Poznania nie powinna ulec zmianie.
Według agencji Fitch Ratings ocena ratingowa może zostać podniesiona, jeśli Miasto utrzyma dobre
wyniki operacyjne, a wskaźnik zadłużenia w sposób trwały wynosić
będzie poniżej 3 lat, oraz pod warunkiem, że zostanie podniesiony
rating Polski.

Poznań jest jednym z najsilniejszych ośrodków gospodarczych w kraju. Zróżnicowana
i bogata gospodarka miasta, zdominowana
przez usługi, przyczyniła się do osiągnięcia PKB
na mieszkańca dwukrotnie wyższego od średniej krajowej oraz najniższej wśród polskich
miast stopy bezrobocia.
Rating to opinia niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji, określająca wiarygodność
kredytową ocenianego podmiotu. Wyraża ona
ogólną zdolność podmiotu do wywiązywania
się ze swoich zobowiązań finansowych lub doPanorama Poznania; fot. Marek Kaczmarczyk

tyczy konkretnej emisji zobowiązania lub programu finansowego. Głównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych
i przyszłych inwestorów o wiarygodności i wypłacalności. Posiadanie oceny wiarygodności
kredytowej umożliwia łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na
pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach.
Agencja Fitch Ratings jest jedną z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie, o wysokiej wiarygodności i prestiżu na
międzynarodowym rynku usług ratingowych.
Agencja ocenia wiarygodność kredytową 6 tys.
emitentów z ponad 100 krajów świata, w tym
większość polskich miast i województw. Miasto Poznań korzysta z
usług agencji od 2013 r.

Aktualności:
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W marcu br. Miasto Poznań prezentowało swoją ofertę inwestycyjną na Targach Nieruchomości MIPIM 2017 Cannes we Francji.
Targi Nieruchomości MIPIM są największą międzynarodową imprezą o tej tematyce na świecie. W 2017 r. wzięło w nich udział ponad 2 600
wystawców, 23 000 odwiedzających z 90 krajów, odbyło się ponad 100 konferencji i wystąStoisko informacyjne Miasta Poznania na targach w Cannes; fot.
Agnieszka Susicka

pień. Miasto Poznań, w ramach własnego stoiska, prezentowało potencjał i ofertę inwestycyjną miasta, a także oferty inwestycyjne gmin
metropolii, przygotowane przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań.
Na stoisku Miasta Poznania w formie multimedialnej przedstawiano podstawowe dane
o
Poznaniu, oferty inwestycyjne, koncepcje zagospodarowania Wolnych Torów, informacje dotyczące projektu „Rzeka w mieście” oraz prezentacje partnerów Miasta. Rozprowadzane były ulotki prezentujące oferty inwestycyjne działek przeznaczonych do sprzedaży, m.in. pod zabudowę
usługową, mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną,
mieszkaniowo-usługową, przemysłowo-logistyczną oraz
hotele. Ofertą wzbudzającą największe
zainteresowanie odwiedzających był projekt zagospodarowania obszaru Wolnych
Torów. Zaprezentowano również 7 ofert
inwestycyjnych terenów przeznaczonych
pod przemysł w gminach sąsiadujących

z Poznaniem, a także 6 partnerów Miasta: Andersia Property, APP, Garvest, Skanska, Vastint,
WCWI. Wystawiona była także makieta budynku Bałtyk. Podczas targów odbyły się również
konferencje i prezentacje, w których uczestniczyli przedstawiciele Miasta.
Miasto Poznań zostało wyróżnione w 8 kategoriach rankingu FDI Polish Cities of the Future.
Jest to ranking oceniający polskie miasta pod
względem atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych. Poznań zajął w nim:
• 4. miejsce w kategoriach:
Top 10 Miast, Top 5 Duże Miasta, Potencjał Ekonomiczny: Top 10 Miast,
Potencjał Ekonomiczny Top 10 Duże Miasta,
Kapitał ludzki i jakość życia: Top 10 Miast,
Kapitał ludzki i jakość życia: Top 5 Duże Miasta
• oraz 3. miejsce w kategoriach:
Miasto przyjazne dla biznesu: Top 10 Miast
Miasto przyjazne dla biznesu: Top 5 Duże Miasta.
Prezydent Miasta Jacek Jaśkowiak wziął udział
w spotkaniu dotyczącym rynku nieruchomości
Europy Środkowo-Wschodniej organizowanym
przez Poland Today. Prezydent Miasta wystąpił również w panelu dyskusyjnym „Polska & CEE: A Closer Look – Spojrzenie na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią” organizowanym przez Poland Today, a także udzielił wywiadu dla Emerging Europe
na temat potencjału inwestycyjnego miasta. Natomiast Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Wiśniewski udzielił wywiadu dla magazynu branżo-
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dyskusyjnym polityków i prezydentów miast
„Mayors & Political Leaders’ Think Tank – a New
Deal for Real Estate”, podczas którego dyskutowano na temat aktualnych problemów związanych z rozwojem miast. Przedstawiono również
prezentację dotyczącą raportu„Poland your place to
invest 2017”opublikowanego przez Polską Agencję
Inwestycji i Handlu wraz z partnerami. Przedstawiciel każdego z 7 miast ujętych w raporcie miał możliwość krótkiej prezentacji potencjału inwestycyjnego swojego miasta. Ponadto Prezydent Jaśkowiak
spotkał się z Witalijem Kliczko, Merem Kijowa oraz
Panel dyskusyjny na targach MIPIM z udziałem Prezydenta Miasta
Poznania Jacka Jaśkowiaka; fot. Agnieszka Susicka

