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WSTĘP

Sławomir A. Malewski  
Zarząd Fundacji ALTUM

Przekazujemy Państwu publikację przygotowaną dla samorządowców 
aktywnych w  pracach poznańskich jednostek pomocniczych – Osie-
dli. Jest to jeden z  ważnych modułów realizowanego przez Fundację 
ALTUM projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Pozna-
niu”, który ma na celu wsparcie i  promocję działalności Rad Osiedli 
w naszym mieście. 

„Miasto Obywateli” to pierwszy tak kompleksowy projekt społeczny 
w Poznaniu dotyczący wyłącznie działalności Rad Osiedli, ich wzmoc-
nienia, rozwoju oraz promocji wśród mieszkańców miasta tej formy za-
angażowania w  sprawy publiczne. Inicjatorami projektu są dwaj radni 
samorządu staromiejskiego, wcześniej już współpracujący z  fundacją. 
Fundacja ALTUM na realizację projektu „Miasto Obywateli” uzyskała 
w 2014 roku dotację w ramach finansowanego z funduszy EOG progra-
mu „Obywatele dla Demokracji”, którego operatorem jest Fundacja im. 
Stefana Batorego. Partnerem projektu, także współfinansującym niektóre 
z działań realizowanych w jego ramach, jest Miasto Poznań. Szczególne-
go wsparcia merytorycznego i logistycznego dla projektu udzielił Wydział 
Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Urzędu Miasta Poznania.

W  ramach projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w  Po-
znaniu” realizowane były dotąd między innymi: kampania społeczna 
pod hasłem „Wybierz się!”, która w  pierwszej odsłonie kierowała apel 
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do mieszkańców o zgłaszanie kandydatur w wyborach do Rad Osiedli, 
a w drugiej zachęcała do głosowania. Zespół badań społecznych Funda-
cji ALTUM prowadził także badania dotyczące Rad Osiedli, zarówno 
wśród mieszkańców, jak i  radnych osiedlowych poprzedniej kadencji. 
Po wyborach działania w ramach projektu skupiają się na wsparciu dla 
nowych Rad Osiedli poprzez organizację szkoleń dla nowo wybranych 
radnych, portal promujący i  monitorujący działalność wszystkich rad 
pod adresem: www.osiedla.poznan.pl oraz niniejszą publikację.

Zaangażowanie obywatelskie mieszkańców Poznania ma długie i pięk-
ne tradycje, dobrze służy rozwojowi miasta, regionu, którego jest stolicą, 
a także oddziałuje na całą Polskę. Potwierdzeniem i uznaniem znacze-
nia tego zaangażowania jest między innymi to, że właśnie w Poznaniu 
mają swoją siedzibę samorządowe zrzeszenia, takie jak choćby Związek 
Miast Polskich. To zaangażowanie obywatelskie od około dwudziestu 
lat ma swój wyraz także w udziale reprezentantów mieszkańców w jed-
nostkach pomocniczych miasta, którymi są Rady Osiedli. Od wie-
lu lat rośnie też liczba zakładanych formalnych stowarzyszeń i mniej 
formalnych ruchów miejskich, często powoływanych dla rozwiązania 
konkretnych problemów lokalnych małych społeczności w dzielnicach 
naszego miasta. Prężne działanie tych organizacji obywatelskich, podej-
mowanie przez nie bardzo ważnych dla mieszkańców miasta tematów 
powoduje, że ich przedstawiciele są coraz częściej i liczniej wybierani do 
Rad Osiedli. Mają też oni rosnący udział w samorządności na poziomie 
ogólnomiejskim, zarówno we władzy uchwałodawczej, jak i wykonaw-
czej. Trzeba mieć nadzieję, że zjawisko to przyczyni się do wzmocnienia 
demokracji w naszym regionie i kraju oraz do aktywizacji społeczeń-
stwa w  zakresie rozwoju wspólnot lokalnych i  wspólnoty narodowej, 
szczególnie wobec obserwowanego zniechęcenia Polaków do tak zwanej 
„dużej polityki”, czyli tej zorganizowanej w ramach działalności partii 
politycznych i  realizowanej w parlamencie i organach wykonawczych 
państwa.

Jednostki pomocnicze w Poznaniu zmieniają się, wzmacniają i rozwi-
jają. W marcu tego roku zakończyła się kolejna kadencja Rad Osiedli. 
Była to pierwsza kadencja po reformie z roku 2011, która w bardzo istot-
ny sposób zmieniła funkcjonowanie rad. Jednostki pomocnicze Miasta 
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przed reformą były jedynie gremium opiniotwórczym. Zmiany struk-
tury i ustroju rad nadały im większe kompetencje oraz środki finansowe 
z budżetu miasta, przeznaczone na działania inicjowane i realizowane 
w osiedlach. W połowie minionej kadencji stowarzyszenie Projekt Po-
znań wspólnie z Miastem organizowało debatę na temat funkcjonowa-
nia rad w nowej sytuacji. Jej uczestnicy zgodnie orzekli, że reforma to 
był krok w dobrym kierunku. Podobna była konkluzja w debatach pod-
czas tegorocznej konferencji zatytułowanej „Rady Osiedli w Poznaniu 
– 4 lata po reformie”, którą w lutym tego roku zorganizowało Miasto 
Poznań oraz Fundacja ALTUM.

Tendencja rozwojowa poznańskiego samorządu pomocniczego wpływa 
pozytywnie na wzrost zainteresowania działalnością w Radach Osiedli, 
szczególnie ze strony tych mieszkańców naszego miasta, którzy już są 
aktywni społecznie. Jak pokazały tegoroczne wybory, a  także wyniki 
badań realizowanych przez Fundację ALTUM w ramach projektu, po-
trzeba jeszcze wzmocnienia wizerunkowego Rad Osiedli i  ich komu-
nikacji, kontaktu z  mieszkańcami, tak aby wzrosła także frekwencja 
w  wyborach osiedlowych, która nadal utrzymuje się na dość niskim 
poziomie. Dlatego też ważne jest, aby prowadzić działania wspierające 
samorządy osiedlowe w dobrym funkcjonowaniu na rzecz mieszkańców 
oraz coraz lepszej komunikacji Rad Osiedli z całą społecznością miasta.

Temu celowi przysłuży się, mamy nadzieję, niniejsza publikacja „VA-
DEMECUM POZNAŃSKIEGO RADNEGO OSIEDLOWEGO 
–  ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta”, przygotowana 
przy zaangażowaniu doświadczonych samorządowców, pracowników 
Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania oraz 
zespołu Fundacji ALTUM. Autorzy starali się w niej poruszyć wszystkie 
ważne dla efektywnego zaangażowania Rad Osiedli sprawy, począwszy 
od spraw ustroju samorządowego naszego miasta, poprzez zagadnienia 
finansów i planowania przestrzennego, po budowanie relacji Rad Osie-
dli z mieszkańcami miasta i wymianę dobrych praktyk.

Zapraszamy do lektury Vademecum oraz odwiedzania portalu 
www.osiedla.poznan.pl i aktywności na jego stronach. Wszystkim Pań-
stwu, radnym poznańskich osiedli, życzymy efektywnej i satysfakcjo-
nującej pracy i współpracy w mieście, na rzecz jego mieszkańców.





I. OSIEDLE – JEDNOSTKA POMOCNICZA 
MIASTA POZNANIA

Adam Szabelski

Osiedle

Obecnie Poznań podzielony jest na 42 osiedla. Zgodnie z  terminolo-
gią prawną te jednostki terytorialne nazywa się „jednostkami pomoc-
niczymi miasta”, jednak wśród mieszkańców funkcjonuje określenie: 
„rada osiedla”. Pojęcie to nie jest do końca właściwe, gdyż Rada Osiedla 
jest tylko organem uchwałodawczym osiedla wybieranym przez jego 
mieszkańców.

W  Poznaniu jednostki pomocnicze nazywane są „osiedlami”. Nazwa 
wynika z  terminologii przyjętej w  Statucie Miasta Poznania, a  także 
w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Termin „osie-
dle” użyty w niniejszym podręczniku dotyczyć będzie tylko i wyłącznie 
jednostek pomocniczych funkcjonujących w Poznaniu, a nie na przy-
kład „osiedli spółdzielczych”.

Osiedla w obecnym kształcie zostały utworzone na mocy art. 5 Ustawy 
z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym i Statutu Miasta Pozna-
nia. Każde osiedle posiada swój statut, nadany w drodze odpowiedniej 



12 mapa oSiedli w poZnaniu

Mapa osiedli w Poznaniu

1. Kiekrz
2. Strzeszyn
3. Krzyżowniki-Smochowice
4. Podolany
5. Morasko-Radojewo
6. Umultowo
7. Jana III Sobieskiego i Marysieńki
8. Piątkowo
9. Naramowice
10. Nowe Winogrady Wschód
11. Nowe Winogrady Północ
12. Winiary
13. Nowe Winogrady Południe
14. Stare Winogrady
15. Sołacz
16. Jeżyce
17. Ogrody
18. Wola
19. Ławica
20. Grunwald Północ
21. Stary Grunwald
22. Św. Łazarz
23. Grunwald Południe
24. Junikowo
25. Kwiatowe

26. Fabianowo-Kotowo
27. Górczyn
28. Świerczewo
29. Zielony Dębiec
30. Wilda
31. Stare Miasto
32. Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria
33. Główna
34. Warszawskie-Pomet-Maltańskie
35. Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
36. Chartowo
37. Rataje
38. Żegrze
39. Starołęka-Minikowo-Marlewo
40. Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
41. Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
42. Głuszyna
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uchwały przez Radę Miasta i  to ten dokument jest najważniejszy dla 
każdego radnego osiedlowego. Statut Osiedla znajduje się na stronie 
Miasta Poznania. Należy zwrócić uwagę na fakt, że osiedle nie posiada 
osobowości prawnej.

Każde osiedle ma swoją nazwę. Zazwyczaj jest to nazwa historyczna 
danej części Poznania. W  przypadku gdy osiedle składa się z  kilku 
części, może mieć nazwę wieloczłonową. Gdy istnieją dwie jednostki 
o podobnych nazwach, dodaje się właściwe określenie odróżniające, na 
przykład: Grunwald Północ lub Grunwald Południe. Osiedla mają też 
ściśle określone terytorium. Obecnie osiedlem największym pod wzglę-
dem powierzchni jest Antoninek-Zieliniec-Kobylepole (20,5 km2), 
a najmniejszym Nowe Winogrady Wschód (około 0,5 km2). Najwięk-
szą liczbą mieszkańców mogą poszczycić się Rataje – około 35 tysięcy, 
a najmniejszą Fabianowo-Kotowo – około 1,7 tysiąca1.

Osiedle ma dwa organy: uchwałodawczy – Radę Osiedla i wyko-
nawczy – Zarząd Osiedla. Obradami rady kieruje przewodniczący 
rady, zaś pracami zarządu przewodniczący zarządu. Funkcji tych 
nie można łączyć. 

Reforma funkcjonalna jednostek 
pomocniczych w 2011 roku

Pragnąc spełnić oczekiwania społeczne, władze miasta Poznania przy-
jęły w 1991 roku Uchwałę w  sprawie trybu powoływania samorządów 
pomocniczych. Idea, aby osiedla były powoływane oddolnie, która przy-
świecała tej uchwale, wpłynęła pozytywnie na budowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego. W wielu lokalnych społecznościach już wcześniej 
zaczęły powstawać nieformalne „komitety osiedlowe”, a  19 listopada 
1991 r. powołano pierwszą jednostkę pomocniczą, którą było Osiedle 

1  Stan na 31.12.2014 r.
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Smochowice. Dwa miesiące później, 7 stycznia 1992 r. powstały osiedla: 
Umultowo, Stare Winogrady, Plewiska i Sołacz. Do 2010 roku w Po-
znaniu powstało 69 osiedli. Decyzja, aby powoływać osiedla oddolnie, 
miała też negatywne konsekwencje, takie jak silne rozdrobnienie, nie-
równość osiedli pod względem powierzchni i liczby ludności, a przede 
wszystkim nie zawsze przemyślane granice. Przykładowo najmniejszym 
osiedlem było Osiedle Zagroda o powierzchni 0,06 km2, a największym 
Szczepankowo-Spławie-Krzesinki mające niemal 16 km2. Wspomniane 
już Osiedle Zagroda miało w 2010 roku 477 mieszkańców, tymczasem 
Piątkowo Zachód ponad 36 tysięcy. Osiedla miały różne statuty. Jedne 
posiadały radę i zarząd, zaś inne, np. Osiedle Wilczy Młyn, miały za-
rząd osiedla i ogólne zebranie mieszkańców. Roczne plany rzeczowo-fi-
nansowe wielu małych osiedli wynosiły po kilkanaście tysięcy złotych, 
co powodowało, że trudno było zrealizować nawet niewielkie inwesty-
cje. Ponadto, przy tak małym planie i tak dużym rozdrobnieniu środ-
ki nie zawsze były racjonalnie wydawane. Kolejnym problemem były 
tak zwane „białe plamy”, czyli tereny, na których nie funkcjonowało 
żadne osiedle. Przykładem może być tu Plac Wolności, którego płyta 
była poza jakimkolwiek osiedlem, pomimo że ulice go otaczające stano-
wiły granicę aż trzech jednostek pomocniczych. Skoordynowanie prac 
na Placu Wolności było więc bardzo utrudnione. Innym przykładem 
może być teren spółdzielczego Osiedla Władysława Łokietka i grani-
czącego z nim Lasu Piątkowskiego, który nie wchodził w skład żadnego 
osiedla, co powodowało, iż problemami tej części Poznania nie zajmo-
wała się żadna jednostka pomocnicza. Takich przykładów było więcej. 
Na koniec dochodziły problemy stworzenia równych zasad działania 
dla tak wielu różnych osiedli. Trudno było tak samo traktować osie-
dle zamieszkałe przez ponad 30 tysięcy mieszkańców i to mające tysiąc 
mieszkańców. Przed reformą zorganizowanie nawet jednego wspólnego 
spotkania dla wszystkich przedstawicieli osiedli stanowiło dużą trud-
ność pod względem logistycznym. Oczywiście dzięki społecznej pracy 
wielu osiedlowych działaczy udawało się dokonać wielu zmian korzyst-
nych dla mieszkańców, ale zarówno władze miasta, jak i sami działacze 
rozumieli, że nadszedł czas na reformy.

Nie było jednak zgody co do kierunku, w którym miały iść zmiany. Ów-
czesny prezydent Poznania Ryszard Grobelny przedstawił propozycję, 
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która zakładała powstanie 16 wielkich i  silnych „dzielnic”. Niektó-
re społeczności lokalne, zwłaszcza na mniejszych osiedlach, wyrażały 
wątpliwości co do zasadności takiego rozwiązania. Obawiano się, że 
w tak dużych organach administracyjnych kontakt pomiędzy radnymi 
osiedlowymi a mieszkańcami będzie utrudniony, wskazywano także na 
fakt, że nowe, wielkie jednostki nie będą zajmować się małymi, lokal-
nymi problemami. Z kolei zwolennicy reformy podnosili argument, iż 
osiedla będą dysponowały większymi budżetami, dzięki czemu skutecz-
niej będą odpowiadać na potrzeby mieszkańców. W  celu konsultacji 
i wypracowania jednego stanowiska Rada Miasta Poznania powołała 
doraźną Komisję ds. Reformy Jednostek Pomocniczych.

W efekcie jej prac Rada Miasta podzieliła osiedla na trzy kategorie:

1. Osiedla, gdzie dominuje zabudowa wielorodzinna (centrum i blo-
kowiska), gdzie granice jednostki terytorialnej miały docelowo 
obejmować więcej niż 15 tysięcy mieszkańców.

2. Osiedla z zabudową mieszaną – powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

3. Osiedla peryferyjne – powyżej tysiąca mieszkańców.

W ramach tych kategorii osiedla miały same zadecydować, jak chcą się 
połączyć, aby spełnić powyższe wymogi. Nie wszystkie osiedla się do 
tego dostosowały. W związku z tym, ten fragment reformy został zre-
alizowany tylko częściowo i zaowocował powstaniem 42 osiedli. Rada 
Miasta Poznania zaproponowała dodatkowe korzyści dla osiedli, które 
się połączą, być może proces ten będzie zatem kontynuowany w dalszej 
perspektywie czasowej.

Zwiększeniu uległy środki z budżetu miasta, którymi dysponują Osie-
dla na realizację swoich zadań. Do 2010 roku środki naliczane były pro-
porcjonalnie do liczby mieszkańców. Zazwyczaj było to kilka złotych 
od każdej osoby zameldowanej na danym osiedlu. Po 2011 roku osiedla 
otrzymują także środki naliczane według kryterium powierzchni i – co 
najważniejsze – sumę środków finansowych stanowiących 5% podat-
ku od nieruchomości znajdujących się na danym terytorium. Kwestie 
finansowe zostały dokładnie opisane w  rozdziale „Finanse a  osiedle”. 
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Wraz z dodatkowymi środkami zwiększyła się ilość nowych obowiąz-
ków i, co ważniejsze, wzrosła odpowiedzialność radnych osiedlowych.

W wyniku reformy rozszerzone zostały kompetencje osiedli w zakresie 
opiniowania. W sprawach dotyczących danego osiedla zasięganie jego 
opinii przez organy Miasta Poznania i jednostki organizacyjne jest obli-
gatoryjne, sama opinia nie jest jednak wiążąca2.

