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Agencja Fitch Ratings wystawiła Miastu Poznań najwyższą możliwą do uzyskania przez
polski samorząd ocenę, uznając Poznań za
jeden z najsilniejszych ośrodków gospodarczych w kraju.
W kwietniu br. agencja Fitch Ratings potwierdziła 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. Oznacza ona, że
Miasto Poznań 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 Poznań trwale utrzyma
marżę operacyjną powyżej
15% i zmniejszy się wzrost
zadłużenia ogółem i zo-

bowiązań pośrednich oraz pod warunkiem, że zostanie podniesiony rating Polski.
W ocenie Fitch Ratings „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 najStary Rynek, fot. Radosław Maciejewski

niższej 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 dotyczy
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.
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W rankingu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową podregion poznański w ostatnim czasie należał do tych, których atrakcyjność inwestycyjna utrzymywała się na wysokim poziomie.
Opublikowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ranking określa atrakcyjność inwestycyjną dla działalności zaawansowanej technologicznie na podstawie m.in.: jakości zasobów pracy, chłonności rynku, dostępności transportowej oraz poziomu rozwoju infrastruktury gospodarczej. Pośredni wpływ na ocenę mają także: poziom rozwoju gospodarczego, jakość środowiska przyrodniczego, infrastruktura społeczna i stan bezpieczeństwa powszechnego. Z rankingu wynika, iż
w ostatnim czasie podregion poznański (obejmujący Poznań i gminy powiązane z nim funkcjonalnie) należał do tych, których atrakcyjność
inwestycyjna utrzymywała się na wysokim poziomie.
W 2014 r. w kategorii atrakcyjności dla działalności zaawansowanej technologicznie podregion
poznański, podobnie jak przed rokiem, uplasował się na trzecim miejscu w kraju (po warszawskim i krakowskim). Poza poziomem bezpieczeństwa powszechnego, wszystkie pozostałe
czynniki warunkujące atrakcyjność podregionu
poznańskiego, w tym wykształcenie i kwalifikacje pracowników, ocenione zostały bardzo dobrze. Potwierdza to atrakcyjność miasta i jego

najbliższego otoczenia jako optymalnego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej,
zwłaszcza w zakresie priorytetowych dla Poznania sektorów gospodarki, którymi są: produkcja
zaawansowana technologicznie, Business Process Offshoring oraz badania i rozwój.
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową sporządza także ranking dotyczący atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności usługowej. Liderem
w tej kategorii pozostaje podregion warszawski.
Podregion poznański w ostatnich latach nie notował znacznych wahań, osiągając w latach 2013
i 2014 piątą pozycję. Jako słabe strony podregionu poznańskiego obniżające jego atrakcyjność
dla lokowania działalności usługowej wskazano wysoki poziom przestępczości i niską jej wykrywalność. Pozostałe czynniki brane pod uwagę takie, jak: wielkość i jakość zasobów pracy,
dostępność transportowa, chłonność rynku, infrastruktura gospodarcza i poziom rozwoju gospodarczego ocenione zostały na bardzo wysokim bądź wysokim poziomie. Atrakcyjność inwestycyjna dla działalności usługowej opiera się na
analizie takich czynników, jak m.in.: wielkość zasobów pracy, chłonność rynku instytucjonalnego, koszty pracy, dostępność transportowa oraz
poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej.
Pozostałe czynniki brane pod uwagę to: poziom
rozwoju gospodarki, poziom bezpieczeństwa
powszechnego oraz stopień ochrony środowiska przyrodniczego.

Pozycja w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
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3

3
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4
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Trójmiejski

6

5
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5

6
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Atrakcyjność inwestycyjna dla
działalności usługowej
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1

1
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1

1
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2

2
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3
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4

5
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5

6

6

5

5
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6

7

7

6

6
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8

4

8

8

7
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7

8

5

7
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Poznań jest pierwszym miastem, w którym
można wynajmować mieszkania w ramach
nowej rządowej inicjatywy Funduszu Mieszkań na Wynajem.
Poznań jest pierwszym miastem, w którym można od marca br. wynajmować mieszkania w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem. W tym celu Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kupił budynek przy ul. Saperskiej.
W obiekcie znajdują się 124 mieszkania o powierzchni od 23 m2 do 72 m2. Mieszkania są
Mieszkania w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem dostępne są w budynku przy ul. Saperskiej, fot. Bank Gospodarstwa Krajowego