Rafałem Dutkiewiczem, Prezydentem Wrocławia.
Podczas targów przedstawiciele Miasta Poznania przeprowadzili
również liczne rozmowy dotyczące obecnie realizowanych inwestycji oraz przyszłych projektów z inwestorami, m.in. z Vastint, Orpea,
Skanska, Garvest, Trebbi, Echo Investment, TK Development.
Ponadto odbyły się liczne spotkania z firmami, m.in.: Orange,
ROI, CBRE, Bank Pekao, SFS Belgie, Datscha, Arcadis, ECE, Brookes
Education Group Canada, Icon
Magazine, ILD,
Gatehouse Capital, Rerum Investment, RID Group, SEGRO,
Unibail-Rodamco, Distech Controls, MVRDV, Upgrade Estate,
GTC, Logelis, Atlas Concorde,
Alumno Student Polska, Building Word, Blau Journal, EDGE,
REP Real Estate Partners, Kairos,
Sequoias Immobilier, B&B Hotels, Equitativa, Link City, Covercy, Axi Immo Group, BBI Development S.A., Schindler Group,
Bouygues Immobilier, Colliers,
Crystal Lagoons, Edge Design,
Engie, P3 Logistic Parks, Buy Mo-

Spotkanie Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka z Witalijem
Kliczko, Merem Kijowa i Katją Lozina, zastępcą dyrektora Biura
Obsługi Inwestorów; fot. Agnieszka Susicka

verent, JLL, Management BSI, Real Connect, Generali, Fundamental Group, Arsenal Konsult, Galerie 208, Gleeds, Over and Above,„Rzeczpospolita”.

Aktualności:
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Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
które zostało założone w 1857 r., obchodzi
właśnie 160-lecie swojego istnienia.

7

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
(PTPN) jest stowarzyszeniem osób zainteresowanych rozwojem nauki polskiej, pielęgnowaniem literatury i sztuki. To miejsce integracji i ostoja tradycji środowiska naukowego
i inteligenckiego Poznania i Wielkopolski.
W początkowym okresie stowarzyszenie noBudynek PTPN przy ul. Mielżyńskiego; fot. Arch. PTPN

siło nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie. Do głównych inicjatorów powstania Towarzystwa należeli: gimnazjalny profesor historii dr Kazimierz Szulc; językoznawca,
ksiądz Franciszek Ksawery Malinowski oraz
Tytus Działyński, twórca Biblioteki Kórnickiej.
Pierwszym prezesem został August Cieszkowski. Pierwsi członkowie PTPN mieli na uwadze
przede wszystkim ochronę i rozwój zagrożonej kultury narodowej i nauki w zaborze pruskim, gdzie brak było możliwości założenia
i działania polskiej wyższej uczelni. Towarzystwo, pomyślane początkowo jako głównie
humanistyczne i artystyczne stowarzyszenie, bardzo szybko zaczęło poszerzać
swą działalność w
dziedzinach typowo
naukowych. Powstał
np. wydział przyrodniczy, lekarski czy laboratorium chemiczne. W okresie zaboru
pruskiego PTPN było
jedynym organizatorem życia naukowego
w Wielkopolsce i niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie.
Najważniejszym me-

Sala konferencyjna w budynku PTPN; fot. Arch. PTPN

cenasem stowarzyszenia w pierwszym okresie jego działalności był Seweryn Mielżyński,
który przekazał na jego rzecz kolekcje sztuki, zbiory archeologiczne i numizmatyczne.
Wspomógł także budowę gmachu siedziby
PTPN, który zaprojektował Zygmunt Gorgolewski. Gmach przy ul. Mielżyńskiego rozbudowano na początku XX wieku. Budynek ten
bez większych zmian dotrwał do dziś.
Po odzyskaniu niepodległości Towarzystwo silnie włączyło się w projekt utworzenia
w Poznaniu uniwersytetu, a pierwszym rektorem powstałej uczelni został ówczesny prezes PTPN, Heliodor Święcicki. W okresie wol-
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nej Polski przekazano większość zbiorów do
powstających narodowych muzeów, a Towarzystwo zmieniało powoli swój charakter, z instytucji naukowej stając się wolną korporacją
akademicką. Czasy II wojny światowej przyniosły ogromne straty: śmierć poniosło stu kilkudziesięciu członków PTPN, rozproszeniu i częściowemu zniszczeniu uległ księgozbiór biblioteki, zniszczone zostało także archiwum
oraz zdewastowano gmach. Po wojnie odbudowano strukturę Towarzystwa, wznowiono
tradycyjne badania fizjograficzne Polski Zachodniej, zainicjowano szereg nowych działań badawczych, działalność biblioteczną, wy-