Istotną zmianą było też wprowadzenie jednego terminu wyborów do 
wszystkich Rad Osiedli na terenie całego Poznania. Wcześniej wybory 
odbywały się w różnym czasie, co często powodowało, że mieszkańcy 
nie otrzymywali na czas informacji o wyborach, a frekwencja była ni-
ska. Obecnie, dzięki zmianie, liczba osób biorących udział w głosowa-
niu nieco się zwiększyła, jednakże średnia frekwencja dla całego miasta 
Poznania nadal wynosi niecałe 8%.

Wybory do Rad Osiedli

Sposób przeprowadzania wyborów reguluje dokument Zasady i tryb wy-
boru Rady Osiedla będący załącznikiem do statutu osiedla. Jak każde de-
mokratyczne wybory, również wybory do rady osiedla są powszechne, 
równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Czynne 
prawo wyborcze mają wszyscy obywatele polscy w wieku powyżej 18 
lat, którzy na stałe zamieszkują teren danego osiedla. Każdy mieszka-
niec spełniający te wymogi musi być wpisany do spisu wyborców.

Za przeprowadzenie wyborów odpowiada Miejski Zespół ds. Wyborów 
Osiedlowych powołany przez Prezydenta Miasta Poznania. Działania 
zespołu określa dokument Zasady i tryb wyboru Rad Osiedli. Zespół ten 

2  Paragraf nr 40 Statutu Miasta Poznania oraz Zarządzenie Nr 26/2011/K Prezydenta 
Miasta Poznania z 9 czerwca 2011 r. w  sprawie współdziałania wydziałów Urzędu 
Miasta Poznania i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z jednostkami pomoc-
niczymi miasta – osiedlami.
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powołuje także obwodowe komisje wyborcze. Członkowie tak powo-
łanych komisji mogą pochodzić z innych części miasta, nie mogą być 
jednak bliskimi krewnymi osoby startującej w wyborach do Rady Osie-
dla w danym okręgu wyborczym ani kandydatami do Rady Osiedla lub 
członkami Zarządu Osiedla.

Wybory do Rad Osiedli odbywają się na terenie całego Poznania 
w jednym terminie, po upływie kadencji, w dzień wolny od pracy. Ist-
nieje jednak możliwość, że w przypadku ważnego powodu Rada Miasta 
może skrócić lub wydłużyć kadencję danej Rady Osiedla, podając nowy 
termin wyborów.

Osiedle może zostać podzielone na kilka okręgów wyborczych. 
Wtedy liczbę mandatów pomiędzy wszystkie okręgi dzieli się w  taki 
sposób, aby zachować proporcjonalność liczby radnych do liczby miesz-
kańców. Osiedle może być podzielone również na obwody głosowa-
nia. Siedziby obwodowych komisji wyborczych mieszczą się zazwyczaj 
w tych samych miejscach, w których odbywa się głosowanie w innych 
powszechnych wyborach.

Osoba starająca się o  status kandydata na radnego osiedla musi 
wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy podpisany przez 
co najmniej 10 popierających ją osób zamieszkujących na stałe na 
terenie osiedla oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandy-
dowanie. Kandydatów można zgłosić najpóźniej 30 dni przed dniem 
wyborów. Jeśli w  zgłoszeniu są wady, Miejski Zespół ds. Wyborów 
Osiedlowych stwierdza nieważność zgłoszenia lub wskazuje wady, które 
należy usunąć. Każdy starający się o status kandydata na radnego osie-
dlowego otrzymuje potwierdzenie z urzędu o przyjęciu zgłoszenia jego 
kandydatury.



18 adam SZabelSki

Aby wybory się odbyły, liczba kandydatów musi być większa niż 
mandatów do zdobycia w danym okręgu. Jeżeli jest równa, wszyscy 
zgłoszeni zostają radnymi bez przeprowadzenia wyborów. Jeśli zaś 
jest mniejsza, termin na zgłoszenia jest wydłużany. Jeśli nadal nie 
ma chętnych w liczbie przynajmniej 2/3 składu rady, wybory się nie 
odbywają. Rada Osiedla do czasu kolejnych wyborów nie powstaje. 

Po zarejestrowaniu kandydatów Miejski Zespół Wyborczy zarządza 
wydrukowanie obwieszczeń zawierających dane o kandydatach. Są one 
podawane do publicznej wiadomości najpóźniej na dwa tygodnie przed 
wyborami.

Nie ma ścisłych regulacji dotyczących kampanii wyborczej do Rad 
Osiedli. Najważniejsze zasady to: zakaz agitacji w dniu wyborów oraz 
zakaz umieszczania materiałów wyborczych (ulotek, plakatów itp.) 
w lokalu wyborczym i najbliższej okolicy. Nie wolno też rozwieszać pla-
katów wyborczych na zewnątrz i wewnątrz budynków oraz obiektów 
administracji państwowej, samorządowej, placówek oświatowych oraz 
sądów, a także na znakach drogowych.

Przed wyborami każdy kandydat może wyznaczyć swojego męża 
zaufania. Musi mieć on odpowiednie zaświadczenie wydane najpóź-
niej na dwa dni przed wyborami przez Miejski Zespół ds. Wyborów 
Osiedlowych.

Karty do głosowania zawierają nazwiska wszystkich kandydatów w ko-
lejności alfabetycznej oraz informacje o sposobie głosowania. Powinna 
być też na nich pieczęć obwodowej komisji wyborczej. Wyborca głosuje, 
stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na 
którego oddaje głos. Może zaznaczyć więcej niż jedną osobę, ale nie 
więcej niż liczba mandatów w okręgu. Taki głos jest ważny. Tak 
samo jak w wypadku innych wyborów, obowiązuje kilka zasad, których 
należy ściśle przestrzegać. Po pierwsze, w lokalu wyborczym musi być 
wyznaczone miejsce umożliwiające zagłosowanie w  sposób tajny, nie 
wolno w nim prowadzić agitacji wyborczej. Ponadto, urna nie może być 
otwierana przed zakończeniem głosowania, a w komisji musi znaleźć 
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się odpowiednia liczba osób. Wyborca musi pokazać członkowi komisji 
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, podpisać się w odpo-
wiedniej rubryce na spisie wyborców, otrzymać kartę do głosowania, 
a następnie wrzucić wypełnioną kartę do urny.

Po zamknięciu lokalu wyborczego komisja, przestrzegając zapisu za-
wartego w załączniku do Statutu Osiedla, liczy głosy. Niezwłocznie po 
sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie komisja wywiesza eg-
zemplarz protokołu głosowania w widocznym miejscu w budynku loka-
lu wyborczego. Na podstawie otrzymanych protokołów ze wszystkich 
obwodów wyniki podaje Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych. 
Osoby z  największą liczbą głosów w  okręgu wyborczym zdobywają 
mandaty. W przypadku, gdy równą liczbę głosów uprawniającą do uzy-
skania mandatu otrzymało dwóch lub więcej kandydatów, o rozdziale 
mandatów decyduje losowanie przeprowadzone przez Miejski Zespół.

Osoby, które stale zamieszkują na terenie danego osiedla i które uznają, 
że doszło do nieprawidłowości, mogą wnieść protest w ciągu 5 dni od 
dnia wyborów. Jeśli protest okaże się uzasadniony, Miejski Zespół może 
zarządzić na przykład ponowne przeliczenie głosów lub może dojść na-
wet do unieważnienia wyborów i ich powtórzenia.
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Organy Osiedla

Statut Osiedla wyróżnia dwa organy jednostki pomocniczej: Radę Osie-
dla i Zarząd Osiedla. Jak już wspomniano, rada jest organem uchwało-
dawczym, a zarząd wykonawczym.

Rada Osiedla

Rada Osiedla jest organem kolegialnym, w skład którego wchodzi 
15 lub 21 osób3, w zależności od wielkości danego osiedla. Pochodzą 
oni z wyboru mieszkańców4. Zazwyczaj na pierwszej sesji wybierają oni 
przewodniczącego rady, który kieruje jej pracami. Odbywa się to w taj-
nym głosowaniu, bezwzględną większością głosów.

Rada Osiedla wybiera również jednego lub dwóch zastępców, którzy 
w przypadku nieobecności przewodniczącego mogą prowadzić obrady. 
Kwestię odwołania danej osoby z  funkcji czy okoliczności rezygnacji 
z  pełnienia dotychczasowych obowiązków dokładnie określa Statut 
Osiedla. W przypadku jednoczesnej rezygnacji przewodniczącego rady 
i jego zastępców, osobę powołaną do przewodniczenia obradom wska-
zuje Przewodniczący Rady Miasta.

Przewodniczący rady to w dużej mierze funkcja „administracyjna”. 
Jego najważniejszym zadaniem jest czuwanie nad sprawnym dzia-
łaniem rady – zajmuje się on organizacją pracy, zwoływaniem sesji, 
proponowaniem porządku obrad czy prowadzeniem obrad. Osoba 
ta pełni też funkcje reprezentacyjne w kontaktach zewnętrznych.

3  Liczba ta może być mniejsza, jeśli np. członkowie rady zrezygnują ze sprawowania 
mandatu, a w danym okręgu wyborczym nie zgłosiło się więcej kandydatów chęt-
nych do działania w radzie. 
4 W przypadku gdy liczba kandydatów do rady jest mniejsza (lecz nie mniejsza niż 
2/3 zakładanego składu rady) lub równa liczbie mandatów w  okręgu, kandydaci 
wchodzą w skład Rady Osiedla bez konieczności przeprowadzania wyborów.
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Rada spotyka się według potrzeb i  sama ustala harmonogram swojej 
pracy. Istnieje jednak warunek, że musi spotkać się przynajmniej raz 
na kwartał. Z zasady to przewodniczący rady zwołuje zebranie. Musi 
to też zrobić na wniosek przewodniczącego zarządu lub na wniosek 1/3 
ustawowego składu rady.

Aby zebranie mogło się odbyć i było ważne, musi być na nim obecna 
co najmniej połowa członków rady (czyli kworum). Rada osiedla może 
wypowiadać się tylko przez uchwały sporządzone na piśmie. Uchwa-
łę zgodnie ze statutem przyjmuje się zwykłą większością głosów. Sta-
tut Osiedla dokładnie określa, jak powinna wyglądać uchwała. W  jej 
przygotowaniu pomogą pracownicy Wydziału Wspierania Jednostek 
Pomocniczych Miasta Urzędu Miasta Poznania. Należy pamiętać 
również, że rada może przyjmować tylko uchwały zgodne ze statutem 
i musi stosować się w pełni do jego zapisów.

Zgodnie z przepisami rada zajmuje się wszystkimi sprawami będącymi 
w kompetencji osiedla. Jej podstawowym celem jest dbanie o zrówno-
ważony rozwój osiedla. Rada Osiedla powinna w ramach środków sta-
rać się inwestować w różnych częściach zarządzanego przez siebie tere-
nu, tak aby osiedle jako całość rozwijało się równomiernie.

W celu zdobycia dodatkowych środków osiedle może startować w kon-
kursie „grantowym” (więcej o tym w rozdziale „Finanse a osiedle”). In-
nym sposobem realizacji dodatkowych inwestycji na terenie osiedla jest 
składanie propozycji do projektu uchwały budżetowej Miasta Poznania.

Jednostka pomocnicza może również wystąpić z wnioskiem o przekaza-
nie kompetencji zarządzania mieniem komunalnym, które jest jej nie-
zbędne do realizacji zadań, a także prawa do ustalania zasad korzysta-
nia z tegoż mienia. Osiedle może przejąć w zarząd na przykład miejską 
działkę i przeprowadzić na niej potrzebną inwestycję. Zobowiązane jest 
jednak utrzymywać przejęte w zarząd mienie w stanie niepogorszonym 
i korzystać z niego zgodnie z przeznaczeniem.

Rada ma obowiązek co najmniej raz w  roku informować miesz-
kańców osiedla o swojej aktywności na zebraniach z mieszkańcami 
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lub przez publiczne upowszechnianie sprawozdania z działalności rady 
(na przykład poprzez publikację w gazecie osiedlowej bądź rozniesienie 
kopii sprawozdania do mieszkań znajdujących się na terenie osiedla).

Ważną kompetencją Rady Osiedla jest powoływanie Zarządu Osiedla, 
kontrola jego działań i odwoływanie go. Jak już wspomniano, zarząd 
jest kolegialnym organem wykonawczym. Oznacza to, że jeżeli Rada 
Osiedla podejmie decyzję o realizacji inwestycji i zaplanuje na to odpo-
wiednie środki, to w gestii zarządu będzie jej poprowadzenie. Oczywi-
ście w każdej chwili także zainteresowani radni mogą pomagać zarzą-
dowi w danej sprawie.

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta jest zobowią-
zany do pomocy w przeprowadzaniu sesji poszczególnych rad osie-
dlowych oraz w ich przygotowaniu. Przewodniczący danej rady z od-
powiednim wyprzedzeniem informuje pracownika Oddziału WJPM 
o  zamiarze zwołania sesji, proponowanym porządku obrad i  plano-
wanych projektach uchwał. Pracownik Oddziału WJPM w uzgodnie-
niu z przewodniczącym rady osiedlowej i wnioskodawcami projektów 
uchwał przygotowuje z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomienie 
i porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. Następ-
nie radnym osiedlowym wysyła w terminie i w sposób przyjęty w Regu-
laminie Rady zawiadomienie o terminie sesji rady i informację o porząd-
ku obrad wraz z projektami uchwał.

W trakcie posiedzenia Rady Osiedla do obowiązków pracownika Od-
działu WJPM należy protokołowanie sesji, jednak może on pełnić rolę 
protokolanta nie dłużej niż do godz. 20:30. Zasada ta wynika z Ko-
deksu Pracy – pracownik musi mieć zapewniony nieprzerwany jede-
nastogodzinny odpoczynek przed kolejnym dniem pracy, który urzęd-
nik rozpoczyna o godz. 7:30. Sesja może być nagrywana na nośniku 
elektronicznym, który następnie przechowywany jest przez okres 5 lat. 
Z każdej sesji jest sporządzony protokół. Przygotowuje go pracownik 
Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta. Na protoko-
lanta może być powołana także każda inna osoba spośród radnych, 
na przykład wtedy, gdy pracownik WJPM musi opuścić sesję o godzi-
nie 20.30. Podpisany przez prowadzącego obrady oraz protokolanta 
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protokół wykładany jest do wiadomości radnych w siedzibie Rady Osie-
dla nie później niż 30 dni po zakończeniu sesji5.

Zarząd Osiedla

Zarząd składa się z 3 do 7 członków. W skład zarządu mogą wejść oso-
by spoza rady, a nawet spoza obszaru osiedla. Jeśli osoba, która nie jest 
członkiem rady, zostaje powołana w  skład zarządu, nie ma prawa do 
głosowania na sesjach rady.

Jeśli w ciągu trzech miesięcy od pierwszego zebrania rady nie zostanie 
powołany zarząd, to Rada Osiedla może zostać rozwiązana. Wybory 
przewodniczącego zarządu, jego zastępców, a także członków zarządu 
odbywają się w głosowaniu tajnym, przy obecności przynajmniej po-
łowy składu rady. Przewodniczącego zarządu wybiera się bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady. Pozostałych wybiera się 
zwykłą większością głosów. Jak już wspomniano, rada może odwołać 
zarząd, czyni to w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu rady. Rada może też odwołać pojedynczych człon-
ków zarządu. Natomiast odwołanie przewodniczącego zarządu osiedla 
oznacza tym samym odwołanie całego zarządu. Sposób odwołania jest 
dokładnie opisany w Statucie Osiedla.

Jeżeli członek Zarządu Osiedla zrezygnuje ze sprawowanych funkcji, 
rada przyjmuje rezygnację w  formie uchwały lub, gdy tego nie zrobi 
w ciągu miesiąca, rezygnacja uznawana jest za przyjętą. W wypadku 
gdy z pełnienia swojej funkcji zrezygnuje przewodniczący zarządu, do 
dymisji podaje się cały zarząd.

Zebrania zarządu odbywają się w  miarę potrzeb. Rada Osiedla ma 
prawo podjąć decyzję, iż pomiędzy sesjami „upoważnia Zarząd do wy-
dawania opinii i  rozpatrywania spraw należących do jej kompetencji 
z wyłączeniem określonych w § 28 ust. 3 Statutu Osiedla”. Jeśli rada 

5  Informacja dotycząca obsługi organów Jednostek Pomocniczych Miasta, opr. Wydział 
Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, Poznań 2015.
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zdecyduje się na takie rozwiązanie, to zarząd musi na najbliższej sesji 
Rady Osiedla przedstawić podjęte w tym zakresie działania.

Co ważne, zarząd nie przestaje działać po upływie kadencji Rady Osie-
dla, lecz działa do czasu wyboru nowego zarządu. Jest on zobowiązany 
sporządzić i  złożyć nowo wybranej radzie (oraz prezydentowi miasta) 
pisemną informację w zakresie działań podjętych w „okresie przejścio-
wym”. Zarząd zawsze musi także informować radę o  swoich pracach 
pomiędzy sesjami. Ma on też obowiązek raz do roku (do końca lutego) 
przedstawić radzie sprawozdanie roczne ze swojej pracy.

Zarząd zajmuje się między innymi przygotowaniem projektów 
uchwał, nad którymi debatuje później Rada Osiedla. Jeśli uchwa-
ła zostanie przegłosowana przez radę, zarząd, jako organ wykonawczy, 
czuwa nad wdrażaniem jej w życie. Należy podkreślić kolegialny cha-
rakter zarządu. W gestii zarządu leżą również sprawy finansowe. To on 
przygotowuje projekt planu wydatków osiedla na następny rok. Oczy-
wiście rada może nanosić poprawki, ale to zarząd przedstawia główny 
zarys wydatków osiedla i to on jest odpowiedzialny za gospodarowanie 
finansami w ciągu roku.