w pełni wyposażone. Standard obejmuje: wykończone podłogi, sufity i ściany; zamontowane drzwi wewnętrzne oraz oświetlenie;
w oknach rolety i karnisze; łazienkę z ceramiką sanitarną, lustrem, bateriami; umeblowaną kuchnię ze zlewozmywakiem z baterią oraz
podstawowym sprzętem AGD. Mieszkańcy
mają możliwość wynajmu miejsca parkingowego. Inwestycja zlokalizowana jest na Wildzie,
w sąsiedztwie niskiej zabudowy budynków
wielo- i jednorodzinnych. Okolica jest przyjazna do zamieszkania. Są tam m.in. placówki
oświatowe, punkty usługowe i handlowe.
Wysokość czynszu najmu jest zróżnicowana w zależności od wielkości mieszkania oraz długości okresu, na który zawierana jest umowa. Na przykład całościowy koszt wynajmu
30 m2 kawalerki w Poznaniu wynosi od 1250 zł do 1500 zł miesięcznie.
Mieszkania w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem w pierwszej fazie wdrażania dostępne będą
w dużych miastach, poza Poznaniem również w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi oraz w Trójmieście. W ciągu kilku
pierwszych lat funkcjonowania Funduszu, BGK zamierza zainwestować
ok. 5 mld zł. Kwota ta pozwoli na
udostępnienie co najmniej 20 tys.

mieszkań na wynajem.
Fundusz Mieszkań na Wynajem to kolejny,
po Mieszkaniach dla Młodych, rządowy program pomocy w znalezieniu własnego mieszkania. Jest to inicjatywa podjęta przez BGK,
dzięki której poszerzy się oferta atrakcyjnych
jakościowo i cenowo mieszkań do wynajęcia.
Do zalet tej formy udostępniania mieszkań należy możliwość zwiększenia mobilności zawodowej społeczeństwa oraz stworzenie realnej
alternatywy dla kredytu hipotecznego. Wynajmując mieszkanie od właściciela instytucjonalnego, jakim jest Fundusz, najemca potencjalnie zyskuje pewność stabilności i przewidywalności decyzji właściciela mieszkania. Tworząc
Fundusz Mieszkań na Wynajem, BGK w założeniu chce stworzyć nowe standardy na rynku
najmu i spopularyzować najem mieszkań realizowany przez instytucjonalnych wynajmujących. Obecnie niewielki procent Polaków wynajmuje mieszkanie. Głównym powodem niechęci Polaków do wynajmu mieszkań są wysokie opłaty miesięczne oraz brak respektowania
praw lokatorskich. Dlatego też wiele osób decyduje się na podejmowanie wieloletnich zobowiązań kredytowych.
Szczegółowe informacje na temat Funduszu
Mieszkań na Wynajem oraz listę dostępnych
ofert można znaleźć na stronie internetowej
www.jakusiebie.pl.
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Na ostatnią edycję konkursu na najlepsze
prace magisterskie i doktorskie wpłynęło aż 112 prac dyplomowych, z których jury
nagrodziło 6 najlepszych.
Pisząc pracę dyplomową warto się postarać,
gdyż już po raz jedenasty Miasto Poznań doceniło ich autorów w konkursie „Nagroda Miasta
Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską”
i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się
pracę magisterską”. W konkursie mogą wziąć
udział prace, których temat jest związany z wybraną problematyką Poznania lub przedstawia
rozwiązania możliwe do wdrożenia w naszym
mieście. Jednym z głównych kryteriów oceny
prac jest ich utylitarny charakter. Miasto Poznań poprzez organizację tego konkursu pragnie włączać młodych naukowców w prace na
rzecz rozwoju Poznania oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.
Uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników jedenastej edycji wspomnianego konkursu oraz wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 8 kwietnia br. w Sali Białej Urzędu Miasta
Poznania. Kapituła konkursowa spośród zgłoszonych 112 prac dyplomowych, w tym 39 rozpraw doktorskich oraz 73 prac magisterskich
przyznała w kategorii prac doktorskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 7 tys. zł brutto, a w kategorii prac magisterskich 3 równo-