dawniczą i popularyzatorską. Pracami tymi kierowali kolejni prezesi: Zygmunt Wojciechowski, Kazimierz Tymieniecki, Stefan Barbacki,
Gerard Labuda, Zdzisław Kaczmarczyk, Zbigniew Zakrzewski. Mimo to w okresie PRL-u, z
uwagi na niezbyt życzliwy stosunek państwowych i lokalnych władz do PTPN, nastąpiła nie
tylko utrata części majątku Towarzystwa, ale
także, szczególnie po 1981 r., osłabienie energii jego członków. Kryzys wewnętrzny Towarzystwa, zwłaszcza od strony materialnej, zaczęto powoli zażegnywać w ostatnich latach:
stopniowo rewindykowano prawa własnościowe PTPN, rewaloryzowano majątek nieru-

Seweryn Mielżyński; fot. Arch. PTPN

August Cieszkowski; fot. Arch. PTPN

chomy i – mimo coraz mniejszych dotacji państwowych, przedmiotowo dofinansowujących
wybrane działania naukowe – osiągnięto podstawy do kontynuowania prac naukowych korporacji.
Obecnie w ramach Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk funkcjonuje 7 wydziałów:
• Wydział I – Filologiczno-Filozoficzny
• Wydział II – Historii i Nauk Społecznych
• Wydział III – Matematyczno-Przyrodniczy
• Wydział IV – Lekarski
• Wydział V – Nauk Technicznych
• Wydział VI – Nauk Rolniczych i Leśnych
• Wydział VII – Nauk o Sztuce
Prezesem zarządu jest prof. Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza dr hab. Andrzej Gulczyński.
Podstawową formą działalności PTPN są zebrania naukowe, podczas których, członkowie (bez honorarium) lub goście z całego kraju
i z zagranicy przedstawiają referaty, które rozpoczynają tematy do otwartej dyskusji. Większość tekstów lub ich streszczenia, przyjmuje
formę publikacji w czasopismach i seriach wydawniczych Towarzystwa. Rocznie jest organizowanych od 10 do 15 sesji, konferencji i seminariów, najczęściej we współpracy z innymi instytucjami naukowymi. Towarzystwo dysponuje własną salą posiedzeń, mogącą pomieścić 180 osób.

Aktualności:
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Przyjęta przez rząd reforma oświaty powoduje,
że od września br. uczniowie poznańskich szkół
rozpoczną naukę na nowych zasadach. Głównymi zmianami są utworzenie 8-letniej szkoły podstawowej, zlikwidowanie gimnazjów, wydłużenie o rok nauki w liceach i technikach oraz przekształcenie zasadniczych szkół zawodowych
w szkoły branżowe.
Wprowadzona reforma oświaty oznacza przekształcenia dla 44 ogólnodostępnych gimnazjów
prowadzonych przez Miasto Poznań. W efekcie
nastąpią w nich następujące zmiany:
• 8 gimnazjów zostanie przekształconych w szkoły podstawowe,
• 3 gimnazja zostaną przekształcone w licea ogólnokształcące,
• 24 gimnazja zostaną włączone do szkół podstawowych,
• 5 gimnazjów zostanie włączonych do liceów
ogólnokształcących,
• 3 gimnazja zostaną włączone do techników,
• 1 gimnazjum zostanie włączone do szkoły branżowej I stopnia.
We wrześniu br. rozpoczną funkcjonować
nowe szkoły podstawowe (SP). Będą to:
• SP nr 2 na os. Jagiellońskim (z oddziałami dwujęzycznymi),
• SP nr 33 przy ul. Wyspiańskiego (z oddziałami
dwujęzycznymi),
• SP nr 47 na os. Czecha (z oddziałami dwujęzycznymi),

• SP nr 67 na os. Batorego (z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi),
• SP nr 72 przy ul. Newtona (z oddziałami dwujęzycznymi),
• SP nr 73 przy ul. Drzymały (z oddziałami dwujęzycznymi),
• SP nr 91 przy ul. Promyk (z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi),
• SP nr 92 przy ul. Słowackiego (z oddziałami
przystosowującymi do pracy).
Utworzenie nowych szkół podstawowych
było jednym z powodów konieczności modyfikacji przebiegu granic obwodów. Ich ostateczny kształt został wypracowany przez specjalnie
utworzony zespół roboczy ds. wdrożenia zmiany
w poznańskiej oświacie. Zespół ten konsultował
swoje projekty z radami osiedli oraz mieszkańcami. Nowe obwody dotyczyć będą wyłącznie
dzieci rozpoczynających 1 klasę w szkole podstawowej. Zmianie nie ulegną natomiast obwody gimnazjów, a ich uczniowie bez względu na przyjęte przez Radę Miasta Poznania warunki przekształcania lub włączenia gimnazjum
do innej placówki, zakończą naukę w budynku,
w którym obecnie mieści się ich szkoła. Granice
obwodów będzie można sprawdzić na mapach
zamieszczonych w przeglądarce Systemu Informacji Przestrzennej dostępnej na stronie internetowej poznańskiego Zarządu Geodezji i Katastru
Miejskiego GEOPOZ, www.sip.geopoz.pl. Mapa
Poznania z proponowanymi obwodami już teraz jest dostępna na stronie miejskiego Portalu