Oprócz kwestii finansowych zarząd zajmuje się także mieniem przeka-
zanym przez Miasto osiedlu. Może to być na przykład działka, na której 
wybudowano plac zabaw czy siłownię na wolnym powietrzu. W takim 
wypadku zarząd na bieżąco administruje terenem i  jest zobowiązany 
(w terminie do 15 października roku poprzedzającego nowy rok budże-
towy) do przekazania pracownikowi Wydziału Wspierania Jednostek 
Pomocniczych Miasta szczegółowego zestawienia prac utrzymanio-
wych, konserwacyjnych i  remontowych planowanych do realizacji na 
terenach przekazanych osiedlom do zarządzania i korzystania. W opar-
ciu o  tak sporządzone przez organ wykonawczy osiedla dokumenty 
WJPM przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicz-
nego (na przykład w trybie przetargu nieograniczonego bądź konkursu 
ofert)6.

6  Tamże.
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Istotnym zadaniem, jest kwestia informowania mieszkańców o pracach 
rady osiedla i zarządu. Służyć temu może na przykład osiedlowa gaze-
ta czy strona internetowa. Szczególnie wartym podkreślenia jest to, iż 
wszystkie obrady – zarówno zarządu, jak i rady – są jawne. Każdy ma 
prawo przyjść na zebranie i wysłuchać dyskusji w danej sprawie. Tyl-
ko w przypadkach wynikających z przepisów prawa rada może utajnić 
głosowanie.

W przygotowaniu posiedzeń zarządu pomaga właściwy Oddział WJPM. 
Przewodniczący zarządu informuje pracownika WJPM, z  odpowied-
nim wyprzedzeniem, o zamiarze zwołania posiedzenia, proponowanym 
porządku obrad i planowanych projektach uchwał. Pracownik WJPM 
w uzgodnieniu z przewodniczącym zarządu i wnioskodawcami projek-
tów uchwał przygotowuje zawiadomienie i  porządek obrad, projekty 
uchwał wraz z uzasadnieniem. Następnie wysyła je, w sposób przyjęty 
przez zarząd7. Nie ma jednak obowiązku protokołowania posiedzeń za-
rządu przez pracownika WJPM. Może robić to jedna z osób obecnych 
na spotkaniu.

Regulamin Rady Osiedla

Działanie Rady Osiedla odbywa się na podstawie Statutu Osiedla, któ-
ry uchwaliła Rada Miasta, ale także regulaminu, który mogą uchwalić 
sami radni osiedlowi. Nie jest to jednak obowiązkiem.

Regulamin uściśla zasady prac rady na sesji. Opisuje on, z jakim wy-
przedzeniem radni powinni być zawiadamiani o zebraniu, jakie są pro-
jekty uchwał itp. Regulamin określa także szczegółowo, jak przewod-
niczący rady osiedla powinien sprawować swoją funkcję, kiedy udzielać 
radnym głosu, jak dyscyplinować mówców, w  jakim trybie przerwać 
sesję, gdy nie ma niezbędnego kworum. Ustalony jest też maksymalny 

7  Tamże.
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czas trwania sesji. Wreszcie regulowana jest kwestia dotycząca zapytań 
do przewodniczącego rady czy zarządu.

W dokumencie tym dokładnie opisane są również procedury związane 
z podejmowaniem uchwał i wiążących decyzji. Każdy radny, komisja 
lub zarząd mogą zgłaszać na piśmie projekty uchwał wraz z uzasadnie-
niem. Przewodniczący umieszcza projekt w porządku obrad i poddaje 
radzie pod głosowanie. Najpierw powinno odbyć się pierwsze czytanie, 
a następnie (po dyskusji i zgłoszeniu ewentualnych poprawek przez rad-
nych) drugie czytanie, po którym następuje głosowanie. Jeśli nie ma 
jednomyślności w  sprawie jakiejś poprawki, to głosowanie następuje 
najpierw nad nią. Projekt uchwały wnioskujący może w każdej chwili 
wycofać (aż do momentu głosowania). Jeśli radny ma zastrzeżenia do 
podjętej uchwały, może zawsze zgłosić to do protokołu.

Regulamin omawia również dokładnie sposób głosowania. Głosowanie 
jawne dokonuje się przez podniesienie ręki. Jeśli są jakieś wątpliwości 
co do głosowania, na przykład na sali jest dużo osób, następuje gło-
sowanie imienne. Przewodniczący wyczytuje nazwisko każdego rad-
nego, a  wyczytani muszą wypowiedzieć formułę: „za”, „przeciw” lub 
„wstrzymuję się”. Głosowanie tajne dotyczy zazwyczaj powoływania lub 
odwoływania osób na określone stanowiska. Tryb głosowania tajnego 
wymaga wydrukowania kart do głosowania, na których w odpowied-
niej kratce należy postawić znak „x”. W przypadku gdy głosowanie nie 
dotyczy osób, lecz konkretnego wniosku, znak „x” należy postawić przy 
odpowiedzi, którą głosujący uznaje za godną wyboru. Głosy tak odda-
ne liczy komisja skrutacyjna wybrana spośród członków rady na czas 
głosowania.

Rada Osiedla może powołać odpowiednie komisje w celu podziału za-
dań wśród radnych. Sposób działania komisji może szczegółowo okre-
ślić regulamin. Mogą być one powoływane na okres całej kadencji lub 
tylko na określony czas. Każda rada może podejmować decyzje w spra-
wach komisji według własnego uznania. Komisja ma własnego prze-
wodniczącego i jego zastępcę. Musi ona przygotowywać sprawozdania 
roczne ze swoich prac oraz protokoły z posiedzeń.
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Zadania i kompetencje jednostki 
pomocniczej

Osiedle po reformie otrzymało szereg nowych zadań. Należą do nich 
sprawy publiczne o  znaczeniu lokalnym, które są określone w  Statu-
cie Osiedla. Warto przypomnieć, iż statut dla każdego osiedla uchwala 
Rada Miasta.

Do zadań Osiedla należą działania w zakresie:

 � tworzenia więzi lokalnych;

 � funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej;

 � lokalnych dróg, chodników i parkingów;

 � oświaty, kultury, sportu, rekreacji;

 � ładu przestrzennego;

 � porządku i bezpieczeństwa;

 � stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków;

 � dbałości o mienie miasta;

 � usług świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta.

Wydziały Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne zobo-
wiązane są do podejmowania działań umożliwiających Osiedlom wy-
konywanie ich zadań. Zasady współpracy zostały określone w Zarzą-
dzeniu Prezydenta Miasta Poznania w sprawie współdziałania wydziałów 
Urzędu Miasta Poznania i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta 
z jednostkami pomocniczymi miasta – osiedlami.

W myśl zarządzenia pracownicy poszczególnych wydziałów UMP oraz 
kierownicy innych miejskich jednostek mają za zadanie umożliwić osie-
dlom wykonywanie zadań wynikających ze Statutu Miasta Poznania 
czy statutów poszczególnych osiedli. Zobowiązani są oni w  szczegól-
ności do zasięgania opinii w sprawach wynikających ze statutów osie-
dli, do informowania o istotnych sprawach dotyczących danego terenu, 



28 adam SZabelSki

do rozpatrywania wniosków Osiedla o ujęcie w budżecie Miasta zadań 
dotyczących obszaru, do opiniowania planu wydatków osiedli i do kon-
sultowania wszystkich innych ważnych dla mieszkańców danego terenu 
spraw.

Ponadto wydziały UMP oraz jednostki miejskie mają za zadanie współ-
działać z Osiedlami w zakresie ustalania listy zadań powierzonych, do-
tyczących tak ważnych dla mieszkańców spraw jak: remonty miejskich 
placówek oświatowych, chodników i dróg wewnętrznych, zieleńców czy 
małej architektury. Lista zadań przekazanych osiedlom musi brać pod 
uwagę środki na ich realizację8.

Po reformie funkcjonowania jednostek pomocniczych (2011 r.) osiedla 
zyskały możliwość decydowania o funduszach remontowych dla szkół 
i przedszkoli z  tak zwanych „środków powierzonych”. Osiedla często 
dofinansowują również inwestycje z własnych środków. Ponadto rady 
osiedlowe mają możliwość zgłaszania kandydatów na członków komi-
sji w  konkursach dotyczących wyboru dyrektorów przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów. Umożliwia to ściślejszą współpracę między 
placówką miejską, a mieszkańcami danego osiedla reprezentowanymi 
przez Radę Osiedla.

Istotnym zadaniem, przed którym stoją osiedla, są działania na rzecz 
ładu przestrzennego. Jednostki pomocnicze zyskały ważne narzędzie, 
zwłaszcza w  postaci wnioskowania do prezydenta miasta w  sprawie 
wywołania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego (mpzp). Mają też prawo opiniować każdy projekt czy kon-
cepcję tworzoną na szczeblu Rady Miasta. W  sprawach związanych 
z mpzp można korzystać z konsultacji z pracownikami Miejskiej Pra-
cowni Urbanistycznej czy Wydziału Wspierania Jednostek Pomocni-
czych Miasta.

8  Zarządzeniu Nr 26/2011/K Prezydenta Miasta Poznania z 9 czerwca 2011 r. w spra-
wie współdziałania wydziałów Urzędu Miasta Poznania i kierowników jednostek orga-
nizacyjnych Miasta z jednostkami pomocniczymi miasta – osiedlami.
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W celu realizacji swoich zadań Zarząd Osiedla musi opracować projekt 
planu wydatków osiedla, a Rada Osiedla – po wprowadzeniu ewentual-
nych poprawek – zatwierdza plan wydatków osiedla w formie uchwały. 
Przystępując do prac nad planem finansowym, warto skonsultować się 
z urzędnikami, którzy zajmują się inwestycjami, aby dowiedzieć się, czy 
powzięty projekt jest możliwy do zrealizowania, jakie będą szacowane 
koszty itd. Dobrym zwyczajem jest, że Osiedle ustalając plan wydat-
ków, konsultuje swoje propozycje z mieszkańcami, wykorzystując różne 
sposoby komunikacji.

Osiedle, planując inwestycję, musi rozpocząć od konsultacji z  odpo-
wiednią jednostką miasta i  sprawdzenia, czy teren należy do miasta. 
Jeśli obiekt jest własnością miasta i nie jest przeznaczony na przykład 
na sprzedaż, lub pod inną inwestycję, można rozpocząć dalsze prace. 
Następnym krokiem jest przygotowanie projektu. Na etapie przygoto-
wania projektu Rada Osiedla powinna przemyśleć, czy chce wykonać 
wszystkie prace w jednym roku budżetowym, czy też podzielić realiza-
cję na kilka etapów. Posiadając projekt i kosztorys, Rada Osiedla może 
również próbować uzyskać dofinansowanie, starając się o „granty osie-
dlowe”. Więcej na ten temat w rozdziale dotyczącym finansów osiedla. 
Warto pamiętać, iż Osiedla mają prawo wysyłać swoich przedstawicieli 
do odbioru robót związanych z wszystkimi inwestycjami, które zosta-
ły sfinansowane z ich budżetu. W trakcie odbioru należy informować 
o  swoich wątpliwościach oraz nalegać na wpisanie ich do protokołu 
odbioru.

Osiedla mogą zgłaszać też swoich kandydatów do komisji lub zespołów 
powołanych przez miasto w sprawach o znaczeniu lokalnym. Przykła-
dem może być Zespół ds. Rezerwatu Żurawiniec czy konkurs „Cen-
trum Warte Poznania”.

Osiedle ma prawo wyrażania opinii na wszelkie tematy dotyczące osie-
dla. Mogą one dotyczyć między innymi projektów miejskich inwesty-
cji: budynków komunalnych, przedszkoli, domów dziecka itd. Rada 
ma prawo pełnego wglądu do dokumentacji i  – znając okolicę najle-
piej – powinna wskazywać na ewentualne problemy do rozwiązania. 
Również wszelkie programy dla całego miasta dotyczące spraw osiedla 
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(zwłaszcza pomocy społecznej, porządku czy bezpieczeństwa) są przed-
stawiane radom. W przypadku powstania nowych ulic, skwerów czy 
parków Osiedle opiniuje projekty ich nazewnictwa. Może także wnieść 
własne propozycje nazw.

Jednostki pomocnicze mają też pełne prawo, na podstawie Ustawy o do-
stępie do informacji publicznej, prosić o dokładne informacje na temat 
wszystkich spraw dotyczących obszaru osiedla. Ponadto mają obowią-
zek same udzielać takich informacji, odpowiadając na przykład na 
pisma i  e-maile mieszkańców. Ważnym obszarem, w którym Osiedle 
może wykazywać aktywność, jest współdziałanie z  różnego rodzaju 
stowarzyszeniami, organizacjami czy spółdzielniami działającymi na 
terenie osiedla.

Nadzór nad Osiedlami

Osiedla mogą działać tylko zgodnie ze statutem. Nie wolno jej podej-
mować uchwał w sprawach, które nie leżą w zakresie jej kompetencji. 
Należy pamiętać też, że powierzane są publiczne środki. Te pieniądze 
mają służyć dobru ogółu. Przy każdej decyzji należy kierować się zasa-
dami rzetelności i gospodarności.

Jednostki pomocnicze miasta podlegają kontroli organów nadrzęd-
nych, które je powołały, a więc Radzie Miasta i Prezydentowi. Orga-
ny te mają prawo żądać wszystkich informacji dotyczących decyzji rady 
lub zarządu osiedla czy ich funkcjonowania. Zarówno radni miejscy, jak 
i prezydent, a także jego przedstawiciele, którymi są zastępcy prezyden-
ta, sekretarz miasta czy skarbnik miasta mogą uczestniczyć w posiedze-
niach rady. To prawo mają również dziennikarze czy mieszkańcy, gdyż 
Osiedla działają jawnie i mogą być poddawane społecznej kontroli.

Osiedle nie ma własnej komisji rewizyjnej. Zamiast niej nad funkcjono-
waniem jednostek pomocniczych, zgodnie ze swoimi kompetencjami, 
kontrole sprawują komisja rewizyjna oraz inne komisje Rady Miasta 
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Poznania. Również Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Mia-
sta ma prawo interweniować lub domagać się wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości co do prawidłowego działania organów osiedla.

Każda uchwała przyjęta przez radę czy zarząd musi być przedłożona 
prezydentowi w ciągu 14 dni od daty jej podjęcia. Prezydent może 
w ciągu 45 dni uchylić niezgodną z prawem uchwałę. Oczywiście 
Rada Osiedla w ciągu 30 dni może się odwołać do Rady Miasta. 
Prezydent ma też prawo wstrzymać wykonanie uchwały rady lub za-
rządu osiedla, gdyby naruszała prawo bądź nie spełniała wymogów 
celowości, rzetelności lub gospodarności.

W razie powtarzania się nieprawidłowości, może dojść do rozwiązania 
Rady Osiedla przez Radę Miasta. Gdy łamania prawa dopuszcza się 
Zarząd Osiedla, prezydent może wezwać Radę Osiedla do odwołania 
zarządu, a gdy to nie rozwiąże problemu, może również dojść do roz-
wiązania całej rady. W przypadku gdy Rada Osiedla przestanie działać 
z  takich powodów przed zakończeniem kadencji, Rada Miasta może 
wyznaczyć osobę, która zajmie się zadaniami i zobowiązaniami jednost-
ki pomocniczej.

Nabycie, sprawowanie i wygaśnięcie 
mandatu radnego osiedlowego

Mandat radnego osiedla nabywa się zazwyczaj w drodze wyborów9. Na-
leży zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku rezygnacji radnego, zastępu-
je go osoba, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów w okręgu, 
z osób które nie dostały się do rady. Może więc zdarzyć się, że na przy-
kład ktoś zostanie radnym w trakcie kadencji. Oczywiście może dojść do 
sytuacji, że osoba, która jest pierwsza na „liście rezerwowych”, odmówi 
przyjęcia mandatu, wtedy do rady osiedla wchodzi kolejna osoba z listy.

9  Zob. Przypis nr 5 niniejszego opracowania.
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Osoba, która obejmuje mandat radnego, może przystąpić do jego spra-
wowania tylko wtedy, gdy złoży następujące ślubowanie: „Ślubuję uro-
czyście jako radny Osiedla … [tu nazwa] pracować dla dobra i pomyśl-
ności Osiedla i Miasta Poznania, działać zawsze zgodnie z prawem oraz 
interesami Osiedla i jego mieszkańców, godnie i rzetelnie reprezentować 
swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla 
wykonywania zadań Osiedla”. Ślubowanie można zakończyć słowami 
„Tak mi dopomóż Bóg!”. Odmowa złożenia ślubowania może skutko-
wać wygaśnięciem mandatu radnego.

Zarówno Rada Osiedla, jak i Zarząd Osiedla to organy kolegial-
ne, a więc praca każdego pojedynczego radnego przekłada się na 
działanie całej rady. Radny może na przykład przygotować pisma 
w sprawach osiedla. Takie gotowe pismo musi przekazać przewodniczą-
cemu zarządu i to on je podpisuje i wysyła za pośrednictwem Wydziału 
Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.

Radny osiedla może też przedstawić swoje projekty uchwał, które prze-
każe zarządowi, a potem trafią one pod obrady rady. Radny może prze-
słać do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta swój 
projekt uchwały w celu weryfikacji pod względem formalnym. Dzięki 
temu taka uchwała nie zostanie zakwestionowana na przykład ze wzglę-
du na błędy formalne.