rzędne nagrody w wysokości 3,5 tys. zł brutto.
Ponadto w obu kategoriach przyznano wyróżnienia (5 dla prac doktorskich i 3 dla prac magisterskich) nagrodzone pamiątkowymi albumami. W kategorii prac doktorskich nagrody
otrzymali: Tomasz Głowacki za pracę pt. „Zastosowanie metod opartych na teorii grafów
do rozwiązywania wybranych problemów analizy sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych”, Piotr Grzelczak za pracę pt. „Poznański
Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956–
1989” oraz Paulina Skupin-Mrugalska za pracę
pt. „Fotochemiczna oraz fotodynamiczna aktywność wybranych porfirynoidów o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym inkorporowanych w nośniki liposomowe”. W kategorii prac magisterskich nagrody otrzymali: Katarzyna Dolata za
pracę pt. „Aktywność cytotoksyczna białek izolowanych z glistnika jaskółcze ziele (Chelidonium
majus L.) w stosunku do komórek
raka szyjki macicy HeLa”, Małgorzata Łagiedo za pracę pt. „Ocena
ilościowa oraz udział wybranych
endogennych ligandów receptorów TLR w przebiegu raka płuc”
oraz Tomasz Mańkowski, Grzegorz Sztylka, Jakub Tomczyński
za pracę pt. „Konstrukcja protezy
dłoni sterowanej za pomocą sy-

gnału EMG”.
Łącznie we wszystkich dotychczasowych
edycjach konkursu nagrodzono i wyróżniono
126 prac, w tym 33 w kategorii prac magisterskich i 37 wyróżnień oraz 30 w kategorii prac
doktorskich i 26 wyróżnień.
Więcej informacji o konkursie i laureatach
znajduje się na stronie internetowej http://
www.poznan.pl/mim/studia/laureaci-konkursu-edycja-2014-2015,p,181,182,30039.html.
Nagrodzeni i wyróżnieni w jedenastej edycji konkursu „Nagroda
Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską” wraz
z Prezydentem Miasta Poznania Jackiem Jaśkowiakiem, Zastępcą
Prezydenta Miasta Poznania Mariuszem Wiśniewskim oraz Przewodniczącym Rady Miasta Poznania Grzegorzem Ganowiczem;
fot. Michał Kaczmarek

Aktualności:

Poznań. Fakty i liczby

Wyniki nauczania

6

Okręgowe komisje egzaminacyjne opublikowały raporty z wynikami sprawdzianu szóstoklasistów, egzaminów gimnazjalnych i matur.
W br. sprawdzian szóstoklasistów odbył się
w nowej formule i składał się z dwóch części przeprowadzonych w formie pisemnej.
W pierwszej części uczniowie zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego i matematyki. Druga część zawierała zadania z języka obcego
nowożytnego. Uczniowie poznańskich szkół
przystępujący w br. do sprawdzianu szóstoklasistów zarówno z części obejmującej język polski i matematykę, jak również z języków obcych
uzyskali wyższe wyniki niż przeciętnie w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim oraz w kraju. Poznańscy szóstoklasiści lepiej poradzili sobie z częścią językową, zwłaszcza z językiem niemieckim, z którego uzyskali
średnio 87,7% punktów, niż z językiem polskim
(76,19% punktów) oraz matematyką (67,22%
punktów), która wypadła najsłabiej. Analogiczna sytuacja wystąpiła również w innych dużych miastach. Podobnie jak w latach poprzednich Poznań na tle innych miast (tj. Warszawy,
Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Łodzi) w br. zajął dalsze pozycje (piąte i czwartą). Jedynie
uzyskany przez poznańskich uczniów wynik
z języka niemieckiego uplasował stolicę Wielkopolski na drugiej pozycji.

Wstępne wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego, podobnie jak w latach poprzednich wykazały,
iż poznańscy uczniowie osiągają wyższe
wyniki z przedmiotów
humanistycznych niż
z matematyczno-przyrodniczych. Przeciętne wyniki w poznańskich szkołach wahały się od 54,49% punktów za test z matematyki do 68,23% punktów za test z historii
i wiedzy o społeczeństwie, a w części językowej od 46,75% punktów z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym do 93,89%
punktów z języka francuskiego na poziomie
podstawowym. Najczęściej zdawanymi językami były angielski
i niemiecki, z których
uczniowie przeciętnie
uzyskali na poziomie

Średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów
w 2015 r.
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podstawowym
odpowiednio
76,15%
i 62,18% punktów, a na poziomie rozszerzonym – 59,52% i 62,87%. W 2015 r. w porównaniu z 2014 r. poznańscy gimnazjaliści lepiej napisali test z języków niemieckiego i francuskiego na obu poziomach, z języka angielskiego na
poziomie rozszerzonym oraz z historii i wiedzy
o społeczeństwie. Niższe wyniki niż w roku minionym uczniowie uzyskali m.in. z testu z języka hiszpańskiego na obu poziomach czy języka polskiego. Porównując średnie wyniki procentowe uzyskane z poszczególnych przedmiotów, na tle innych dużych polskich miast
Poznań najczęściej zajmował czwarte miejsca.
Egzamin maturalny w br. przeprowadzany był w dwóch formułach. Do „nowej” matury przystąpili absolwenci liceów ogólnokształcących. W technikach po raz ostatni obowiązywały „stare” zasady. Maturzyści zdający egzamin w nowej formule m.in. oprócz obowiązkowego egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego musieli podejść też do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym, a na egzaminie ustnym z języka
polskiego dotychczasową prezentację zastąpiła wypowiedź ustna na wylosowany temat.
W 2015 r. w województwie wielkopolskim maturę zdało 72% tegorocznych absolwentów, przy
czym wśród zdających wg nowej formuły świadectwo dojrzałości otrzymało 77% uczniów,
a wg starej formuły wynik pozytywny uzyska-

ło 66% zdających. Dla Poznania dostępne są
natomiast dane dotyczące średnich wyników
procentowych, jakie uczniowie w br. uzyskali
z przedmiotów zdawanych na poszczególnych
poziomach. Wahały się one od 18% (wiedza
o tańcu) do 92,2% (język francuski) na poziomie podstawowym oraz od 23,7% (fizyka
i astronomia) do 73,8% (matematyka) na poziomie rozszerzonym. W porównaniu z 2014 r.
na poziomie podstawowym znacznie lepsze
wyniki w br. maturzyści uzyskali z języka polskiego (o 11,9 pkt proc.). Wyższe wyniki osiągnęli także z biologii, języków: włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, angielskiego czy matematyki. O ile na poziomie podstawowym
z większości przedmiotów w 2015 r. maturzyści
uzyskali lepsze wyniki niż w 2014 r., to na poziomie rozszerzonym sytuacja była odwrotna,
a występujące różnice dość znaczne. Na uwagę zasługuje średni wynik z matury rozszerzonej z matematyki (73,78%), która wypadła najlepiej na tle pozostałych przedmiotów, a jednocześnie wynik ten był znacznie wyższy niż
w roku 2014.

Średnie wyniki procentowe uzyskane
przez poznańskich uczniów na egzaminie
maturalnym
2014
Przedmiot

2015

wzrost/spadek

% uzyskanych
punktów

w punktach
procentowych

Poziom podstawowy
Język francuski

88,01

92,22

4,21

Język włoski

84,22

90,67

6,45

Język hiszpański

75,19

80,32

5,13

Język angielski

74,87

77,95

3,08

Język rosyjski

72

68

-4

Język niemiecki

73,37

65,21

-8,16

Język polski

52,25

64,15

11,9

Matematyka

49,02

52,87

3,85

Historia sztuki

49,96

50,55

0,59

Historia

43,79

44,35

0,56

Geografia

45,04

42,54

-2,5

Biologia

31,33

40,2

8,87

Chemia

46,1

35,4

-10,7

Wiedza
o społeczeństwie

44,51

36,36

-8,15

Informatyka

42,39

31,71

-10,68

Fizyka
i astronomia

33,66

23,52

-10,14

x

18

x

Wiedza o tańcu

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych OKE w Poznaniu
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8

W lipcu br. sieć wypożyczalni Poznańskiego
Roweru Miejskiego zostanie rozbudowana
i przejdzie rewolucję technologiczną. Prace
są w trakcie realizacji.
Baza Poznańskiego Roweru Miejskiego
(PRM), z której mieszkańcy Poznania mogą korzystać już czwarty sezon, jest w trakcie rozbudowy. Wkrótce sieć wypożyczalni będzie liczyła 37 stacji z ponad 440 rowerami. Przejdzie
ona też rewolucję technologiczną, dzięki której stanie się najnowocześniejszą inwestycją
tego typu w Polsce.
W przeprowadzonych w maju br. konsultacjach społecznych wyłoniono nowe miejsca dla usytuowania stacji z rowerami miejskimi. Największą liczbę wskazań uzyskała propozycja umiejscowienia stacji PRM na Piotrowie przy Politechnice Poznańskiej (1 765 głosów na 20 104 głosy oddane), ponad 1 000
osób głosowało także na lokalizacje w parku Sołackim, przy skrzyżowaniu ulic Głogowska/Hetmańska i Termach Maltańskich. W wybranych lokalizacjach operator PRM, którym
jest firma Nextbike, aktualnie montuje nowe
i jednocześnie najnowocześniejsze w Polsce
stacje. Zostaną one wyposażone w nowy system zabezpieczeń i ekrany dotykowe, pojawi
się możliwość płacenia za wypożyczenia przy
terminalach za pomocą kart kredytowych, debetowych i zbliżeniowych. Pozostałe wskazane przez mieszkańców lokalizacje wypoży-