Oświatowego (www.poznan.pl/oswiata portal).
Reforma zostanie przeprowadzona na podstawie podpisanych przez Prezydenta RP ustaw
z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Jej wprowadzenie oznacza, że:
• przestaną funkcjonować gimnazja, które będą
stopniowo wygaszane począwszy od roku szkolnego 2017/2018,
• dotychczasowe 6-letnie szkoły podstawowe
będą szkołami 8-letnimi,
• licea ogólnokształcące z 3-letnich staną się
4-letnimi,
• technika z 4-letnich staną się 5-letnimi,
• zasadnicze szkoły zawodowe zostaną przekształcone w 2- lub 3-letnie szkoły branżowe
I lub II stopnia.
Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie przeprowadzana rekrutacja do klas pierwszych dotychczasowego gimnazjum oraz zasadniczej szkoły
zawodowej. Szkoły te będą funkcjonowały w systemie oświaty do 31 sierpnia 2019 r.
Informacje na temat reformy znajdują się na
uruchomionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej stronie internetowej
www.reformaedukacji.men.gov.pl.
Zapoznanie się z nadchodzącymi zmianami
ułatwia wątek „Poznańska oświata po reformie”
otwarty na miejskiej Platformie Dialogu Społecznego (www.forum.um.poznan.pl).

Aktualności:

Ponad 28 mln zł z Unii na poznańską kulturę
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Biblioteka Raczyńskich i Centrum Kultury Zamek otrzymają łącznie ponad 28,5 mln zł dotacji unijnej.
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Dzięki funduszom unijnym zmodernizowane
zostaną przestrzenie, w których realizowane będą
nowe projekty kulturalne, mieszkańcy zyskają także
lepszy dostęp do unikatowych poznańskich zbiorów bibliotecznych. Digitalizacja zbiorów Biblioteki
Raczyńskich i konserwacja zabytkowej części zamku cesarskiego w Poznaniu zostanie sfinansowana
z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020.
Biblioteka Raczyńskich na realizację projektu
otrzyma ponad 14,2 mln zł. Ze środków tych zostanie wyremontowany historyczny gmach Biblioteki, któremu przywrócona zostanie jego pierwotna
funkcja biblioteczna. W zmodernizowanych wnętrzach znajdą się także przestrzenie do prowadzenia działań artystycznych i edukacyjnych. Budynek zostanie także dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Poza modernizacją budynku celem projektu jest również ochrona i udostępnianie dóbr kultury. Do konserwacji, a następnie digitalizacji wytypowano m.in. najcenniejsze
i jednocześnie najbardziej zagrożone postępującą
destrukcją atlasy od XVI do XIX wieku ze zbiorów
kartograficznych Biblioteki Raczyńskich.
Ponad 14,3 mln zł przyznano Centrum Kultury

ZAMEK na modernizację zabytkowej zachodniej
części dawnego zamku cesarskiego. Centrum Kultury ZAMEK dotację unijną przeznaczy na odnowienie wnętrz na parterze, I i II piętrze w części zachodniej gmachu. Konserwacji zostaną poddane
m.in. podłogi i okładziny kamienne, tynki i sztukateria, stolarka okienna, boazerie. Zmodernizowane
przestrzenie zostaną wyposażone w sprzęt umożliwiający realizację różnorodnego programu kulturalnego, w tym teatralnego, muzycznego i ekspozycji sztuki współczesnej. W ramach projektu
zakupiony zostanie sprzęt do digitalizacji posiadanych materiałów archiwalnych oraz sprzęt komputerowy w celu utworzenia multimedialnej biblioteki i czytelni. Ponad 40%
powierzchni użytkowej zabytkowego skrzydła zajmować będzie nowa ogólnodostępna przestrzeń do
prowadzenia działalności kulturalnej. Planowana jest tam realizacja nowych form kulturalno-edukacyjnych, takich jak: wystawy sztuki współczesnej, spektakle, laboratorium sztuk wizualnych, kameralne koncerty muzyki
nowej, współczesnej i dawnej, pokaz filmowy na te-

mat historii zamku w kontekście historii Poznania
i Polski, spacery architektoniczne, ekspozycja wybranych zachowanych artefaktów z pierwotnego
wystroju zamku cesarskiego. Inwestycja, której
koszty szacuje się na ok. 20,6 mln zł, powinna rozpocząć się w drugiej połowie tego roku.