Mandat radnego osiedlowego wygasa wraz z końcem kadencji, ale 
może też wygasnąć w  jej trakcie. Najczęstszą przyczyną wygaśnięcia 
mandatu w  trakcie kadencji jest rezygnacja z  członkostwa w  Radzie 
Osiedla. Przyczyny tego mogą być różne i  radny nie musi ich poda-
wać. Często pojawia się pytanie, czy wybór do Rady Miasta oznacza 
zakończenie działalności w jednostce pomocniczej. Zgodnie z prawem 
można łączyć mandat radnego osiedlowego i radnego miejskiego (z za-
strzeżeniem, że za pracę w radzie osiedla nie otrzymuje on diety). Jest 
to indywidualna decyzja radnego. Również pracę w Urzędzie Miasta 
można łączyć z aktywnością w Radzie Osiedla. Przyczyną wygaśnięcia 
mandatu jest również śmierć radnego lub utrata prawa wybieralności.



33i. oSiedle – jednoSTka pomocnicZa miaSTa poZnania

Korzystanie z dokumentacji

Każdy radny ma prawo do wglądu do wszystkich dokumentów Osiedla. 
Dokumentacja znajduje się w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocni-
czych Miasta i tam można zobaczyć wszystkie dokumenty. Jeżeli radny 
zajmujący się daną sprawą posiada protokoły ze spotkań czy pisma urzę-
dowe, powinien oryginały tych dokumentów złożyć w wyżej wymienio-
nym wydziale, a sobie pozostawić tylko kopie. Należy również pamiętać 
o tym, iż każde pismo może być wysłane przez radnego tylko za pośred-
nictwem Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta i musi 
mieć podpis przewodniczącego zarządu lub jego zastępcy. Jeżeli takiego 
podpisu nie ma, radny wysyłający określone dokumenty nie może po-
woływać się na to, iż reprezentuje stanowisko Rady Osiedla, tym samym 
występuje jedynie we własnym imieniu – jako mieszkaniec osiedla. Osie-
dle udziela odpowiedzi na korespondencję za pośrednictwem WJPM. 
Pisma wychodzące z  Osiedla podpisywane są przez przewodniczącego 
zarządu, a następnie rejestrowane i wysyłane przez pracownika WJPM. 
Jeden egzemplarz pisma jest odkładany do teczki aktowej.

Wydziały Urzędu Miasta Poznania oraz miejskie jednostki organizacyjne 
lub inne organy przekazują korespondencję i materiały dla jednostek po-
mocniczych miasta za pośrednictwem WJPM. W przypadku wpłynięcia 
korespondencji bezpośrednio do organów Osiedla, korespondencja powinna 
zostać przekazywana do właściwego oddziału WJPM bez zbędnej zwłoki.

Korespondencja jest rejestrowana i  przekazywana Osiedlom przez 
pracownika właściwego oddziału WJPM w  formie elektronicznej na 
skrzynki mailowe założone na serwerze Urzędu Miasta. Pracownik 
WJPM odkłada pismo w  formie papierowej do odpowiedniej teczki 
aktowej. Pisma wychodzące, zawierające uchwały stanowiące opinię 
Osiedla w  sprawach przekazanych przez wydziały i miejskie jednost-
ki organizacyjne, pisma dotyczące prośby o wydanie opinii w zakresie 
zmian w planie wydatków Osiedla oraz pisma z wnioskami o dokona-
nie zmian w planie wydatków Osiedla są podpisywane przez dyrektora 
bądź zastępcę dyrektora WJPM10.

10  Informacja dotycząca obsługi organów Jednostek Pomocniczych Miasta, opr. Wydział 
Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, Poznań 2015.





II. SAMORZĄD TERYTORIALNY

Paweł Sztando

Samorząd miejski

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wskazuje, że podstawową jednostką 
samorządu terytorialnego jest gmina. Jest to jedyna jednostka samorzą-
du terytorialnego, która ma umocowanie w  najwyższym akcie praw-
nym. Pozostałe – powiat oraz województwo – swoje umocowanie mają 
w ustawach. Pojęcia „gmina”, „powiat” czy „województwo” należy rozu-
mieć dwojako: jako pewien obszar i jako wspólnotę mieszkańców tego 
obszaru. Samorząd terytorialny jest instytucją publiczną, do której 
wszyscy członkowie danej wspólnoty należą obowiązkowo. Decyzje 
władz samorządowych obowiązują wszystkich mieszkańców. Nikt nie 
może się „wypisać” z gminy albo powiatu.

Samorząd terytorialny opiera się na dwóch najważniejszych zasa-
dach:

 � pomocniczości – zasada ta oznacza, że wszelkie instytucje samo-
rządowe są tworzone jedynie jako pomoc w stosunku do działań 
i  potrzeb samych mieszkańców. Gmina zajmuje się tylko tymi 
sprawami, których mieszkańcy nie mogą wykonać sami. Powiat 
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powinien być traktowany jako pomocniczy w stosunku do gmi-
ny, a województwo w stosunku do powiatu.

 � decentralizacji – zasada ta oznacza ograniczenie kompetencji 
administracji rządowej i  przekazanie kompetencji samorządom 
znajdującym się bliżej obywatela. Zasada ta powoduje ogranicze-
nie zadań, a zarazem odpowiedzialności administracji rządowej. 
Na mocy odpowiednich ustaw zadania i środki na ich realizację 
są przekazywane przez jednostki państwowe organom samorzą-
dowym. Rozwój decentralizacji w Polsce nastąpił w latach dzie-
więćdziesiątych XX w., kiedy to przekształcono dawny scentrali-
zowany system w ustrój demokratyczny, będący bliżej obywatela.

Samorząd terytorialny w Polsce został przywrócony w 1990 roku. 
Jego reforma nastąpiła w styczniu 1999 roku, kiedy to wprowadzono, 
obowiązujący do dziś, trójstopniowy podział terytorialny: gminny, 
powiatowy i wojewódzki. Obecnie w Polsce jest 16 województw, 314 
powiatów i 66 miast na prawach powiatu (w tym Poznań) oraz 2478 
gmin. W początkowym okresie transformacji ustrojowej samorząd te-
rytorialny zaczął się dynamicznie rozwijać. Dokonano istotnych zmian 
strukturalnych i organizacyjnych na szczeblu gminy i miasta. Powstała 
nowa administracja samorządowa, której organizacja, funkcjonowanie 
i kompetencje zostały na nowo uregulowane.

Poznań, jako miasto na prawach powiatu, jest gminą miejską wyko-
nującą dodatkowo zadania powiatu. Rada Miasta Poznania jest orga-
nem stanowiącym i kontrolnym w mieście, natomiast Prezydent Mia-
sta Poznania jest organem wykonawczym miasta. Należy zaznaczyć, że 
miasto na prawach powiatu nie jest powiatem, a jedynie gminą, której 
ustawodawca rozszerzył zakres zadań.

Zadaniem gminy jest zaspokajanie wszystkich podstawowych potrzeb 
jej mieszkańców, czyli członków gminnej wspólnoty. Zakres działalno-
ści i zadań gminy zawarty jest w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym.
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Zadania samorządu:

 � Zadania własne – służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty sa-
morządowej. Możemy wyróżnić cztery podstawowe grupy spraw 
dotyczących:

 � infrastruktury technicznej (drogi, ulice, wodociągi, komu-
nikacja publiczna);

 � infrastruktury społecznej (szkolnictwo podstawowe, ochro-
na zdrowia, opieka społeczna, polityka prorodzinna, kultura);

 � porządku i bezpieczeństwa publicznego (utrzymanie czy-
stości i porządku, ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo 
sanitarne itp.);

 � ładu przestrzennego i  ekologicznego (gospodarka tereno-
wa, ochrona środowiska).

 � Zadania zlecone – to zadania przynależne administracji rządo-
wej, ale wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Zadania przekazywane są samorządom na mocy ustawy i  wy-
pływają z uzasadnionych potrzeb państwa (np. pomoc komba-
tantom, wybór ławników sądowych, zadania z zakresu ewidencji 
ludności).

Zgodnie z przyjętymi w 1999 roku założeniami reformy samorządowej, 
powiat wypełnia zadania lokalne o charakterze ponadgminnym.

Najważniejsze zadania powiatu:

 � prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych;

 � ochrona zdrowia (prowadzanie szpitali powiatowych);

 � prowadzenie instytucji kultury (teatry, muzea);

 � pomoc społeczna (powiatowe centra pomocy rodzinie, domy 
opieki), pomoc niepełnosprawnym, aktywizacja rynku pracy, ob-
sługa bezrobotnych;

 � transport zbiorowy i drogi publiczne;

 � geodezja, kartografia, prowadzenie administracji architektonicz-
no-budowlanej.
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Rada Miasta Poznania – organ stanowiący 
i kontrolny

Rada Miasta Poznania jest organem stanowiącym i kontrolnym mia-
sta. Do jej kompetencji należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 
działania miasta, o ile przepisy nie stanowią inaczej. Reprezentuje zbio-
rowe interesy wspólnoty mieszkańców Poznania. W szczególności okre-
śla politykę rozwoju miasta. Kadencja Rady Miasta trwa 4 lata, licząc 
od dnia wyboru. Na czele Rady Miasta Poznania stoi przewodniczący 
oraz 3 wiceprzewodniczących.

Do wyłącznych kompetencji rady gminy należą między innymi1:

 � uchwalanie statutu gminy;

 � ustalanie wynagrodzenia wójta;

 � powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy – na wniosek wójta;

 � uchwalanie budżetu gminy oraz podejmowanie uchwały w spra-
wie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z  tytułu jego 
wykonania;

 � uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego;

 � ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych;

 � podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat;

 � podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy;

 � podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów,

 � nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.

W miastach na prawach powiatu, czyli na przykład w Poznaniu, Rada 
Miasta wybierana jest w wyborach, w których stosuje się ordynację wy-
borczą proporcjonalną. W  pozostałych gminach i  miastach od 2014 

1  Art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
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roku stosowane są jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW). Wcześniej 
JOW-y były stosowane jedynie w gminach do 20 tys. mieszkańców.

Liczba radnych zależna jest od liczby mieszkańców. W miastach do 200 
tys. mieszkańców radnych jest 25. Na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. 
mieszkańców przypada kolejnych 3 radnych, nie więcej jednak niż 45. 
W  Radzie Miasta Poznania zasiada 37 radnych. Jednak liczba ta 
w wyborach w 2018 roku może się zmniejszyć. Spada bowiem liczba 
osób zameldowanych w Poznaniu – na koniec 2013 roku wynosiła ona 
niecałe 504 tys. Spadek poniżej 500 tys. spowoduje zmniejszenie liczby 
mandatów do 34.

W wyborach do Rady Miasta Poznania okręgi wyborcze zostały 
dostosowane do granic jednostek pomocniczych. Nowy podział 
miasta na okręgi wyborcze został uchwalony przez Radę Miasta Pozna-
nia w październiku 2012 roku. Uchwały wraz z załącznikami w wersji 
elektronicznej dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicz-
nej2. Poznań jest podzielony na 7 okręgów wyborczych. W  dwóch 
z nich przypada po 6 mandatów, w pozostałych po 5.

Radny miasta reprezentuje wyborców całego miasta, nie tylko swojego 
okręgu wyborczego. Ma prawo występować z wnioskami, interpelacja-
mi i zapytaniami wobec organów miasta. Jest obowiązany brać udział 
w pracach Rady Miasta Poznania i  jej komisji oraz innych instytucji 
samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. Radni 
mogą tworzyć kluby radnych. Klub składa się co najmniej z trzech rad-
nych. Radny jest przyjmowany przez prezydenta, jego zastępców, dy-
rektorów wydziałów bez zbędnej zwłoki w  celu uzyskania informacji 
niezbędnych do wykonywania mandatu.

Rada Miasta Poznania obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie jej działania. Sesja rady zwo-
ływana jest przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 

2  Uchwała Rady Miasta Poznania z 16 października 2012 r. nr XXXIX/579/VI/2012 
w  sprawie podziału miasta Poznania na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta 
Poznania, ustalenia granic i numerów tych okręgów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu
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raz na kwartał. Zawiadomienie o sesji podaje się łącznie z tematyką ob-
rad do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miasta Poznania oraz na oficjalnej stronie interne-
towej miasta. W sesji może uczestniczyć przewodniczący organu wyko-
nawczego jednostki pomocniczej (osiedla) lub inna osoba przez niego 
upoważniona, z prawem zabierania głosu na sesji w sprawach dotyczą-
cych osiedla. Do udziału w  sesji przewodniczący może zaprosić tak-
że przedstawicieli innych podmiotów, których dotyczą sprawy będące 
przedmiotem obrad. Mogą oni – za zgodą przewodniczącego – zabierać 
głos w sprawach ich dotyczących.

Przewodniczący Rady Miasta organizuje prace rady oraz w imie-
niu rady pełni funkcje reprezentacyjne. Zwołuje posiedzenia rady, 
ustala ich porządek i je prowadzi. Ponadto dba o umożliwienie każde-
mu z  radnych wykonywanie jego mandatu. Przyjmuje kierowane do 
rady skargi mieszkańców miasta. Przewodniczący rady wykonuje swoje 
obowiązki przy pomocy trzech wiceprzewodniczących, którym wyzna-
cza kolejność pełnienia odpowiednich funkcji na przykład na wypadek 
swojej nieobecności.

Rada Miasta Poznania powołuje stałe komisje, określając zarazem 
ich przedmiot oraz zakres działania. Posiedzenia komisji prowadzi 
przewodniczący komisji. W pracach komisji mogą uczestniczyć z pra-
wem zabierania głosu radni niebędący jej członkami. Ponadto w po-
siedzeniach komisji mogą uczestniczyć przewodniczący rad i zarządów 
osiedli lub upoważnieni przedstawiciele osiedli z  prawem zabierania 
głosu w  sprawach związanych z  zakresem działania. Przewodniczący 
rady oraz zarządu osiedla są zawiadamiani o posiedzeniu komisji, jeżeli 
w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca danego osiedla. Z po-
siedzenia komisji sporządzany jest protokół.

Obecnie w Radzie Miasta Poznania funkcjonują następujące komisje:

 � Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 � Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego

 � Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
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 � Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki

 � Komisja Kultury i Nauki

 � Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej

 � Komisja Oświaty i Wychowania

 � Komisja Polityki Przestrzennej

 � Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia

 � Komisja Rewitalizacji

 � Komisja Rewizyjna

 � Komisja Rodziny

 � Komisja Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych

 � Komisja Samorządowa

 � Doraźna Komisja do spraw powstania Rataje-Parku w Poznaniu

 � Doraźna Komisja Legislacyjna

Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:

 � przewodniczący Rady Miasta;

 � prezydent miasta;

 � komisja Rady Miasta;

 � klub radnych;

 � każdy radny;

 � osiedle, w  sprawach dotyczących wyłącznie obszaru jego dzia-
łania, określonych w statucie osiedla, i takich, które nie zostały 
ustawowo zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady Miasta 
lub Prezydenta;

 � każdy mieszkaniec Poznania posiadający czynne prawo wyborcze, 
którego wniosek poparło co najmniej 5000 innych mieszkańców 
Poznania posiadających czynne prawo wyborcze, w  sprawach, 
które nie zostały ustawowo zastrzeżone do wyłącznej kompeten-
cji Rady Miasta lub Prezydenta.
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Rada rozpatruje każdy projekt uchwały nie później niż w ciągu 3 mie-
sięcy od daty jego złożenia. Wymogiem koniecznym inicjatywy usta-
wodawczej złożonej przez grupę mieszkańców Poznania (co najmniej 
5000 mieszkańców) jest dołączenie projektu uchwały zaopiniowanego 
w  zakresie zgodności z  prawem przez radcę prawnego lub adwokata 
wraz z uzasadnieniem oraz listą osób popierających dany wniosek.

Na podstawie ustawy o  samorządzie gminnym organom przysługuje 
prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na ob-
szarze działania organów, które je ustanowiły (czyli lokalnie). Organy 
gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

 � wewnętrznego ustroju gminy (miasta) oraz jednostek pomocni-
czych,

 � organizacji urzędów i instytucji gminnych (miejskich),

 � zasad zarządu mieniem gminy (miasta),

 � zasad i  trybu korzystania z  gminnych (miejskich) obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej.

Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy (miasta) w  formie 
uchwały, tylko w przypadku niecierpiących zwłoki przepisów porząd-
kowych akty takie może wydać wójt.

Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłosze-
nie w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Przepisy powszechnie obo-
wiązujące wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, 
a przepisy porządkowe – po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia, 
chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnio-
nych, szczególnych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić 
w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

Przepisy porządkowe mogą być wydawane przez radę miasta w  za-
kresie nieuregulowanym w ustawach czy innych powszechnie obowią-
zujących przepisach, jeżeli ich ustanowienie jest niezbędne dla ochrony 
życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego 
albo dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. 
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W przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe może wy-
dać Prezydent Miasta – w formie zarządzenia, które podlega zatwierdze-
niu na najbliższej sesji Rady Miasta. Nieprzedstawienie do zatwierdzenia 
lub odmowa zatwierdzenia takiego zarządzenia skutkuje określeniem 
przez Radę Miasta terminu utraty jego mocy obowiązującej.

Prezydent Miasta wydaje również akty prawne wewnętrznego kiero-
wania i funkcjonowania Urzędu Miasta, nieobejmujące mocą całego 
miasta. Są to zarządzenia wewnętrzne oraz decyzje.