czalni rowerów, poza wyżej wspomnianymi to
również, m.in. przy pętlach tramwajowych na
Dębcu i Górczynie, przy rondach Starołęka i
Solidarności, w pobliżu Akademii Wychowania
Fizycznego, na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Grochowskiej, a także na terenie kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – przy

pływalni, obok Collegium Mathematicum oraz
gmachu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
Poznański Rower Miejski został uruchomiony w kwietniu 2012 r., jako trzecia tego typu
inwestycja w Polsce. W ciągu trzech sezonów
liczba zarejestrowanych użytkowników publicznych jednośladów przekroczyła 19 tys.,
a liczba wypożyczeń zbliżyła się do 160 tys. Tylko w ubiegłym sezonie do systemu dołączyło
6 281 osób, a liczba wynajętych rowerów wyniosła 56 428.
Użytkownicy zarejestrowani w Poznańskim
Rowerze Miejskim mogą bez dodatkowej rejestracji i zbędnych formalności korzystać ze
wszystkich wypożyczalni w Polsce i na świecie,
których operatorem jest firma Nextbike. Miastami, w których wypożyczymy rower są m.in.:
Wrocław, Warszawa, Opole, Białystok, Konstancin-Jeziorna, Lublin, Grodzisk Mazowiecki. Poza granicami kraju firma jest obecna na
3 kontynentach w 14 państwach i 73 miastach,
m.in. w: Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Turcji,
Emiratach Arabskich, Chorwacji, Azerbejdżanie, Łotwie, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii,
Bułgarii oraz na Węgrzech i Cyprze.

Analizy:

Poznańskie szpitale
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Wielkopolski Urząd Wojewódzki udostępnił
najnowsze dane statystyczne dotyczące poznańskich szpitali oraz ich personelu.
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Na koniec 2014 r. w Poznaniu funkcjonowały 22 szpitale cywilne, w tym 9 prowadzonych przez podmioty prywatne. Wśród szpitali publicznych dla 3 jednostek podmiotem
tworzącym było Miasto Poznań (Szpital Miejski
im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ przy
ul. Szwajcarskiej oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej), dla 5 jednostek Sejmik Województwa
Wielkopolskiego (przy ulicach: Juraszów, Garbary, Szamarzewskiego, Krysiewicza, Sanatoryjnej) oraz dla 5 jednostek Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego (szpitale kliniczne
przy ulicach: Długiej, Przybyszewskiego, Polnej,
28 Czerwca 1956 r., Szpitalnej, Grunwaldzkiej).
W 2014 r. w poznańskich szpitalach znajdowało się łącznie 6 tys. łóżek, w tym ok. 1 tys. łóżek dysponowały placówki miejskie. Hospitalizowano w nich 342,2 tys. pacjentów. Chorymi opiekowało się 3,1 tys. lekarzy, 4,3 tys. pielęgniarek oraz 0,8 tys. położnych. Najwięcej łóżek (39%) i pacjentów (47%) zarejestrowano
w szpitalach klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego. Dla porównania
w szpitalach miejskich było to odpowiednio:
16,4% łóżek i 13,8% pacjentów. Prywatne szpi-