Bibioteka Raczyńskich; fot. Dariusz Krakowiak

Aktualności:
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Program „Mieszkanie dla absolwenta”
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Program „Mieszkanie dla absolwenta” realizowany przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (PTBS) okazał się dużym sukcesem. W ramach pierwszego naboru złożono 250 wniosków, a następnie
ok. 130 w naborach uzupełniających. Inwestycja jest zlokalizowana przy ul. Palacza, w pobliżu przystanku tramwajowego, terenów zielonych, szkoły, a także punktów usługowych.
Poznań, jako duży ośrodek akademicki, jest
miejscem chętnie wybieranym przez młodych
ludzi zainteresowanych studiami, a równocześnie charakteryzuje się niską stopą bezrobocia.
Wyzwaniem dla osób chcących po studiach pozostać w mieście i założyć rodzinę jest brak przystępnych cenowo mieszkań. W związku z tym
władze Poznania rozpoczęły realizację programu
mieszkaniowego, którego celem jest zatrzymanie w mieście wykształconych, młodych osób.
Najemcy lokalu muszą spełniać następujące warunki: być absolwentem uczelni, ukończyć studia nie wcześniej niż 5 lat od daty złożenia wniosku, mieć poniżej 36 lat, być zatrudnionym lub prowadzić własną działalność gospodarczą w Poznaniu, lub być stypendystą Miasta
Poznania, a także złożyć oświadczenie o rozliczaniu, lub zamiarze rozliczania podatku dochodowego w Poznaniu. Muszą również wykazać się
określonymi dochodami, mieszczącymi się w
granicach ustalonych w regulaminie programu
(przewidziano dolny i górny próg dochodowy).

Mieszkania mają charakter rotacyjny. Umowy najmu są zawierane na okres 10 lat. Po tym
czasie uczestnik programu jest zobowiązany do
opuszczenia lokalu, przy czym ma możliwość zawarcia umowy najmu mieszkania w pozostałych
zasobach PTBS. Zwolnione lokale są przekazywane kolejnym absolwentom.
W związku ze zmianą sytuacji życiowej niektórych najemców, lokale mieszkalne wcześniej
zwalniane są przekazywane do dyspozycji spółki – przykładowo w kwietniu br. został przeprowadzony nabór na mieszkania jednopokojowe
o metrażu ok. 38 m².
W związku ze stabilizacją sytuacji zawodowej
oraz planami założenia lub powiększenia rodziny, część mieszkańców jest zainteresowana zawarciem umowy na czas nieokreślony. Odpowiedzią na te potrzeby jest nowa inwestycja w ramach
programu „Najem z dojściem do
własności”, który umożliwia systematyczną spłatę wartości mieszkania w ramach czynszu oraz wykupienie go w okresie 5-25 lat.
W ramach programu na Strzeszynie powstanie wielorodzinne osiedle, zlokalizowane w obrębie ulic: Koszalińskiej – Literackiej – Żołnierzy Wyklętych. Docelowo PTBS planuje tam budowę ok. 1 100 mieszkań. W marcu
i kwietniu br. trwał nabór na 288

mieszkań 1-, 2- i 3-pokojowych, realizowanych
w I etapie planowanego osiedla.
Kwestie zapewniania dostępnych cenowo
mieszkań oraz zatrzymywania wykształconych,
młodych ludzi w mieście są istotne dla wielu
miast europejskich. Artykuł na temat programu
„Mieszkanie dla absolwenta” ukazał się na stronie unijnego programu wymiany wiedzy i doświadczeń URBACT, dzięki czemu liczne grono
odbiorców mogło zapoznać się z doświadczeniami Poznania.

Blok mieszkaniowy dla absolwentów przy ul. Palacza; fot. Urząd
Miasta Poznania

Analizy:
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Rozwija się baza noclegowa i ruch turystyczny
Poznań odwiedza coraz więcej turystów, w tym
również turystów zagranicznych. Systematycznie rozbudowywana jest także poznańska turystyczna baza noclegowa.

skorzystało 846,7 tys. osób. Było to o 27 tys.
osób więcej niż rok wcześniej. Taka liczba turystów sprawiła, że wykorzystanie miejsc noclegowych w 2016 r. ukształtowało się podobnie jak rok wcześniej i wahało się od 35,4%
(styczeń-marzec) do 49% (lipiec-sierpień). W
porównaniu z 2015 r., wzrosło natomiast wykorzystanie pokoi, które wahało się od 47,9%
(styczeń-marzec) do 61,8% (lipiec-sierpień).
Co czwarty turysta (198,6 tys. osób), korzystający z poznańskiej bazy noclegowej pochodził z zagranicy. Było to o 7,6 tys. więcej niż

Systematycznie rozszerzana oferta turystyczna zachęcająca do odwiedzenia Poznania
oraz promocja jego walorów zarówno w kraju,
jak i za granicą sprawiają, że Poznań przyciąga coraz liczniejsze grono turystów. W 2016 r.,
wg danych Głównego Urzędu Statystycznego
(GUS), z poznańskich obiektów noclegowych

Liczba miejsc noclegowych w turystycznych obiektach
noclegowych w Poznaniu (dane na lipiec)