Prezydent Miasta Poznania –  
organ wykonawczy

Organem wykonawczym w  mieście jest Prezydent Miasta, który od 
roku 2002 wybierany jest w wyborach bezpośrednich. Zadaniem or-
ganu wykonawczego jest wykonywanie uchwał organu stanowiącego, 
czyli Rady Miasta, gospodarowanie mieniem, realizowanie budżetu, 
przygotowywanie projektów uchwał dla organu stanowiącego, zatrud-
nianie i  zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych, koordy-
nowanie działalności jednostek organizacyjnych, kierowanie bieżącą 
działalnością miasta oraz reprezentowanie go na zewnątrz. Prezydent 
Miasta Poznania swoje zadania wypełnia przy pomocy Urzędu Mia-
sta Poznania i podlegających mu jednostek organizacyjnych. Prezydent 
może powołać maksymalnie czterech zastępców.

Reforma samorządowa z  2002 roku, wprowadzająca bezpośrednie 
wybory na prezydenta miasta, zlikwidowała zarządy miast, powie-
rzając prezydentowi pełnię władzy. Dzięki temu ma on bardzo silną 
pozycję: jednoosobowo zarządza majątkiem gminy (miasta) oraz pra-
cownikami Urzędu Miasta, a także jednoosobowo podejmuje decyzje 
administracyjne.

Wybory na urząd Prezydenta Miasta odbywają się wraz z wybora-
mi do Rady Miasta. Głosowanie ma miejsce według zasady większości 



44 paweł SZTando

bezwzględnej w  dwóch turach, o  ile w  pierwszym głosowaniu żaden 
z kandydatów nie otrzyma ponad połowy głosów. Jeżeli w wyborach na 
urząd Prezydenta Miasta brał udział tylko jeden kandydat i nie zdobył 
on więcej niż połowa głosów, wyboru prezydenta dokonuje Rada Miasta 
większością bezwzględną w obecności przynajmniej połowy radnych. 
Podobna sytuacja występuje w razie braku kandydatów.

W razie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta przed upływem ka-
dencji (np. odwołania z urzędu, odmowy złożenia ślubowania, złożenia 
pisemnej rezygnacji, śmierci) jego funkcję, do czasu objęcia obowiąz-
ków przez nowo wybranego prezydenta, pełni osoba wyznaczona przez 
Prezesa Rady Ministrów.

Prezydent Miasta Poznania i zastępcy – kadencja 2014-2018

 � Jacek Jaśkowiak – prezydent Miasta Poznania

 � Mariusz Wiśniewski – zastępca prezydenta ds. gospodaro-
wania nieruchomościami, oświaty, bezpieczeństwa publicz-
nego oraz rewitalizacji miasta 

 � Agnieszka Pachciarz – zastępca prezydenta ds. pomocy spo-
łecznej i opieki zdrowotnej, współpracy z organizacjami spo-
łecznymi oraz działalności gospodarczej i kultury

 � Maciej Wudarski – zastępca prezydenta ds. polityki prze-
strzennej, transportu oraz ochrony środowiska 

 � Arkadiusz Stasica – zastępca prezydenta ds. gospodarki ko-
munalnej i lokalowej oraz sportu

Zadania i kompetencje prezydenta i jego zastępców

Prezydent Miasta Poznania – Jacek Jaśkowiak

Prezydent realizuje następujące zadania

 � kieruje bieżącymi sprawami miasta;

 � reprezentuje miasto na zewnątrz;
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 � koordynuje przygotowanie i realizację wieloletnich planów oraz 
programów rozwoju zmierzających do osiągnięcia strategicznych 
celów miasta;

 � nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej miasta, realizując 
w tym zakresie zadania określone w Ustawie o samorządzie gmin-
nym oraz w ustawie o finansach publicznych;

 � zapewnia przygotowanie projektów i realizację uchwał Rady Mia-
sta Poznania;

 � wydaje, w przypadkach niecierpiących zwłoki, przepisy porządkowe;

 � zatrudnia i  zwalnia kierowników miejskich jednostek orga-
nizacyjnych oraz wykonuje w  stosunku do nich uprawnienia 
zwierzchnika służbowego;

 � wykonuje uprawnienia zwierzchnika w  stosunku do kierowni-
ków powiatowych inspekcji i  straży w  zakresie przewidzianym 
przepisami odrębnymi;

 � wydaje decyzje w  indywidualnych sprawach z  zakresu admini-
stracji publicznej;

 � udziela upoważnień pracownikom Urzędu Miasta do wydawania 
decyzji w jego imieniu;

 � organizuje współpracę miasta z zagranicą;

 � prowadzi politykę informacyjną miasta;

 � zapewnia opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powo-
dzią, ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy;

 � zabezpiecza interesy miasta w spółkach i spółdzielniach, prowadzi 
sprawy dotyczące tworzenia spółek z udziałem miasta, przystępo-
wania Miasta Poznań do spółek, stowarzyszeń i spółdzielni oraz 
występowania z  nich (z  wyłączeniem zadań z  zakresu nadzoru 
nad spółdzielniami socjalnymi), a także opracowywania propozy-
cji gospodarowania udziałami i akcjami stanowiącymi własność 
Miasta Poznań, w  szczególności przygotowywania prywatyzacji 
jednoosobowych spółek z udziałem Miasta Poznań z wyłączeniem 
zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego nad Poznańskim Towa-
rzystwem Budownictwa Społecznego spółka z  o.o., Zarządem 
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Komunalnych Zasobów Lokalowych spółka z o.o. oraz Miejskim 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej S.A. nadzorowa-
nych przez zastępcę prezydenta do spraw gospodarki komunalnej 
i lokalowej oraz sportu;

 � prowadzi sprawy dotyczące przekształceń własnościowych i orga-
nizacyjnych miejskich jednostek organizacyjnych oraz komunal-
nych osób prawnych.

2. Do prezydenta jako kierownika Urzędu Miasta Poznania należą 
sprawy dotyczące:

 � nadzoru nad organizacją pracy urzędu i przestrzeganiem przepi-
sów prawa;

 � polityki osobowej;

 � wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku 
do zastępców prezydenta, skarbnika, sekretarza oraz pozostałych 
pracowników urzędu;

 � określenia wysokości funduszu płac dla wydziałów;

 � ogólnego nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych urzędowi.

3. Prezydent nadzoruje:

 � Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli;

 � Biuro Rady Miasta;

 � Biuro Nadzoru Właścicielskiego;

 � Gabinet Prezydenta;

 � Wydział Organizacyjny.

4. Prezydent prowadzi nadzór właścicielski przy pomocy Biura Nadzo-
ru Właścicielskiego nad:

 � Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt” – w  zakresie nadzoru 
właścicielskiego;

 � miejskimi instytucjami kultury – w zakresie opiniowania rocz-
nych sprawozdań finansowych miejskich instytucji kultury;
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 � samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej – w za-
kresie opiniowania półrocznych i rocznych sprawozdań finanso-
wych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

5. Prezydent współpracuje z  następującymi stałymi komisjami Rady 
Miasta Poznania:

 � Komisją Rewizyjną;

 � Komisją Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego.

Zastępca prezydenta do spraw gospodarowania nieruchomościami, 
oświaty, bezpieczeństwa publicznego oraz rewitalizacji miasta – Mariusz 
Wiśniewski

1. Do zakresu zadań zastępcy prezydenta należy prowadzenie spraw 
dotyczących

 � strategii rozwoju miasta, programowania i planowania jego roz-
woju społeczno-gospodarczego oraz przygotowywania analiz na 
temat sytuacji społeczno-gospodarczej miasta;

 � koordynacji i monitorowania realizacji zadań ujętych w Miejskim 
Programie Rewitalizacji oraz w Zintegrowanym Programie Odno-
wy i Rozwoju Śródmieścia na lata 2014-2030;

 � współpracy przy opracowywaniu i realizacji wieloletnich prognoz 
finansowych – w zakresie prognoz inwestycyjnych;

 � formułowania propozycji kierunków polityki mieszkaniowej 
miasta;

 � bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współpracy z Policją 
i Państwową Strażą Pożarną na zasadach określonych w odręb-
nych przepisach;

 � obrony cywilnej, spraw obronnych i zagrożeń nadzwyczajnych;

 � inicjowania i wspierania pozyskiwania funduszy strukturalnych 
z programów operacyjnych na poziomie regionalnym i krajowym 
oraz z instytucji wspólnotowych Unii Europejskiej;

 � promocji miasta w zakresie rozwoju turystyki miejskiej, kulturo-
wej i kongresowej;
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 � wspomagania zarządzania projektami w zakresie koordynowania 
i monitorowania;

 � inwentaryzacji mienia komunalnego;

 � gospodarowania nieruchomościami;

 � nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego przeka-
zanego miastu w wyniku przekształceń jednostek komunalnych, 
decyzji administracyjnych i czynności cywilnoprawnych;

 � oświaty oraz wychowania dzieci i młodzieży;

 � funkcjonowania wymienionych w obwieszczeniu prezydenta miej-
skich placówek, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;

 � nadzoru nad realizacją programów zgodnie z  odrębnym zarzą-
dzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem miasta;

 � promocji oferty miasta dla działań inwestycyjnych;

 � nadzoru nad realizacją programów zgodnie z  odrębnym zarzą-
dzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem miasta.

2. Pan Mariusz Wiśniewski nadzoruje:

 � Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

 � Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

 � Biuro Obsługi Inwestorów

 � Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 � Wydział Oświaty

 � Wydział Rozwoju Miasta

 � Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

3. Pan Mariusz Wiśniewski nadzoruje:

 � przy pomocy Wydziału Oświaty:
 � przedszkola,
 � szkoły,
 � miejskie szkoły artystyczne,
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 � młodzieżowe domy kultury,
 � pozostałe miejskie jednostki wymienione w Obwieszczeniu Pre-
zydenta Miasta, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty;

 � przy pomocy Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 
– Centrum Turystyki Kulturowej “Trakt” – z wyłączeniem nad-
zoru właścicielskiego wykonywanego przez prezydenta;

 � przy pomocy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeń-
stwa – Straż Miejską Miasta Poznania.

4. Pan Mariusz Wiśniewski współpracuje z następującymi stałymi ko-
misjami Rady Miasta Poznania:

 � Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;

 � Komisją Oświaty i Wychowania;

 � Komisją Rewitalizacji;

 � Komisją Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych.

5. Pan Mariusz Wiśniewski zapewnia realizację uprawnień Miasta wo-
bec Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Ko-
mendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Zastępca prezydenta do spraw pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, 
współpracy z organizacjami społecznymi oraz działalności gospodarczej 
i kultury – Agnieszka Pachciarz 

1. Do zakresu zadań zastępcy prezydenta należy prowadzenie spraw 
dotyczących

 � opieki zdrowotnej i  funkcjonowania miejskich jednostek opieki 
zdrowotnej;

 � profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

 � pomocy społecznej i  funkcjonowania jednostek pomocy 
społecznej;

 � funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania 
nierównemu traktowaniu grup społecznych;
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 � współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w za-
kresie ochrony zdrowia i spraw społecznych;

 � rozwoju życia kulturalnego miasta i działalności miejskich insty-
tucji kultury;

 � działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, w  szcze-
gólności małych i średnich przedsiębiorstw;

 � gospodarki rolnej;

 � zapewnienia ochrony praw konsumentów.

2. Pani Agnieszka Pachciarz nadzoruje:

 � Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

 � Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

 � Wydział Kultury

 � Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

 � Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

3. Pani Agnieszka Pachciarz nadzoruje:

 � przy pomocy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:
 � pozostałe miejskie jednostki pomocy społecznej – niewymie-
nione w ust. 2,

 � samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – z  wy-
łączeniem nadzoru właścicielskiego wykonywanego przez 
prezydenta;

 � przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w  Po-
znaniu prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej 
„Poznanianka”;

 � przy pomocy Wydziału Kultury miejskie instytucje kultury 
– z wyłączeniem Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”.

4. Pani Agnieszka Pachciarz współpracuje z następującymi stałymi ko-
misjami Rady Miasta Poznania:



51ii. SamorZąd TeryTorialny

 � Komisją Polityki Społecznej i Zdrowia

 � Komisją Rodziny

 � Komisją Kultury i Nauki

5. Pani Agnieszka Pachciarz zapewnia realizację uprawnień prezydenta 
wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu 
oraz współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu.

Zastępca prezydenta do spraw polityki przestrzennej, transportu oraz 
ochrony środowiska – Maciej Wudarski

1. Do zakresu zadań zastępcy prezydenta należy prowadzenie spraw 
dotyczących:

 � opracowywania programów rozwoju infrastruktury technicznej 
miasta oraz ich realizacji;

 � komunikacji drogowej i ścieżek rowerowych;

 � inwestycji inżynierskich;

 � gospodarki leśnej;

 � miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 � polityki przestrzennej miasta;

 � administracji architektoniczno-budowlanej;

 � administracji geodezyjnej;

 � ochrony środowiska;

 � utrzymania zieleni miejskiej;

 � nadzoru nad realizacją programów zgodnie z  odrębnym zarzą-
dzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem miasta.

2. Pan Maciej Wudarski nadzoruje:

 � Wydział Ochrony Środowiska

 � Wydział Transportu i Zieleni
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 � Wydział Urbanistyki i Architektury

 � Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

3. Pan Maciej Wudarski nadzoruje:

 � przy pomocy Wydziału Transportu i Zieleni:
 � Zarząd Dróg Miejskich,
 � Zakład Lasów Poznańskich,
 � Zakład Robót Drogowych,
 � Zarząd Transportu Miejskiego,
 � Zarząd Zieleni Miejskiej;

 � przy pomocy Wydziału Urbanistyki i  Architektury – Miejską 
Pracownię Urbanistyczną.

4. Pan Maciej Wudarski współpracuje z następującymi stałymi komi-
sjami Rady Miasta Poznania:

 � Komisją Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej

 � Komisją Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej

 � Komisją Polityki Przestrzennej

5. Pan Maciej Wudarski zapewnia realizację uprawnień prezydenta wobec 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

Zastępca prezydenta do spraw gospodarki komunalnej i  lokalowej 
oraz sportu – Arkadiusz Stasica

1. Do zakresu zadań zastępcy prezydenta należy prowadzenie spraw 
dotyczących:

 � koordynacji polityki mieszkaniowej miasta i zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych;

 � gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;

 � usług komunalnych i utrzymania czystości;
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 � infrastruktury telekomunikacyjnej;

 � inwestycji z udziałem ludności;

 � kultury fizycznej, krajoznawstwa i sportu.

2. Pan Arkadiusz Stasica nadzoruje:

 � Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

 � Wydział Sportu

3. Pan Arkadiusz Stasica nadzoruje:

 � przy pomocy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej:
 � Ogród Zoologiczny,
 � Palmiarnię Poznańską,
 � Usługi Komunalne;

 � przy pomocy Wydziału Sportu:
 � Pływalnię Miejską Atlantis,
 � Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji;

 � przy pomocy Biura Nadzoru Właścicielskiego spółki z udziałem 
Miasta Poznania – Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego sp. z o.o., Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych 
sp. z o.o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszka-
niowej S.A.

4. Pan Arkadiusz Stasica współpracuje z następującymi stałymi komi-
sjami Rady Miasta Poznania:

 � Komisją Kultury Fizycznej i Turystyki

 � Komisją Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej

5. Pan Arkadiusz Stasica reprezentuje Miasto Poznań w Związku Mię-
dzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
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Urząd Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania stanowi jednostkę organizacyjną, której zada-
niem jest świadczenie pomocy prezydentowi Miasta Poznania w  za-
kresie realizacji uchwał Rady Miasta Poznania i zadań organów wyko-
nawczych miasta. W  skład urzędu wchodzą wydziały i  równorzędne 
komórki organizacyjne. Strukturę organizacyjną i  zasady funkcjono-
wania urzędu określa regulamin nadany przez prezydenta w  drodze 
zarządzenia3.

Sekretarz miasta

Z upoważnienia prezydenta sekretarz kieruje urzędem głównie w zakre-
sie spraw organizacyjnych, administracyjnych oraz w dziedzinie zarzą-
dzania zasobami ludzkimi.

Głównym zadaniem sekretarza gminy w świetle ustawy samorządowej 
jest „organizacja pracy urzędu i zarządzanie jego zasobami ludzkimi”. 
Zapis w ustawie mówi, że kandydat na stanowisko sekretarza musi być 
apolityczny i bezpartyjny. Sekretarz, współpracując z prezydentem, ma 
zapewnić sprawne działanie urzędu. Ponadto dba o  poprawność for-
malno-prawną przygotowywanych dokumentów, czyli ma nadzór nad 
przestrzeganiem regulaminu, instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postę-
powania administracyjnego.

Sekretarz – Stanisław Tamm

Sekretarz nadzoruje:

 � Poradnię Zakładową,

 � Urząd Stanu Cywilnego,

 � Wydział Informatyki,

3   Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miasta Poznania, nr 22/2013/K z dnia 20.08.2013 ze zmianami.
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 � Wydział Komunikacji,

 � Wydział Spraw Obywatelskich,

 � Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,

 � Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu,

 � Poznańskie Centrum Świadczeń.

Skarbnik miasta

Skarbnik to główny księgowy budżetu miasta, kieruje finansami Po-
znania. W sprawach z  zakresu budżetu i finansów wykonuje zadania 
z upoważnienia prezydenta. Skarbnik powoływany jest przez radę mia-
sta na wniosek prezydenta. Skarbnik ma prawo odmowy kontrasygnaty 
(prawo do sprzeciwu) w przypadku zaciągania zobowiązań, które nie 
mają pokrycia w budżecie.

Skarbnik lub sekretarz, w odróżnieniu od prezydenta i jego zastępców, 
nie odchodzi ze stanowiska na skutek upływu kadencji rady miasta. 
Skarbnik nie może być odwołany ze stanowiska bez zgody rady.