tale posiadają nadal niewielką bazę medyczną,
obejmującą 8,1% łóżek szpitalnych znajdujących się w Poznaniu. W 2014 r. skorzystało z nich
7,7% pacjentów poznańskich szpitali.
W szpitalach miejskich prowadzono w 2014 r.
wiele działań poprawiających dostępność
i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
W Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im.
J. Strusia zakupiono m.in.: respirator, aparat do
ozonoterapii, nóż ultradźwiękowy, zestaw laparoskopowy z obrazem trójwymiarowym 3D
oraz wyremontowano pomieszczenia pracowni okulistycznej, ortopedycznej i laryngologicznej. W Szpitalu Miejskim im. Fr. Raszei zakupiono: wytwornicę pary technologicznej dla centralnej sterylizatorni, elektromiograf, defibrylatory oraz zrealizowano projekt „Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie
e-usług w szpitalu ZOZ Poznań-Jeżyce”. Inwestycje wpływające na jakość świadczonych usług
medycznych prowadziły także szpitale należące do podmiotów innych niż Miasto Poznań.
W Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej powstał nowy oddział neonatologiczny. W Wielkopolskim Centrum Onkologii przy ul. Garbary uruchomiono pierwsze
w Polsce urządzenie do wypalania zmian nowotworowych. Nowoczesny rezonans magnetyczny 3T, tj. pozwalający zaglądać do wnętrza człowieka bez użycia promieniowania rentgenowskiego, uruchomiono w Rehasport Clinic.
O wysokim poziomie poznańskiego lecznic-

twa szpitalnego świadczą liczne sukcesy medyczne. Pierwszego przeszczepu płuca w Wielkopolsce dokonał w 2014 r. zespół lekarzy
z Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii przy ul. Szamarzewskiego pod
kierownictwem profesora Wojciecha Dyszkiewicza. Poznań został trzecim ośrodkiem w kraju, po Zabrzu i Szczecinie, w którym przeprowadza się tego typu operacje. W Klinice Kardiologii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego przeprowadzono nowatorski zabieg zwężenia aorty. Podczas zabiegu, wykonanego pod kierunkiem eksperta
w dziedzinie kardiologii wad wrodzonych profesora Shakeela Qureshiego z Pakistanu, wykorzystano nową technikę operowania okolic
tętnicy szyjnej bez użycia skalpela. Doktor Elżbieta Skorupska z Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego opracowała eksperymentalną, nagradzaną na targach wynalazczości, metodę trwałego usuwania bólu polegającą
na nakłuwaniu wytypowanych obszarów mięśni.
W Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego
przeprowadzono pierwszą w Polsce transplantację szpiku od spokrewnionego dawcy, który posiada tylko połowiczną zgodność tkankową z biorcą. Lekarze z Wielkopolskiego Centrum
Onkologii po raz pierwszy w Polsce zastosowali nowoczesną metodę termoablacji przerzutów
w wątrobie.

Analizy:

Korzystający z noclegów w Poznaniu

1998

2000

2002

2006

2008

2010

2012

182 338

175 012

163 071

159 472

532 704

482 219
2004

168 292

166 974

129 381

363 699
142 028

393 519

397 186
148 562

173 449
1996

402 608

582 975

621 836

731 152

liczba korzystających ogółem, w tym
turystów zagranicznych

2014

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny
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438

352

789

592

1 026

759

1 450

1 297

1 404

1 672

1 637

1 986

1 872

3 029

2 293

3 014

3 500

3 202

4 046

3 870

4 207

3 936

5 808

4 766

7 570

6 017

13 739

60 181

8 499

Poznań jest miejscem rozwoju różnych form
turystyki, m.in. biznesowej, kulturowej i wypoczynkowej. Z danych opublikowanych przez
Główny Urząd Statystyczny wynika, iż liczba turystów korzystających z poznańskiej bazy noclegowej zwiększyła się z 615,2 tys. w 2013 r. do
731,2 tys. osób w 2014 r., tj. o 18,8%. Był to najwyższy wzrost liczby turystów na tle innych polskich miast, w których dynamika wahała się od

Liczba turystów zagranicznych w Poznaniu
wg wybranych krajów pochodzenia w 2014 r.

14 036

5% w Krakowie do 15,6%
we Wrocławiu. Pod względem liczby turystów Poznań zajął w 2014 r. czwartą pozycję wśród dużych
polskich miast, plasując się za Warszawą, gdzie
z noclegu skorzystało blisko 2,9 mln odwiedzających, Krakowem, w którym na nocleg zdecydowało się blisko 2 mln turystów oraz Wrocławiem,
gdzie z bazy noclegowej
skorzystało 0,9 mln osób.
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Z roku na rok Poznań odwiedza coraz więcej turystów. Wśród gości zagranicznych
najliczniejszą grupę stanowią od lat turyści
z Niemiec. Coraz liczniej przybywają turyści
z Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.