Korzystający z noclegów w turystycznych obiektach
noclegowych w Poznaniu
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w 2015 r. Choć liczba turystów zagranicznych
rokrocznie rośnie, to w dłuższej perspektywie
czasu zmniejsza się jednak ich udział w ogólnej liczbie turystów nocujących w Poznaniu.
W 2016 r. udział ten zmniejszył się do 23,5%.
Ważną kwestią dla turystów odwiedzających miasto jest możliwość wyboru noclegu
odpowiadającego ich oczekiwaniom. Odpowiedzią na te potrzeby jest systematycznie
rozbudowywana baza noclegowa oferująca
zróżnicowane obiekty noclegowe. Według
danych GUS w lipcu 2016 r. w Poznaniu było

2014
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liczba korzystających ogółem, w tym
turystów zagranicznych
Źródło: opracowanie Wydziału Rozwoju Miasta na podstawie danych
Głównego Urzędu Statystycznego.
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91 obiektów noclegowych z ok. 9,1 tys. miejsc,
czyli o 213 więcej niż w 2015 r. Wśród poznańskich obiektów noclegowych znajdowały się
hotele o charakterze konferencyjnym, butikowym z ekstrawaganckim wystrojem, rodzinnym oraz tak zwane zielone hotele położone w pobliżu terenów zieleni. Ponadto
oferta noclegowa obejmowała m.in. apartamenty, hostele, pensjonaty, kwatery prywatne oraz schroniska młodzieżowe czy kempin-

gi. Nowo otwarte przestrzenie dla turystów to
oddany do użytku w 2016 r. Ilonn Boutiqe Limanowskiego (przy ul. Limanowskiego), którego unikalny, kamieniczny charakter modułowych apartamentów z funkcją konferencyjną odzwierciedla najnowsze trendy w hotelarstwie. Na początku 2017 r. baza noclegowa
poszerzyła się także o Hotel DeSilva Premium
Poznań (przy ul. Piekary). W hotelu znajduje się m.in. 60 pokoi i 4 sale konferencyjno-

Udział turystów zagranicznych w ogólnej liczbie
turystów w Poznaniu
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bankietowe. Planowane są kolejne inwestycje hotelowe, wśród których wymienić należy
hotel Hampton by Hilton, który powstaje między ul. Św. Marcin a Podgórną, a jego otwarcie
przewidziane jest w 2018 r.
W zależności od źródła danych występują
znaczne różnice w podawanych liczbach dotyczących bazy noclegowej i ruchu turystyczne
go. Liczba obiektów noclegowych w Poznaniu
oscyluje zatem od wspomnianych 91 obiektów
ujętych w publicznej statystyce GUS do nawet
ponad 400 obiektów noclegowych, których
ofertami dysponują dedykowane portale internetowe. Ograniczenia w pozyskiwaniu danych
statystycznych z obszaru turystyki powodują,
że dane GUS określają tylko część bazy noclegowej oraz faktycznego ruchu turystycznego.

Analizy:
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Poznański rynek pracy w 2016 r.
W Poznaniu nadal notuje się najniższy poziom
bezrobocia w kraju. Na koniec grudnia 2016 r.
stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 1,9%,
a w powiecie poznańskim 2,3%.
Według Powiatowego Urzędu Pracy (PUP)
na koniec grudnia 2016 r. liczba bezrobotnych
w Poznaniu wyniosła 6,6 tys. osób, czyli o 0,3 tys.
mniej niż miesiąc wcześniej. Oznacza to, że bez
pracy pozostawało 1,9% aktywnych zawodowo
poznaniaków. Na koniec 2016 r. na 100 bezrobotnych mężczyzn przypadały 124 kobiety. Co
piąty bezrobotny posiadał uprawnienia do pobierania zasiłku a blisko co drugi zarejestrowany
zaliczany był do kategorii długotrwale bezrobotnych. W Poznaniu pracy poszukiwało 517 osób

niepełnosprawnych oraz 30 cudzoziemców. Na
koniec 2016 r. PUP dysponował 908 propozycjami pracy w Poznaniu, czyli na 1 ofertę przypadało 9 osób poszukujących zatrudnienia.
Problem bezrobocia dotyka osoby bez względu na stopień wykształcenia. Więcej niż co czwarta osoba bez zatrudnienia posiadała co najwyżej wykształcenie gimnazjalne, a co czwarta wykształcenie wyższe. Największe problemy z zatrudnieniem mają osoby o krótszym stażu pracy. Ponad połowa bezrobotnych posiadała staż
pracy nie dłuższy niż 5 lat. Połowa osób zarejestrowanych w PUP była w wieku najwyższej aktywności zawodowej czyli 25-44 lat, w tym 27%
w wieku 25-34 lat.
W 2016 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się