Skarbnik – Barbara Sajnaj

Skarbnik nadzoruje:

 � Wydział Budżetu i Analiz,

 � Wydział Finansowy.

Zadania i  kompetencje Sekretarza Miasta Poznania oraz Skarbnika 
Miasta Poznania normuje Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania z nr 
285/2015/P z dnia 05.05.2015 r.

Biura i Wydziały Urzędu Miasta Poznania – zadania

Poniżej przedstawiony został spis i krótka charakterystyka biur i wy-
działów, które wchodzą w skład Urzędu Miasta Poznania.
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Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Prowadzi w instytucjach Miasta Poznania audyt wewnętrzny w rozu-
mieniu Ustawy o finansach publicznych oraz realizuje zadania kontrolne 
i inne w zakresie ustalonym odrębnie przez prezydenta.

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Inicjuje i koordynuje działania w zakresie pozyskiwania funduszy unij-
nych na realizację zadań Miasta. W skład wydziału wchodzi Oddział 
Rewitalizacji.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Prowadzi sprawy związane z ochroną zabytków w granicach admini-
stracyjnych Miasta Poznania.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Prowadzi sprawy w zakresie ochrony konsumentów, należące do kom-
petencji Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Zapewnia bezpłatne po-
radnictwa konsumenckie i informację prawną w zakresie ochrony inte-
resów konsumentów.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Zabezpiecza interesy Miasta Poznań w spółkach i spółdzielniach, pro-
wadzi sprawy związane z  tworzeniem spółek z  udziałem Miasta Po-
znań, a także przystępowaniem Miasta Poznań do spółek, stowarzyszeń 
i spółdzielni.

Biuro Obsługi Inwestorów

Prowadzi działania stymulujące aktywność gospodarczą miasta oraz 
popularyzujące i promujące Poznań jako dogodne i atrakcyjne miejsce 
do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej, bezpośred-
nio wspiera obsługę i świadczy pomoc dla inwestorów chcących loko-
wać swoje inwestycje w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej.
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Biuro Rady Miasta

Zapewnia obsługę administracyjno-organizacyjną Radzie Miasta Po-
znania i  jej komisjom oraz Przewodniczącemu RMP, udziela radnym 
pomocy w wykonywaniu ich mandatu.

Gabinet Prezydenta

Zapewnia obsługę organizacyjną oraz sekretarską prezydentowi i  jego 
zastępcom. Wykonuje obsługę prasową prezydenta i urzędu. Podejmuje 
działania z  zakresu komunikacji społecznej, a  także promocji miasta, 
nastawione na budowanie silnej marki Poznania. Koordynuje i sprawu-
je nadzór nad realizacją zadań z zakresu rozwoju i promocji turystyki. 
Udziela wsparcia organizatorom wydarzeń odbywających się w Pozna-
niu i podejmuje inicjatywę w zakresie organizacji wydarzeń istotnych 
dla życia miasta.

Urząd Stanu Cywilnego

Prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, 
sporządzaniem aktów stanu cywilnego wraz z  ich bieżącą aktualiza-
cją oraz wydawaniem odpisów z tych aktów, wydawaniem zaświadczeń 
niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego, wydawaniem decyzji 
dotyczących zdarzeń stanu cywilnego, organizacją jubileuszy długolet-
niego pożycia małżeńskiego.

Wydział Budżetu i Analiz

Prowadzi sprawy związane z  przygotowaniem projektu budżetu mia-
sta i  jego zmianami oraz z Wieloletnią Prognozą Finansową; sporzą-
dza informacje w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego, dokonanych umorzeń wierzytelności niepodatkowych; 
opracowuje analizy kosztowe i finansowe.



59ii. SamorZąd TeryTorialny

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Obsługuje między innymi sprawy związane z wspieraniem i promocją 
przedsiębiorczości oraz zatrudnienia, z rolnictwem i gospodarką żyw-
nościową; wydaje zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoho-
lowych, opiniuje lokalizację kasyn i salonów gier.

Wydział Finansowy

Ewidencjonuje dochody i realizuje wydatki budżetu miasta, prowadzi 
rachunkowość urzędu z  wyłączeniem obsługi księgowej zadań reali-
zowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Sporządza 
zbiorczą sprawozdawczość budżetu miasta. Na bieżąco monitoruje 
płynność finansową Miasta Poznań. Prowadzi sprawy podatków i opłat 
lokalnych, ustalanych i pobieranych przez Miasto Poznań oraz realizuje 
zadania z zakresu egzekucji administracyjnej.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Prowadzi sprawy dotyczące infrastruktury miasta: utrzymania czystości 
i  porządku, utrzymania wodociągów i  zaopatrzenia w  wodę, kanali-
zacji, urządzeń sanitarnych, cmentarzy komunalnych. Zajmuje się za-
opatrzeniem w energię elektryczną (w tym grupowym zakupem energii 
elektrycznej), ciepło i paliwa gazowe, infrastrukturą telekomunikacyj-
ną, odpadami komunalnymi i ściekami, nadzoruje lokalne inwestycje. 
Do wydziału należy także współdziałanie z osiedlami w realizacji zadań 
im powierzonych. Zajmuje się także odszkodowaniami należnymi z ty-
tułu niedostarczenia przez Miasto Poznań osobom do tego uprawnio-
nym lokali socjalnych

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Prowadzi sprawy gospodarowania nieruchomościami Miasta Pozna-
nia i Skarbu Państwa, w tym wykonuje czynności związane z prawami 
i obowiązkami właściciela nieruchomości, to jest zamienianiem, naby-
waniem lub zbywaniem praw do nieruchomości należących do miasta 
i do Skarbu Państwa (na terenie miasta).
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Wydział Informatyki

Prowadzi sprawy związane z wdrażaniem rozwiązań informatycznych 
w jednostkach organizacyjnych urzędu.

Wydział Komunikacji

Prowadzi sprawy dotyczące rejestracji i  ewidencji pojazdów, upraw-
nień do kierowania pojazdami, wydawania zaświadczeń na wykony-
wanie przewozów na potrzeby własne dla mieszkańców i  jednostek 
z terenu miasta.

Wydział Kultury

Prowadzi sprawy związane z  rozwojem życia kulturalnego miasta, 
z działalnością kulturalną i projektami artystycznymi dofinansowany-
mi z budżetu miasta. Nadzoruje miejskie instytucje kultury.

Wydział Ochrony Środowiska

Prowadzi sprawy związane z odpadami, z gospodarką wodno-ściekową, 
stanem wód gruntowych, geologią, a także dotyczące ochrony powie-
trza i zieleni, ochrony przed hałasem.

Wydział Organizacyjny

Prowadzi obsługę prawną i  administracyjną rady miasta, prezydenta 
i urzędu: koordynuje sprawy realizacji uchwał Rady Miasta Poznania, 
przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych; 
zajmuje się sprawami organizacji i  funkcjonowania urzędu; prowadzi 
sprawy informacyjno-skargowe, archiwum zakładowe i bibliotekę oraz 
nadzoruje wykonywanie czynności kancelaryjnych w urzędzie. Prowa-
dzi i  koordynuje realizację serwisów informacyjnych, internetowych 
i telefonicznych.

Wydział Oświaty

We współpracy z  Kuratorium Oświaty prowadzi sprawy związane 
z  siecią szkół i  innych instytucji o charakterze edukacyjnym oraz ich 
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zarządzaniem; sprawuje nadzór nad organizacją pracy w  podległych 
placówkach oraz inicjuje działania na rzecz jej polepszenia; koordynuje 
planowanie i realizację budżetów szkół i instytucji o charakterze eduka-
cyjnym; współdziała z jednostkami pomocniczymi miasta poprzez za-
sięganie opinii o funkcjonowaniu podległych instytucji, informowanie 
oraz ustalanie listy zadań powierzonych.

Wydział Rozwoju Miasta

Dokonuje diagnoz i analiz stanu poszczególnych dziedzin funkcjono-
wania miasta oraz stopnia zaspokojenia potrzeb i  jakości życia miesz-
kańców, koordynuje i monitoruje proces nadania oceny wiarygodności 
kredytowej Miasta Poznania, sporządza prognozy rozwoju miasta; ini-
cjuje, koordynuje i prowadzi współpracę w zakresie kontaktów urzędu 
z miastami partnerskimi oraz uczestnictwa w międzynarodowych i kra-
jowych sieciach współpracy.

Wydział Sportu

Prowadzi sprawy dotyczące upowszechniania sportu, rekreacji, krajo-
znawstwa (także osób niepełnosprawnych) oraz promocją miasta po-
przez sport i rekreację: organizuje prestiżowe imprezy, zajmuje się szko-
leniem sportowym dzieci i  młodzieży; koordynuje sprawy inwestycji 
i remontów obiektów sportowych i turystycznych, nadzoruje instytucje 
Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji oraz kluby i związki spor-
towe w Poznaniu (z wyjątkiem związków o zasięgu ogólnokrajowym), 
sporządza ewidencję klubów sportowych nieprowadzących działalno-
ści gospodarczej; wydaje zezwolenia na organizację imprez masowych, 
użytkowanie strzelnic sportowych (oraz przeprowadza niezbędne 
kontrole).

Wydział Spraw Obywatelskich

Prowadzi sprawy ewidencji ludności, dokumentów tożsamości, zbiórek 
publicznych, zgromadzeń, powszechnego obowiązku obrony oraz nad-
zoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji.
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Wydział Transportu i Zieleni

Prowadzi sprawy dotyczące infrastruktury miasta w zakresie transportu 
drogowego, transportu zbiorowego, lokalnego, rowerowego i pieszego, 
utrzymania zieleni oraz czystości i porządku w pasie drogowym. Opra-
cowuje i nadzoruje realizację założeń polityki transportowej w mieście, 
a  także współdziała z  osiedlami w  realizacji zadań im powierzonych 
oraz współpracuje w ramach stowarzyszeń, porozumień międzygmin-
nych i związków komunalnych, których Miasto Poznań jest członkiem. 
Wydział wykonuje także zadania organu zarządzającego ruchem.

Wydział Urbanistyki i Architektury

Prowadzi sprawy zagospodarowania przestrzennego i administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej. Do zadań wydziału należy między inny-
mi: wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, udzielanie informacji 
urbanistycznej o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania 
przestrzennego, sprawowanie nadzoru nad artystycznymi przekształce-
niami przestrzeni i obiektów miasta, wydawanie pozwoleń na budowę 
lub rozbiórkę, zatwierdzanie projektów budowlanych, inspirowanie do 
działań na rzecz poprawy estetyki obiektów i przestrzeni miejskiej.

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Realizuje zadania związane z funkcjonowaniem i organizacją jednostek 
pomocniczych – osiedli, współdziała z organami jednostek pomocni-
czych i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań sta-
tutowych jednostek pomocniczych, realizuje zadania związane  z  ich 
tworzeniem, znoszeniem, łączeniem, podziałem i  zmianą granic, 
z  ich  statutami, z  wyborami organów, obsługą administracyjno-kan-
celaryjną (w tym przekazywanie korespondencji) oraz z nadzorem nad 
działalnością.

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Prowadzi sprawy związane z  zapewnieniem kompleksowej obsługi 
Urzędu Miasta Poznania.
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Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Prowadzi sprawy planowania, organizacji oraz koordynacji w zakresie 
przedsięwzięć dotyczących zarządzania kryzysowego, zapobiegania 
nadzwyczajnym zagrożeniom dla życia i  zdrowia ludzi oraz środowi-
ska, a także bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wydział prowadzi 
dwie internetowe strony tematyczne: „Zarządzanie bezpieczeństwem” 
oraz „Zadbaj o bezpieczeństwo”.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prowadzi sprawy dotyczące organizacji ochrony i  promocji zdrowia, 
wsparcia rodziny i polityki społecznej; wykonuje zadania z zakresu nad-
zoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, 
nad podmiotami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, 
placówkami pomocy społecznej, systemem wspierania rodziny, pieczy 
zastępczej oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami realizującymi zadania z  zakresu działania wydziału. Do 
wydziału należą sprawy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 
podejmowania działań mających na celu integrację zawodową i społecz-
ną osób niepełnosprawnych oraz realizacja i promocja programów pro-
społecznych, a także sprawy związane z przeciwdziałaniem nierówne-
mu traktowaniu grup społecznych. Wydział koordynuje także działania 
wolontariatu w ramach realizowanych w mieście przedsięwzięć.

Oprócz biur i  wydziałów w  strukturze Urzędu Miasta Poznania 
możemy wyróżnić następujące jednostki organizacyjne urzędu:

 � Instytucje kultury – Biblioteka Raczyńskich, Centrum Kultury 
Zamek, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Centrum Tury-
styki Kulturowej TRAKT, Dom Kultury „Stokrotka”, Estrada 
Poznańska, Galeria Miejska ARSENAŁ, Muzeum Archeologicz-
ne w Poznaniu, Poznański Chór Chłopięcy, Teatr Animacji, Te-
atr Muzyczny, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Polski, Wielkopolskie 
Muzeum Niepodległości, Wydawnictwo Miejskie Posnania;

 � Jednostka Budżetowa Porządku Publicznego i  Bezpieczeń-
stwa – Straż Miejska;
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 � Jednostki administracji zespolonej – Komenda Miejska Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska Policji, Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego;

 � Jednostki budżetowe oświaty – przedszkola, szkoły podstawo-
we, zespoły szkolno-przedszkolne (szkoła podstawowa i  przed-
szkole), gimnazja, licea ogólnokształcące, zespoły szkół, zespoły 
szkół zawodowych, placówki specjalne (przedszkola specjalne, 
zespoły szkół specjalnych, ośrodki szkolno-wychowawcze), pozo-
stałe placówki oświatowe, centra kształcenia;

 � Jednostki budżetowe planowania przestrzennego, gospo-
darki nieruchomościami i gospodarki komunalnej – Miejska 
Pracownia Urbanistyczna, Ogród Zoologiczny, Palmiarnia Po-
znańska, Usługi Komunalne, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd 
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Zarząd Transportu 
Miejskiego, Zarząd Zieleni Miejskiej;

 � Jednostki budżetowe pomocy społecznej – centra pomocy ro-
dzinie (Centrum Inicjatyw Senioralnych, Miejski Ośrodek Pomo-
cy Rodzinie, Poznańskie Centrum Świadczeń), domy pomocy spo-
łecznej, ośrodki wsparcia, placówki opiekuńczo-wychowawcze;

 � Publiczne zakłady opieki zdrowotnej – samodzielne pu-
bliczne zakłady opieki zdrowotnej – Poznański Ośrodek Spe-
cjalistyczny Usług Medycznych, Szpital Miejski im. Franciszka 
Raszei, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia 
z  Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Samodzielny Publicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej;

 � Zakłady budżetowe gospodarki komunalnej – Zakład Lasów 
Poznańskich, Zakład Robót Drogowych;

 � Zakłady budżetowe kultury fizycznej – Pływalnia Miejska 
Atlantis, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji;

 � Żłobki.
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Spółki z udziałem Miasta dzielimy na:

 � spółki, w których Miasto posiada akcje: Aquanet S.A., Miej-
skie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., PKS Po-
znań S.A., Veolia Energia Poznań S.A.;

 � spółki, w których Miasto posiada udziały: Centrum Obsłu-
gi Biznesu sp. z  o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyj-
ne w Poznaniu sp. z o.o., Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. 
z o.o., Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o., Poznański Fundusz 
Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., Poznańskie Inwestycje Miejskie 
sp. z o.o., Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
sp. z o.o., Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o., Targowiska sp. 
z o.o., Termy Maltańskie sp. z o.o., Wielkopolski Rynek Hurtowy 
MRS sp. z o.o., Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji 
sp. z o.o., Zakład Naprawy Autobusów sp. z o.o., Zakład Zago-
spodarowania Odpadów sp. z. o.o., Zarząd Komunalnych Zaso-
bów Lokalowych sp. z o.o.;

Spółdzielnie z udziałem Miasta Poznań: Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Grunwald”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka”, Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Winogrady”, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzę-
dzu, Spółdzielnia socjalna „Poznanianka”.





III. FINANSE A OSIEDLE

Kamil Matyja

Finanse

Jednostki pomocnicze to szczególny twór samorządu terytorialnego, 
którego działalność regulowana jest przede wszystkim przez ustawę 
o  samorządzie gminnym, inne ustawy oraz wydawane przez organy 
gminy bardziej szczegółowe akty prawa miejscowego. Jednostki pomoc-
nicze nie są traktowane jako kolejny, czwarty stopień podziału teryto-
rialnego państwa, lecz jako struktury spełniające rolę wspomagającą 
organy gminy w  realizacji ich zadań, w  myśl zasady „koszula bliższa 
ciału”. Dlatego każde zadanie realizowane przez osiedle musi być zgod-
ne z katalogiem zadań przyjętych przez gminę.

Podstawowe zasady dotyczące działalności osiedli oraz możliwość 
prowadzenia przez nie gospodarki finansowej określają:

 � ustawa o samorządzie gminnym,

 � ustawa o finansach publicznych,

 � ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
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Jednostki pomocnicze nie posiadają osobowości prawnej. Zasadnicza 
konsekwencja tego stanu rzeczy to fakt, że ustawodawca nie wyposażył 
osiedli w prawo prowadzenia własnej gospodarki budżetowej, dlatego nie 
tworzą one swojego budżetu, a swoje wydatki realizują w ramach budżetu 
gminy, w którym mogą zostać specjalnie wyodrębnione w tym celu środ-
ki. Takie też zasady zostały przyjęte przy określaniu zasad finansowania 
działalności poznańskich osiedli. W związku z tym, mówiąc o środkach 
finansowych osiedla, mówimy jednocześnie o  środkach finansowych 
Miasta Poznania, natomiast mówiąc o planie wydatków osiedla, należy 
mieć świadomość, że jest on integralną częścią budżetu miasta.

Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że to statut gminy okre-
śla uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki 
finansowej w ramach budżetu gminy. W Statucie Miasta Poznania 
znajdziemy na to potwierdzenie w zapisach mówiących, że osiedlom 
nalicza się środki do wydania w danym roku budżetowym w  ra-
mach budżetu miasta i  rady osiedli uchwalają w  tym celu plany 
wydatków.

Kolejnym aktem prawnym regulującym gospodarkę budżetową jed-
nostek pomocniczych jest ustawa o finansach publicznych. Wszystkie 
ponoszone przez gminę wydatki, jak i jej dochody, muszą być zgodne 
z  tą ustawą i zostać zapisane w uchwale budżetowej. Skoro już wcze-
śniej ustalono, że plan wydatków osiedla jest częścią budżetu miasta, 
zapisy ustawy o finansach publicznych odnoszą się także do jednostek 
pomocniczych. 

Szczególnie godnym podkreślenia jest tutaj fakt, że środki, którymi 
dysponują osiedla, będą zawsze środkami publicznymi, których wyda-
wanie musi być zgodne z obowiązującym prawem.

Ustawa o  finansach publicznych określa, że realizacja wydatków pu-
blicznych musi odbywać się między innymi w sposób:

 � celowy i oszczędny,

 � umożliwiający terminową realizację zadań,
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 � umożliwiający uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów,

 � zgodny z zapisami Prawa Zamówień Publicznych.

W  tym miejscu przechodzimy płynnie do kolejnego aktu prawnego, 
czyli ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Można powiedzieć, że jest 
to biblia wydatkowania środków publicznych. 

Miasto przed realizacją swojego budżetu musi przygotować Plan Zamó-
wień Publicznych zawierający wszystkie wydatki (w tym osiedli), które 
są zamówieniami publicznymi (np. dostawy artykułów spożywczych, 
zakup nagród, usługi organizacji festynów, imprez itp.). Tak wprowa-
dzone do planu zadania są grupowane we właściwe podkategorie (np. 
„Artykuły spożywcze”, „Puchary, medale, dyplomy”, „Organizacja im-
prez sportowo-rekreacyjnych”) i odpowiednio sumowane. Dopiero po 
zsumowaniu wszystkich zadań całego Urzędu Miasta Poznania oraz 
42 osiedli (zadania te pogrupowane są w podkategorie) wiadomo, jaki 
należy zastosować właściwy tryb udzielenia zamówienia: postępowanie 
przetargowe (dla podkategorii przekraczających 30 000 euro w przeli-
czeniu na złotówki) lub na przykład konkurs ofert (dla podkategorii nie 
przekraczających 30 000 euro w przeliczeniu na złotówki).

Do podstawowych aktów prawa miejscowego regulujących finanse 
osiedli zaliczają się:

 � Statut Miasta Poznania;

 � Uchwała nr LXXIX/1182/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 
12 października 2010 r. w sprawie: szczegółowych zasad nalicza-
nia środków budżetowych na realizację zadań przez jednostki 
pomocnicze Miasta – osiedla oraz szczegółowych uprawnień do 
prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla;

 � Uchwała nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 
12 października 2010 r. w  sprawie: zasad przyznawania diet 
i  zwrotów kosztów podróży służbowej dla członków organów 
jednostek pomocniczych – osiedli.
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Zgodnie z zapisami Uchwały nr LXXIX/1182/V/2010 Rady Miasta Po-
znania z  dnia 12 października 2010 r. osiedla dysponują środkami 
wolnymi, środkami celowymi oraz środkami uzyskanymi w drodze 
konkursu na zadania inwestycyjne. Wysokość tych środków ustala 
Rada Miasta Poznania.

1) Tak zwane środki wolne dzielą się na:

 � środki na wydatki bieżące naliczane proporcjonalnie do: 
 � liczby mieszkańców - 80% kryterium ludnościowe 
 � powierzchni osiedla - 20% kryterium powierzchniowe

Przykład: 

Osiedle Powierzchnia 
w km²

Liczba 
mieszkańców

Wysokość środków 
na wydatki bieżące 

(na 2015 r.)

Nowe Winogrady 
Wschód 0,47 6 320 48 268,00 zł

Piątkowo 3,84 35 771 273 850,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Środki na wydatki bieżące mogą być przeznaczone na realizację 
zadań określonych w § 8 Statutu Osiedla lub na pokrycie więk-
szych wydatków związanych z najmem siedziby.

 � środki naliczone od dochodu z podatku od nieruchomości:
 � 5% udziału w  podatku od nieruchomości z  wyłączeniem 
budowli;

 � 60% z  podatku od nieruchomości ustalonej dla nowo od-
danych do użytku budynków w pierwszym roku powstania 
obowiązku podatkowego.

Możliwość wydania tych środków została zawężona do: zadań 
majątkowych (inwestycje, zakupy inwestycyjne, wkład własny 
do konkursu grantowego), dofinansowania zadań realizowanych 
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ze środków celowych, remontów, zakupu wyposażenia oraz 
utrzymania już realizowanych inwestycji.

 � dochody z mienia komunalnego przekazanego osiedlu do korzy-
stania (np. wynajem obiektu sportowo-rekreacyjnego przekaza-
nego osiedlu do korzystania), które należy przeznaczyć na utrzy-
manie i ulepszenie przekazanego mienia;

 � darowizny na rzecz Miasta Poznań przekazane przez darczyńców 
z przeznaczeniem dla konkretnego osiedla.

2) Środki celowe, których zasady przyznawania, planowania i wydat-
kowania określa Zarządzenie Nr 377/2012/P Prezydenta Miasta Pozna-
nia z dnia 6 czerwca 2012 r. 

Reforma funkcjonowania poznańskich osiedli, przeprowadzona w roku 
2011, pozwoliła przekazać im możliwość decydowania o kolejności i za-
kresie remontów miejskich dróg i chodników, remontów w placówkach 
oświatowych oraz utrzymania miejskich zieleńców wraz z małą archi-
tekturą. Ponieważ te trzy kategorie zadań znajdują się kolejno w zakresie 
działań Zarządu Dróg Miejskich, Wydziału Oświaty oraz Zarządu Zie-
leni Miejskiej, to one otrzymują z budżetu miasta odpowiednie środki, 
które są dzielone na poszczególne osiedla. Osiedla zostają poinformowa-
ne o wysokości środków i zgodnie z odpowiednimi procedurami decy-
dują o ich przeznaczeniu. Oczywiście osiedle może z własnych środków 
„dołożyć się” do realizacji zadań celowych.

3) Środki uzyskane z  konkursu grantowego, które trafiają do wy-
działu lub miejskiej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za reali-
zację zadania. 

4) Środki na obsługę administracyjno-kancelaryjną oraz utrzymanie 
siedzib organów osiedli, którymi dysponuje Wydział Wspierania Jedno-
stek Pomocniczych Miasta. Z  tych środków zakupione zostają artykuły 
biurowe, artykuły spożywcze oraz środki czystości na potrzeby działalności 
organów osiedla, zgodnie ze złożonym uprzednio zapotrzebowaniem. Jak 
sama nazwa wskazuje, środki na utrzymanie siedzib służą opłaceniu kosz-
tów najmu pomieszczeń, tam, gdzie to konieczne (większość osiedli posia-
da siedziby w placówkach oświatowych, które najmowane są bezpłatnie).
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Procedura budżetowa

Mając podstawową wiedzę na temat zasad finansowania działalności 
osiedli, należy zagłębić się w  procedurę uchwalania planu wydatków 
osiedla.

Procedura

Poniższy schemat prezentuje proces planowania zadań budżetowych 
przez osiedla

Uchwała Rady Miasta Poznania

6
Opinie

do zadań
ujętych

w planach
osiedli

Merytoryczne
wydziały i jednostki

organizacyjne Miasta

3
Wysokość
środków

4
Osiedle

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych

5
Projekt
planu

2
Wysokość
środków

7
Zaopiniowane
plany osiedli

Wydział Budżetu i Analiz

1
Wysokość
środków

8
Projekt
budżetu

Źródło: Materiały szkoleniowe dotyczące finansowania działalności osiedli 
i realizacji zadań statutowych. Opracowanie WJPM. Poznań 2011 r.
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Zgodnie z powyższym schematem procedurę uchwalania planu wydat-
ków można podzielić na następujące etapy:

 � Rada Miasta Poznania stosowną uchwałą ustala wysokość środ-
ków dla jednostek pomocniczych;

 � Wydział Budżetu i Analiz przekazuje do WJPM informację o na-
liczeniach, z podziałem na środki naliczone proporcjonalnie do 
liczby ludności oraz powierzchni osiedla oraz na środki z tytułu 
udziału w podatku od nieruchomości (patrz podrozdział „Finan-
se”). Ponadto informuje o terminie składania wniosków do pro-
jektu budżetu miasta;

 � Pracownicy oddziałów WJPM przekazują osiedlom informacje 
o wysokości środków oraz zawiadamiają o terminie dostarczenia 
uchwalonych projektów planu wydatków;

 � Na tym etapie Zarząd Osiedla przystępuje do opracowania pro-
jektu planu wydatków osiedla. W  tym celu powinien z  odpo-
wiednim wyprzedzeniem skonsultować się w sprawie możliwości 
realizacji zadań z  właściwymi wydziałami i  miejskimi jednost-
kami organizacyjnymi oraz pracownikami oddziałów WJPM. 
Dzięki temu ustali się prawidłową nazwę zadania oraz odpowied-
nią wysokość środków finansowych, a także uniknie ewentualnej 
negatywnej opinii, ponieważ zadania w planie wydatków podle-
gają opinii jednostek merytorycznych;

Uwaga: Zadania realizowane przez jednostki pomocnicze muszą 
wpisywać się w katalog zadań realizowanych przez gminę;

 � Po ustaleniu wszystkich zadań Zarząd Osiedla informuje o nich 
pracownika oddziału WJPM, który przygotowuje projekt pla-
nu wydatków. Projekt planu wydatków uchwala na sesji Rada 
Osiedla;

Uwaga: uchwalanie planu wydatków oraz jego zmiany należą do 
wyłącznej kompetencji Rady Osiedla;

 � Projekt planu wydatków osiedla zostaje przekazany do WJPM, 
który pozyskuje opinie do zadań w nim ujętych od właściwych 
wydziałów i  miejskich jednostek organizacyjnych (np. remont 
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chodnika opiniuje Zarząd Dróg Miejskich, wykonanie nasadzeń 
w parku opiniuje Zarząd Zieleni Miejskiej);

Pracownik Oddziału informuje Zarząd Osiedla o pozytywnych 
i negatywnych opiniach. W przypadku negatywnych opinii Rada 
Osiedla dokonuje stosownej zmiany w projekcie planu wydatków. 

Uwaga: Zadania z planu wydatków muszą posiadać pozytywną 
opinię merytorycznych wydziałów i miejskich jednostek organi-
zacyjnych. W przypadku wydania negatywnej opinii są one zo-
bowiązane do jej uzasadnienia;

Pracownik oddziału WJPM po otrzymaniu uchwały zmieniającej 
projekt planu wydatków ponownie występuje o opinię dotyczą-
cą nowych lub zmienionych zadań do właściwych merytorycznie 
wydziałów lub miejskich jednostek organizacyjnych;

 � Po otrzymaniu opinii pracownik oddziału na podstawie projek-
tu planu wydatków opracowuje dla osiedla wniosek do projektu 
budżetu miasta i przekazuje go do Wydziału Budżetu i Analiz. 
Zadania, które do tego momentu nie uzyskały pozytywnej opi-
nii, umieszczanie są w tak zwanej rezerwie budżetowej;

 � Wydział Budżetu i Analiz przygotowuje projekt budżetu miasta 
pod obrady Rady Miasta. Rada Miasta uchwała budżet na sesji.

Plan wydatków

W projekcie planu wydatków ujmuje się:

 � zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle z  podaniem 
kwoty i źródła finansowania;

 � zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym, 
z podaniem kwoty, nazwy jednostki i źródła finansowania;

 � wkład własny na zadanie w konkursie grantowym.
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Wzór projektu planu wydatków:

Ponieważ wydatki ponoszone przez osiedla są wydatkami budżetu mia-
sta, przy sporządzaniu wniosku do budżetu muszą być one uszczegóło-
wione i zapisane zgodnie z zasadami klasyfikacji budżetowej (z podzia-
łem na działy, rozdziały i paragrafy budżetowe).
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Przykład:

Zakres rzeczowy zadania Kwota
Klasyfikacja budżetowa  

dział - rozdział - paragraf

Diety dla członków organów osiedla 8 000,00 zł 750.75095.3030

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w planie wydatków

Poniższy schemat prezentuje proces dokonywania zmian w planie wy-
datków osiedla.

Merytoryczne 
Wydziały i mjo

Uchwała Rady Miasta Poznania

3
Projekt 
uchwały

4
Podjęta 
uchwała

5
Opinie

do 
zmian

6
Wniosek 

o 
dokonanie 

zmian

7
Projekt 
uchwały

ws. 
zmian

w 
budżecie

Wydział Budżetu 
i Analiz

2
Inf.
o 

planowanych 
zmianach

1
Osiedle

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych

Źródło: Opracowanie własne.
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 � Konieczność zmian w planie wydatków inicjuje Osiedle, zazwy-
czaj poprzez zarząd;

 � Zarząd informuje z  odpowiednim wyprzedzeniem pracownika 
WJPM o  konieczności dokonania zmian w  planie wydatków 
w trakcie roku budżetowego;

 � Pracownik WJPM przygotowuje projekt stosownej uchwały pod 
obrady Rady Osiedla;

 � Podjęta przez Radę Osiedla uchwała zostaje przekazana do 
WJPM;

 � Pracownik WJPM pozyskuje opinię właściwego merytorycznie 
wydziału lub miejskiej jednostki organizacyjnej;

 � Po uzyskaniu pozytywnej opinii zostaje sporządzony wniosek 
o dokonanie zmian w planie wydatków, który przekazywany jest 
do Wydziału Budżetu i Analiz;

 � Wydział Budżetu i Analiz przygotowuje projekt uchwały Rady 
Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta.

Uwaga: W  przypadku zadań, w  których zmienia się tylko rozdział 
klasyfikacji budżetowej lub paragraf budżetowy, stosuje się procedurę 
uproszczoną i zmiany zatwierdzane są odpowiednio zarządzeniem pre-
zydenta miasta lub zarządzeniem dyrektora WJPM.

Przykład zmiany paragrafu budżetowego: 

„Zakup medali dla uczestników turnieju sportowego” – dz. 926 
rozdz. 92695 par. 4210 zmiana uchwałą Rady Osiedla na „Wyko-
nanie medali wg projektu dla uczestników turnieju sportowego” 
– dz. 926 rozdz. 92695 par. 4300.

W pozostałych przypadkach zmiana budżetu miasta następuje na sesji 
Rady Miasta według potrzeb, w praktyce raz na kwartał, dlatego istot-
ne jest, aby Rada Osiedla podjęła stosowną uchwałę z  odpowiednim 
wyprzedzeniem.
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Realizacja planu wydatków

Podstawą realizacji wydatków osiedli jest zatwierdzony stosowaną 
uchwałą Rady Miasta budżet miasta.

Realizacja planu wydatków osiedla odbywa się w dwojaki sposób:

1. Realizacja zadań przez jednostki organizacyjne (patrz wzór pro-
jektu planu wydatków): 

Odpowiedzialność za realizację zadań przejmują na siebie właściwe me-
rytorycznie wydziały i miejskie jednostki organizacyjne, które posiada-
ją odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz zasoby. To one są odpowie-
dzialne między innymi za przygotowanie odpowiednich dokumentów, 
wyłonienie wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego lub konkursu ofert, odbiór robót oraz płatność. Zarząd 
Osiedla uzgadnia z właściwą jednostką zasady i zakres wykonania prac, 
spisując na tę okoliczność protokół uzgodnień, natomiast upoważnieni 
przez radę przedstawiciele osiedla uczestniczą w odbiorze prac. Ponadto 
wydziały i miejskie jednostki organizacyjne są zobowiązane do przed-
stawienia osiedlom sprawozdań półrocznych i  rocznych z  wykonania 
zadań przekazanych im do realizacji przez osiedla.