413 351
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Ruch turystyczny w Poznaniu

Zarówno w stolicy Wielkopolski, jak
i innych dużych miastach przeciętny turysta (w tym również turysta zagraniczny) skorzystał z dwóch noclegów. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych ukształtował się
w Poznaniu na poziomie
37,8% i choć był wyższy
niż w 2013 r. (34,9%), to
podobnie jak w latach
poprzednich był jednym

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny

z najniższych w porównaniu z innymi miastami.
Co czwarty turysta korzystający w 2014 r.
z poznańskiej bazy noclegowej pochodził
z zagranicy. Osoby te (182,3 tys., czyli o 15,6%
więcej niż w 2013 r.) stanowiły 3,3% wszystkich zagranicznych turystów, którzy skorzystali z noclegu w Polsce. Wśród gości odwiedzających Poznań dominowali Niemcy (60,2 tys., tj.
33%), Hiszpanie (14 tys., tj. 7,7%) oraz Anglicy
(13,7 tys., tj. 7,5%). Liczną grupę stanowili też Francuzi (8,5 tys., tj. 4,7%), Rosjanie (7,6 tys., tj. 4,2%),
Holendrzy (6 tys., tj. 3,3%) oraz Włosi (5,8 tys.,
tj. 34,2%). Poznań charakteryzował się większym niż pozostałe miasta udziałem wśród
wszystkich turystów gości z Hiszpanii i Holandii.

Poznaniacy warci poznania:
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Prof. dr hab. Tadeusz Perkitny
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Tadeusz Perkitny (1902–1986) – „wielki
uczony-przyrodnik powstać może w bibliotece i laboratorium, temu nikt nie zaprzeczy, ale wielki przyrodnik z duszą przyrodnika rodzi się tylko gdzieś bardzo daleko,
wśród samotnych ścieżek, gwiazd i mgieł
wszechświata” – uważał profesor Perkitny,
osoba wszechstronnie utalentowana, autorytet w dziedzinie technologii drewna, autor wielu publikacji i patentów.
Tadeusz Perkitny urodził się 31 maja 1902 r.
w Poznaniu. Mieszkał w Krosinku wraz z rodzicami. Uczęszczał do poznańskiego Gimnazjum
Fryderyka Wilhelma. W wieku 16 lat wspomagał swoich rodaków w powstaniu wielkopolskim. Następnie w 1920 r. rozpoczął studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego (obecnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Uzyskawszy w 1926 r. tytuł inżyniera leśnictwa wraz z towarzyszącym mu od gimnazjum
przyjacielem Leonem Mroczkiewiczem zadali
sobie pytanie „co dalej?”. Jako że uznawali siebie za „indywidua”, a w dodatku „Jakieś dziwne nieziszczone tęsknoty i głuche niepokoje”
nurtowały ich serca, krzyknęli „Jechać! Wszystko jedno dokąd, czemu, po co, na co i za co!”.
I po upływie trzech tygodni od pojawienia się
tej ekscentrycznej myśli byli gotowi do drogi. W swoje plecaki zapakowali mapę, aparat
fotograficzny, słoik kiszonych ogórków, kilo-

gram jabłek, bochenek razowego chleba i sto
złotych. Z takim ekwipunkiem rozpoczęła się
ich trwająca prawie cztery lata włóczęga dookoła świata. Podczas tej wyprawy przemierzyli 36 krajów położonych na 5 kontynentach.
Swoją wędrówkę rozpoczęli od Szwecji, potem
były m.in. Norwegia, Francja, Brazylia, Argentyna, Chile, USA, Chiny oraz Indochiny (obecTadeusz Perkitny (od lewej) i Leon Mroczkiewicz w czasie podróży
dookoła świata, fot. ze zbiorów Wydawnictwa Zysk i S–ka