Bezrobotni w Poznaniu wg czasu pozostwania bez pracy
(W %)
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o 1,4 tys. osób, jednocześnie liczba dostępnych w
ubiegłym roku ofert pracy zwiększyła się o 14%.
Zwolnień grupowych obejmujących 0,7 tys. pracowników dokonało 30 zakładów pracy. Nadal
najwięcej bezrobotnych posiada wykształcenie
co najwyżej gimnazjalne lub wyższe.
Stopa bezrobocia w Poznaniu (1,9%) była najniższą wśród wszystkich powiatów w kraju - stan
taki utrzymuje się od czerwca 2012 r. Niską stopę bezrobocia odnotowano także w: Warszawie (2,8%), Wrocławiu (2,8%), Katowicach (2,8%),
Gdańsk u(3,6%) i Krakowie (3,6%). Najwyższy poziom bezrobocia wśród największych ośrodków
miejskich utrzymuje się w Łodzi (7,9%). Stopa bezrobocia w powiecie poznańskim wyniosła 2,3%.
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pow. 24 miesięcy
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Źródło: opracowanie Wydziału Rozwoju Miasta na podstawie danych
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.
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miesięcznie średnio ok. 2,2 tys. zł. Taka wysokość
przeciętnego świadczenia emerytalno-rentowego stanowiła 45,9% przeciętnej płacy w sektorze przedsiębiorstw w Poznaniu. Relacja ta
ukształtowała się na podobnym poziomie jak
w ubiegłym roku i nie odbiegała od obserwowanego w ostatnich kilkunastu latach poziomu wskaźnika oscylującego w granicach ponad 40%. Obserwuje się jednak wahania w wysokości pobieranego świadczenia w zależności
od jego rodzaju. Średnia wysokość świadczenia w 2016 r. wahała się od 709 zł w przypad-

ku rent socjalnych do 2,5 tys. zł w przypadku
rent wypadkowych.
Udogodnieniem dla korzystających ze świadczeń ZUS jest całodobowy dostęp on-line poprzez Platformę Usług Elektronicznych do swojego indywidualnego profilu. Umożliwia on
załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez konieczności wychodzenia z domu.
Poznańskie oddziały ZUS w 2016 r. oprócz
wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych
m.in. popularyzowały wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych oraz prePoznaniacy otrzymujący świadczenia
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emerytalno-rentowe
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w X Liceum Ogólnokształcąłączna liczba osób otrzymujących świadczenie emerytalno-rentowe w Poznaniu
udział emerytów i rencistów w ogólnej liczbie mieszkańców Poznania
cym w Poznaniu.

W 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w Poznaniu (ZUS) wypłacał świadczenia emerytalno-rentowe 130,4 tys. mieszkańcom Poznania, czyli co czwartemu poznaniakowi. Było to o 18,5% więcej niż w roku wcześniejszym.
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czeniem wypadkowych – ok.
2010
13,4 tys. osób (10,3% świadczeniobiorców ZUS).
Poznańscy emeryci i renciŹródło: opracowanie Wydziału Rozwoju Miasta na podstawie danych
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Statystycznego w
ści w 2016 r. otrzymywali z ZUS

%

W 2016 r. wzrosła liczba poznaniaków otrzymujących świadczenia emerytalno-rentowe
wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Otrzymywał je co czwarty mieszkaniec
Poznania. Wysokość przeciętnego świadczenia emerytalno-rentowego stanowiła mniej
niż połowę przeciętnej płacy w poznańskich
przedsiębiorstwach.
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Wzrosła liczba emerytów i rencistów

Poznaniu.
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Roman Stefan Ulatowski zapisał się w historii Poznania jako wybitny fotograf najważniejszych zabytków i obiektów architektonicznych miasta w okresie międzywojennym. Cechą wyróżniającą jego twórczość od
innych współczesnych mu fotografów było
uwiecznianie na zdjęciach dzieł sztuki i zabytków. W czasie swego życia utworzył jedyną w tamtych latach dokumentację fotograficzną zabytków Poznania i Wielkopolski. Jego prace stanowiły dużą wartość dokumentacyjną, ale także artystyczną.
Urodził się 2 sierpnia 1881 r. w Łeknie koło
Wągrowca. Był synem murarza Józefa i chłopki
Stefanii ze Smolińskich. Dzieciństwo spędził
w rodzinnej wsi. Już wtedy wykazywał zainteresowania artystyczne, rysując otaczające go
krajobrazy. Po skończeniu szkoły w Poznaniu
miał rozpocząć naukę zawodu fryzjera. Jednak po tygodniu nauki postanowił oddać się
pasji życia i zdecydował nauczyć się fotografowania. W 1895 r. rozpoczął praktyki w zakładzie fotograficznym „E. Mirska” przy pl. Teatralnym (dzisiejszym pl. Wolności). W nim nabył
podstawowe zasady warsztatu fotografowania. Po 3 latach nauki wyjechał do Niemiec,
gdzie pracował w najlepszych zakładach fotograficznych. Miał tam okazję poznać najnowocześniejsze techniki i najlepszy sprzęt fotograficzny oraz opanować rzemiosło w stopniu
biegłym. Ulatowskiego pasjonowała sztuka i