nie Laos, Kambodża i Wietnam), skąd wyruszyli w drogę powrotną wiodącą przez Tanganikę, Kongo, Mauretanię, Maroko, Hiszpanię,
Francję, Włochy, Austrię i Czechosłowację. Pieniądze jakie mieli przy sobie skończyły się już
w pierwszym etapie podróży, toteż na dalszą
wyprawę musieli je zdobywać. Chwytali się
każdego zajęcia, jaki los im podsuwał, a podsuwał im zazwyczaj prace fizyczne. Byli więc
pracownikami w fabryce ścieru drzewnego
w Szwecji, drwalami i lokajami hotelowymi we
Francji, budowali kolej w Brazylii, a u podnóża
Andów wytyczali szlak pod tory kolejowe. Najbardziej dochodowym i jednocześnie ekscytującym zajęciem była posada geometrów w indochińskiej dżungli wśród tygrysów i dzikiego
szczepu. Podczas całej wyprawy poznali smak
nędzy i głodu, ale też luksusu godnego książąt. Niejednokrotnie w życiorys tych obieżyświatów wpisywały się tak nieprawdopodobne zdarzenia i zbiegi okoliczności, że aż sami
z trudem potrafili uwierzyć, że to dzieje się naprawdę. Poznaniacy śledzili kolejne przygody
dwóch śmiałków, czytając publikowane w „Kurierze Poznańskim” relacje z tej podróży. Kiedy
więc przyszedł dzień powrotu w rodzinne strony, rzesze poznaniaków powitało podróżników
z wiwatami. Wspomnienia z tej wyprawy Perkitny zawarł w książce pt. „Z setką złotych dookoła świata”, a 40 lat później w dwutomowym
wydawnictwie pt. „Okrążmy świat raz jeszcze”.
Po wyprawie i obronie doktoratu z leśnictwa
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w 1934 r. Perkitny wyjechał na stypendium
naukowe do Darmstadt w Niemczech. W kolejnych latach był referentem tartacznictwa
w Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu,
a następnie zorganizował i pokierował laboratorium kontrolnym i badawczym Fabryki Sklejek w Bydgoszczy. W tym czasie dokonał odkrycia związanego z kurczliwością drzewa, które skutkowało powstaniem nowego kierunku
badań nad odkształcaniem się drewna. Pracę
tę przerwała II wojna światowa, podczas której
Poznaniacy pośród szczepu wietnamskiej dżungli, fot. ze zbiorów
Wydawnictwa Zysk i S–ka

wziął udział w kampanii wrześniowej jako dowódca Kompanii Łączności 15 Dywizji Piechoty.
Jednak już 19 września 1939 r. dostał się do niemieckiej niewoli, gdzie przebywał całą wojnę.
Kiedy zakończyła się wojna Perkitny powrócił na posadę kierownika w bydgoskiej Fabryce Sklejek i utworzył tam Zakład Ulepszania
Drewna Instytutu Badawczego Leśnictwa. Jeszcze w 1945 r. zaczął wykładać naukę o drewnie
na Politechnice Gdańskiej. Od 1950 r. był kierownikiem utworzonej przez siebie Katedry
Mechanicznej Technologii Drewna na Wydziale Leśnym ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego. W 1948 r.
uzyskał habilitację,
a w 1961 r. otrzymał tytuł profesora
zwyczajnego.
Profesor Perkitny
pracę naukowo-badawczą poświęcił
potrzebom przemysłu drzewnego. Był
autorem m.in. ok.
130 publikacji naukowych oraz 19 patentów krajowych
i
zagranicznych.
Otrzymał wiele nagród, w tym za swoje
wynalazki dwukrot-

nie został uhonorowany Nagrodą Państwową.
Ponadto w uznaniu jego osiągnięć naukowych
przyznano mu Nagrodę Miasta Poznania, Order Sztandaru Pracy I klasy, Nagrodę Ministra
Szkolnictwa Wyższego, Krzyż Kawalerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Perkitny uznawany był za światowy autorytet w dziedzinie technologii drewna, stąd w 1966 r. znalazł się w gronie prezydium Academy of Wood
Science. Dużym zaszczytem dla niego było
także przyznanie tytułu doktora honoris causa, najpierw przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a w 1982 r. przez
ówczesną Akademię Rolniczą w Poznaniu.
Profesor zmarł 7 sierpnia 1986 r. w Poznaniu.
Opracowano na podstawie:
Tadeusz Perkitny, Okrążmy świat raz jeszcze, część I Ruszamy po
przygodę, część II Oko w oko z przygodą, Zysk i S–ka, Poznań 2009
http://puls.edu.pl/?q=uczelnia/web/doktorzy-honoris-causa
[dostęp: 22.06.2015 r.]
http://www.zolnierzewolnosci.pl/portal/pl/Joanna_Nowaczyk_Gdy_ksiezyc_odmienil_sie_zloty_.html [dostęp:
22.06.2015 r.]
http://poznan.wikia.com/wiki/Tadeusz_Perkitny [dostęp:
22.06.2015 r.]
http://www.national-geographic.pl/artykuly/galeria/wielka-wloczega-1926-1930/ [dostęp: 22.06.2015 r.]
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/people,8591.html
[dostęp: 22.06.2015 r.]
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