zabytki dlatego wiele czasu spędzał uzupełniając wiedzę na ten temat. Wkrótce stał się
znawcą sztuki w swym otoczeniu.
Pracował w Berlinie, Dreźnie i Monachium.
Swą zagraniczną praktykę rozpoczął jako asystent, a zakończył jako I operator w znanym
berlińskim atelier fotograficzno-artystycznym.
W 1905 r. wrócił do Poznania, gdzie objął stanowisko kierownika zakładu fotograficznego, w którym rozpoczął swą przygodę z fotografią. W 1908 r. w Bydgoszczy udało mu się
otworzyć własny zakład fotograficzny „Atelier Rembrandt”. Przez niemal 10 lat pobytu w Bydgoszczy zdobył uznanie jako wybitny fotograf. Zaangażował się również w działalność społeczną jako członek komitetu organizacyjnego polskiej Wystawy Przemysłowej, gdzie również zrealizował swą indywidualną wystawę.
Tuż przed wybuchem I wojny światowej w
1914 r. znów wrócił do Poznania i otworzył
własny zakład, który w krótkim czasie zyskał
miano najlepszego w Wielkopolsce. Jako, że
znał się i interesował sztuką, literaturą, teatrem jego pracownia stała się miejscem spotkań artystów różnych dziedzin. Po wojnie w
1919 r. założył Zachodniopolski Związek Fotografów, w którym działał w tematyce odbudowy czy przebudowy pruskich gmachów
oraz zmian nazw ulic.
W latach 1923-25 Ulatowski wydawał pierwszy polski miesięcznik pod nazwą „Światłocień”.

Portret R. S. Ulatowskiego, fot. Józef Rosner, ze zbiorów Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, www.cyryl.poznan.pl

Czasopismo poświęcone było fotografii zawodowej, artystycznej i naukowej. Na łamach
magazynu pojawiały się zdjęcia i artykuły czołowych fotografów z całego kraju. Poruszano
w nim zagadnienia dotyczące najnowszych
osiągnięć fotografii w tym fotografii koloro-
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wej. Aktywna postawa Ulatowskiego zaowocowała zorganizowaniem pierwszego w Polsce
ogólnopolskiego zjazdu fotografów zawodowych. Konferencja ta miała doniosłe znaczenie
w zakresie wymiany praktyk i zapoczątkowaMost Cybiński (Jordana); fot. R.S. Ulatowski, ze zbiorów Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, www.cyryl.poznan.pl

ła szereg kolejnych spotkań tego typu. Na jednym z nich powołano Centralny Związek Stowarzyszeń Fotograficznych, którego prezesem
został Ulatowski. Jednak po kilku latach działalności Związku z powodu administracyjnych
zarządzeń został on rozwiązany, a Ulatowski,
zrażony intrygami, nie powrócił już nigdy do
działalności społecznej.
Od tej pory ze zdwojoną siłą oddawał się
pracy. Na bieżąco uzupełniał swą wiedzę,
utrzymując kontakty z zachodnimi wydawcami pism branżowych, a także udoskonalał
wyposażenie zakładu, sprowadzając najnowocześniejszy sprzęt z zagranicy. Wtedy to rozpoczął fotografowanie poznańskiej i wielkopolskiej architektury. Fotografował ratusze,
rynki, uliczki, pałace, parki, kościoły, zabytki
malarstwa i rzeźby, a także najciekawsze elementy krajobrazu. W 1932 r. w dowód uznania zasług na polu fotografiki polskiej został
mianowany członkiem Fotoklubu Polskiego.
Najlepszy okres jego twórczości przerwała
II wojna światowa. Okupanci na oczach Ulatowskiego zdewastowali dorobek jego życia,
a więc zakład fotograficzny i część negatywów.
Po zakończeniu wojny Ulatowski został kierownikiem pracowni fotograficznej przy Zarządzie Miejskim, gdzie odpowiadał za dokumentowanie zniszczeń wojennych miasta.
Następnie przyjął posadę u Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków. Była to jego ostatnia praca zawodowa. Zmarł 26 marca 1959 r.
w Poznaniu.
Ulatowski był perfekcjonistą w swoim fachu i zawsze dążył do stworzenia doskonałej
fotografii. Zwracał uwagę na oświetlenie fotografowanego obiektu. Potrafił wyczekiwać
tego jedynego momentu w roku kiedy jego
zdaniem dany obiekt był właściwie oświetlony. Przykładem tego jak potrafił uchwycić
chwilę jest fotografia przedstawiająca fronton
elewacji poznańskiej Fary. Ta część budynku
zdaje się być zawsze w cieniu, a jednak Ulatowski dowiódł, że tak nie jest.
Od 1926 r. przez kilka kolejnych lat wydał
24 teki przedstawiające najcenniejsze zabytki
i najciekawsze obiekty Poznania i Wielkopolski. Zachowane negatywy wykonanej przez
niego pracy obecnie znajdują się w archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków w
Poznaniu. Stanowią one dokument fotograficzny dla Poznania i Wielkopolski po zniszczeniach II wojny światowej.

Opracowano na podstawie:
H. Kądziela, Roman Stefan Ulatowski, Poznań 1964
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