2. Realizacja zadań bezpośrednio przez osiedle (patrz wzór projektu 
planu wydatków):

Nie da się ukryć, że jest to dużo bardziej skomplikowana procedura, 
ponieważ całą odpowiedzialność za wydatkowanie środków przejmuje 
na siebie Zarząd Osiedla. Co więcej realizacja takich zadań musi pozo-
stawać w zgodzie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza Ustawą o fi-
nansach publicznych i Prawem Zamówień Publicznych. W największym 
skrócie przedstawia się ona następująco:

 � Jeszcze przed uchwaleniem budżetu miasta, na podstawie szcze-
gółowych informacji uzyskanych od Zarządu Osiedla a  doty-
czących zakresu planowanych zadań, Pracownik WJPM przy-
gotowuje informacje do Planu Zamówień Publicznych (patrz 
podrozdział „Finanse”);



79iii. FinanSe a oSiedle

 � Po uchwaleniu budżetu miasta i zatwierdzeniu Planu Zamówień 
Publicznych pracownik WJPM informuje Zarząd Osiedla o od-
powiedniej procedurze realizacji zadań bezpośrednio przez Osie-
dle (np. przetarg nieograniczony, konkurs ofert itp.);

 � Realizacja zadań poprzedzona jest podjęciem stosownej uchwały 
realizacyjnej przez Zarząd Osiedla w  terminie umożliwiającym 
wykonanie zadania, dlatego zarząd z  odpowiednim czasowym 
wyprzedzeniem informuje pracownika WJPM o potrzebie reali-
zacji zadań z planu wydatków. W zależności od rodzaju zadania 
(np. dostawy, usługi, prace budowlane) i konieczności zastosowa-
nia odpowiedniej procedury (np. przetarg nieograniczony, kon-
kurs ofert itp.) czas ten wynosi od 1 do 2 miesięcy;

 � Pracownik WJPM przygotowuje stosowny projekt uchwały reali-
zacyjnej na posiedzenie zarządu;

 � Po podjęciu odpowiedniej uchwały realizacyjnej przez Zarząd 
Osiedla, pracownik WJPM przygotowuje postępowanie o udzie-
lenie zamówienia publicznego bądź zapytanie ofertowe;

 � Pracownik WJPM informuje Zarząd Osiedla o  wynikach po-
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 
ofert i sporządza odpowiednią umowę bądź zamówienie. Umo-
wa podlega akceptacji radcy prawnego, następnie podpisywana 
jest w zależności od kwoty przez dyrektora WJPM, jego zastępcę 
albo kierownika oddziału WJPM oraz przez przewodniczącego 
Zarządu Osiedla, a na końcu wymaga kontrasygnaty skarbnika 
miasta. Dopiero wówczas przekazywana jest do podpisu wyko-
nawcy. Dlatego sporządzenie umowy zajmuje w  zależności od 
stopnia jej skomplikowania od 1 do 1,5 miesiąca;

Uwaga: Statut Miasta Poznania ani statuty osiedli nie dają 
możliwości samodzielnego zawierania umów bądź porozu-
mień przez organy osiedlowe, w  szczególności dotyczy to 
tych umów, które powodują zobowiązania finansowe. Stroną 
takich umów będzie zawsze Miasto Poznań, w ramach dzia-
łalności danego osiedla.
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 � Po realizacji zadania przewodniczący Zarządu Osiedla lub upo-
ważniony członek zarządu opisuje pod względem merytorycz-
nym fakturę bądź rachunek;

 � Pracownik WJPM przekazuje zatwierdzoną do zapłaty fakturę 
bądź rachunek do Wydziału Finansowego UMP celem realizacji.

Konkurs grantowy
Zasady finansowania poznańskich osiedli pozwalają im otrzymywać 
także dodatkowe środki na realizację zadań inwestycyjnych. Możliwość 
przeprowadzenia znaczącej i  kosztownej inwestycji na terenie osiedla 
umożliwia konkurs na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek 
pomocniczych – tak zwany konkurs grantowy. Jego głównym celem 
jest aktywizacja osiedli w  poszukiwaniu dodatkowych, pozabudżeto-
wych źródeł finansowania zadań, ponadto jest on pewnym sposobem 
na wyróżnienie aktywnych osiedli, wykazujących szczególną inicjaty-
wę w poszukiwaniu, wskazywaniu i przygotowaniu do realizacji zadań, 
wpływających na integrację i poprawę życia społeczności lokalnych.

Wysokość środków na konkurs ustala uchwała Rady Miasta. W przy-
padku organizacji konkursu na dofinansowanie zadań na 2015 rok kwo-
ta ta wynosiła 2,5 mln zł.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu grantowego reguluje 
Zarządzenie Nr 412/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z  7 czerwca 
2013 roku w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań in-
westycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli.

Konkurs organizowany jest raz w roku. Osiedle w nieprzekraczal-
nym terminie do 31 lipca danego roku może złożyć wniosek na 
realizację jednego zadania. Procedurę rozpoczyna podjęcie uchwały 
przez Radę Osiedla o przystąpieniu do konkursu, w której wskazuje 
się nazwę zadania oraz wysokość wkładu własnego. Uchwała jest 
przesyłana przez WJPM do właściwego merytorycznie wydziału lub 
miejskiej jednostki organizacyjnej z prośbą o zaopiniowanie i przy-
jęcie zadania do realizacji.
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Warunkiem niezbędnym rozpatrywania wniosku przez komisję konkur-
sową jest uzyskanie pozytywnej opinii i przyjęcie zadania do realizacji.

Uwaga: Na tym etapie dobrze jest mieć już przygotowany wstępny wnio-
sek konkursowy, żeby właściwa jednostka mogła się z nim zapoznać przed 
wydaniem opinii.

Wniosek opatrzony podpisem przewodniczącego Zarządu Osiedla 
przygotowuje i składa zarząd. Wniosek może być złożony przez jedno 
osiedle lub wspólnie przez dwa i  więcej osiedli. Te złożone wspólnie 
powinny mieć charakter ponadlokalny i dotyczyć mieszkańców wszyst-
kich zaangażowanych w procedurę osiedli.

Najważniejsze zasady formalne:

 � maksymalna wysokość dofinansowania, które może otrzymać 
osiedle to 200 000 zł;

 � inwestycja musi być realizowana na gruncie miejskim. Dopusz-
cza się możliwość realizacji inwestycji na gruncie obcym, pod 
warunkiem zawarcia stosownej umowy, która zabezpieczy interes 
miasta i zostanie podpisana przed złożeniem wniosku;

 � wnioskowane zadanie musi posiadać pozytywną opinię właściwej 
merytorycznie jednostki oraz być zgodne z programami zawarty-
mi w Strategii Rozwoju Miasta;

 � wniosek jednego osiedla musi zawierać zagwarantowane finan-
sowanie ze środków własnych na poziomie nie niższym niż 8% 
środków wolnych naliczonych dla osiedla (patrz podrozdział 
„Finanse”);

Przykład: jeżeli osiedle „X” dysponuje środkami wolnymi w wy-
sokości 180 000 zł, to minimalny wkład własny w konkursie wy-
nosi 14 400 zł.

 � wniosek więcej niż jednego osiedla: każde z osiedli musi przezna-
czyć nie mniej niż 8% środków wolnych naliczonych dla osiedla;

Przykład: osiedle „X” środki wolne 350 000 zł, osiedle „Y” środ-
ki wolne 250 000 zł - minimalny wkład własny w konkursie to 
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dla osiedla „X” 28 000 zł a dla osiedla „Y” 20 000 zł, czyli razem 
48 000 zł.

 � inwestycja zrealizowana ze środków pochodzących z  konkursu 
musi posiadać stałe źródło utrzymania i być ogólnodostępna.

Zasady punktacji:

 � wniosek dotyczący terenów będących własnością miasta: + 10 pkt;

 � za każde dodatkowe 3% udziału środków wolnych powyżej 8% 
przyznaje się +1 pkt, lecz nie więcej niż 5 pkt;

Przykład: osiedle „X” środki wolne 310 000 zł – wkład własny, 
aby otrzymać 5 pkt wynosi 71 300 zł.

 � w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jedno osiedle sto-
suje się tę samą zasadę, jak w pkt 2 do każdego z osiedli, a sumę 
uzyskanych punktów dzieli się przez liczbę osiedli składających 
wspólny wniosek, z  tym, że wniosek w  ten sposób nie może 
otrzymać więcej niż 5 pkt;

 � pozyskane środki od darczyńców, udokumentowane pisemną de-
klaracją darczyńcy: + 1 pkt za każdy 1% wartości zadania (nie 
więcej niż 35 pkt);

Przykład: wkład własny Osiedla „X” to 70 000 zł, pozyskane 
deklaracje darczyńców na kwotę 20 000 zł, wnioskowana kwota 
dofinansowania 200 000 zł.

Łączna wartość zadania to 290 000 zł, 1% wartości zadania = 
2 900 zł;

Punkty za darowiznę: ≈ 7 pkt.

Punkty za darowiznę mogą wydatnie powiększyć szansę na uzy-
skanie dofinansowania, dlatego warto poszukiwać darczyńców.

 � przewidziano również punkty, jeżeli osiedle złożyło spełniający 
wymagania formalne wniosek, a nie uzyskało dofinansowania:

 � w poprzednim roku, otrzymuje: + 1 pkt,
 � w poprzednich kolejnych dwóch latach, otrzymuje: + 2 pkt.
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 � jeżeli wniosek składają dwa lub więcej osiedli, a  choćby jedno 
z nich nie uzyskało dofinansowania w ww. przypadku wniosek 
otrzymuje analogicznie +1 pkt lub +2 pkt,

 � dodatkowo premiowany jest wniosek złożony przez dwa osiedla: 
+ 3 pkt, trzy i więcej osiedli: + 5 pkt.

Ponadto wniosek podlega ocenie specjalnie powołanej do tego komisji, 
której kadencja związana jest z kadencją Rady Miasta. Komisja liczy 12 
osób, spośród których:

 � 4 osoby to radni Rady Miasta Poznania, wytypowani przez Ko-
misję Samorządową,

 � 4 osoby to delegowani członkowie organów 4 osiedli, które zosta-
ły wytypowane przez Komisję Samorządową w drodze losowania,

 � 4 osoby to przedstawiciele Prezydenta Miasta Poznania.

Każdy członek komisji posiada od 0 do 4 pkt. dla każdego ocenianego 
wniosku, w  związku z  tym ich punktacja stanowi dość istotną część 
końcowego wyniku. 

Po podliczeniu punktów komisja rekomenduje Prezydentowi Miasta 
Poznania zadania do dofinansowania. Prezydent rozstrzyga konkurs do 
15 października danego roku, a  informacja o wynikach oraz uzyska-
nej punktacji jest publikowana. Od wyników konkursu nie przysługuje 
odwołanie.

Jednak nie jest to koniec procedury dla osiedli, które pozyskały deklara-
cje darczyńców. Darowizny muszą być wpłacone na odpowiednie konto 
Urzędu Miasta do 31 października danego roku. W przypadku braku 
wpłaty wniosek traci dofinansowanie.
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Diety

Radni za swoją pracę na rzecz osiedla mogą otrzymać rekompensatę po-
niesionych kosztów w postaci diety. Zasady przyznawania diet reguluje 
Uchwała nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 paź-
dziernika 2010 r. w sprawie: zasad przyznawania diet i zwrotów kosztów 
podróży służbowej dla członków organów jednostek pomocniczych – osiedli.

Maksymalna wysokość diet w danym roku budżetowym stanowi 5 000 zł 
powiększone o:

 � 6% środków naliczonych proporcjonalnie do liczby mieszkańców 
i powierzchni w przypadku osiedli do 20 000 mieszkańców,

 � 10% środków naliczonych proporcjonalnie do liczby mieszkańców 
i powierzchni w przypadku osiedli powyżej 20 000 mieszkańców.

Przykład:

Osiedle Liczba 
mieszkańców

Wysokość naliczonych 
środków proporcjonalnie  
do liczby mieszkańców 

i powierzchni (na 2015 r.)

Wysokość środków 
na diety (na 2015 r.)

Nowe Winogrady 
Wschód 6 320 48 268 zł

5 000 zł  
+ (0,06 · 48 268 zł)  

= 7 896 zł

Piątkowo 35 771 273 850 zł
5 000 zł  

+ (0,1 · 273 850 zł)  
= 32 385 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Maksymalna miesięczna wysokość diety dla radnego ponownie uzależ-
niona jest od liczby mieszkańców osiedla i wynosi:

 � osiedle do 5 000 mieszkańców – 20% kwoty bazowej,

 � osiedle od 5 001 do 20 000 mieszkańców – 35% kwoty bazowej,

 � osiedle powyżej 20 000 mieszkańców – 50% kwoty bazowej.
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Tajemniczo brzmiąca kwota bazowa to kwota określona w ustawie bu-
dżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na 
podstawie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Jej obecna wysokość wynosi 1 776,46 zł. Oznacza to, że w osiedlach:

 � do 5 000 mieszkańców maksymalna wysokość miesięcznej diety 
dla radnego nie może przekroczyć kwoty 353 zł;

 � od 5 001 do 20 000 mieszkańców maksymalna wysokość mie-
sięcznej diety dla radnego nie może przekroczyć kwoty 618 zł;

 � powyżej 20 000 mieszkańców maksymalna wysokość miesięcz-
nej diety dla radnego nie może przekroczyć kwoty 883 zł.

Podstawą do wypłaty diety jest uchwała Rady Osiedla, która zawie-
ra wyszczególnienie osób, które ją otrzymują, okres, za który zostają 
przyznane, kwotę oraz uzasadnienie, za jakie czynności została ona 
przydzielona.

Zgodnie z przytoczoną wyżej uchwałą Rady Miasta dieta stanowi re-
kompensatę za poniesione koszty związane z  wykonywaniem funkcji 
w organach osiedla i realizacją zadań osiedla. Może zostać przyznana 
w szczególności za:

 � pełnienie funkcji przewodniczącego rady,

 � pełnienie funkcji przewodniczącego zarządu,

 � przewodniczenie komisjom powołanym przez radę,

 � obecność na posiedzeniach lub na sesjach rady,

 � wkład pracy w realizację zadań osiedla i poniesione z tego tytułu 
koszty.

Uwaga: Diety nie mogą otrzymać radni Rady Miasta, będący jedno-
cześnie radnymi osiedla.
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Mienie komunalne

Zarówno Ustawa o  samorządzie gminnym, jak i  statuty poznańskich 
osiedli umożliwiają jednostkom pomocniczym dysponowanie mieniem 
komunalnym. Rada Osiedla może wnioskować do Prezydenta Miasta 
Poznania o przekazanie do zarządzania i korzystania terenów, na któ-
rych mogą powstać na przykład obiekty sportowo-rekreacyjne, place 
zabaw, zieleńce lub skwery. Przekazanie mienia następuje w drodze za-
rządzenia prezydenta. Co niezwykle istotne, osiedle musi wykazać, że 
mienie posłuży mu do wykonywania jego statutowych zadań oraz musi 
zagwarantować środki na urządzenie i bieżące utrzymanie przekazane-
go terenu.

Osiedle dysponuje przekazanym mieniem komunalnym w ramach tak 
zwanego zwykłego zarządu. Tego typu zarządzanie wiąże się zarówno 
z przywilejem uzyskiwania dochodu (np. wynajem boiska sportowego), 
który zwiększa plan wydatków osiedla, ale też szeregiem obowiązków 
spoczywających na zarządzie, a  zwłaszcza jego przewodniczącym. Są 
to przede wszystkim czynności związane z  bieżącym finansowaniem 
i utrzymaniem mienia, dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji 
i remontów.

Oprócz mienia komunalnego zarząd, a w szczególności jego prze-
wodniczący, odpowiada za mienie miasta znajdujące się na stanie 
ewidencyjnym Osiedla (np. wyposażenie siedziby, zakupione bez-
pośrednio przez Osiedle urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni 
zewnętrznej, gabloty itp.).

Podstawowe zasady dotyczące działalności osiedli regulowane przez 
odpowiednie dokumenty prawne są podstawą finansowania tejże dzia-
łalności. Sprawne funkcjonowanie WJPM sprawia natomiast, że po-
znańskie osiedla mogą efektywnie korzystać z przyznanych im środków 
finansowych.



IV. PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Łukasz Mikuła

Problematyka planowania przestrzennego jest jednym z najczęściej po-
jawiających się tematów w pracy rad osiedli. Pomimo iż jednostki po-
mocnicze miasta nie mają własnych kompetencji decyzyjnych w spra-
wach planowania, to jednak aktywne zaangażowanie się w procedury 
planistyczne prowadzone w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU) 
i Radzie Miasta Poznania może doprowadzić do wypracowania rozwią-
zań urbanistycznych oczekiwanych przez mieszkańców danej okolicy.

Podstawy systemu planowania

System planowania przestrzennego w Polsce jest dość skomplikowany 
i  powszechnie krytykowany. Opiera się na Ustawie z  dnia 26 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kilku wy-
danych do niej rozporządzeniach wykonawczych. Podstawowe akty 
i dokumenty w zakresie planowania, które pojawiają się w pracy rad-
nych osiedlowych to przede wszystkim:
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 � Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Poznania („studium”), określające w sposób general-
ny politykę przestrzenną miasta,

 � miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego („plany 
miejscowe” lub „mpzp”), które w wiążący sposób określają prze-
znaczenie terenu,

 � decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
które wydawane są dla terenów nieposiadających obowiązującego 
planu miejscowego.

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy

Aktualnie obowiązujące studium uwarunkowań i  kierunków zago-
spodarowania przestrzennego dla Miasta Poznania uchwalone zostało 
23 września 2014 r. Studium, w odróżnieniu od planów miejscowych, 
musi pokrywać cały obszar miasta lub gminy, choć dopuszczalne są 
jego punktowe zmiany. Bardzo ważną rzeczą jest właściwe zrozumienie 
charakteru samego studium. Studium nie jest aktem prawa miejsco-
wego, co oznacza, że wydawane dla danego terenu decyzje admi-
nistracyjne (m.in. decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na 
budowę) nie muszą być zgodne z zapisami studium. Z drugiej jed-
nak strony, ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu pla-
nów miejscowych, ograniczając w  ten sposób dowolność prezydenta 
i  Rady Miasta w  tym zakresie. W  praktyce zapis w  studium przesą-
dza więc o zasadniczych kierunkach zagospodarowania danego terenu, 
przynajmniej jeśli chodzi o dominującą funkcję (np. mieszkalnictwo, 
przemysł i usługi, sport i rekreacja, zieleń, itd.). Należy jednak pamię-
tać, że ogólny charakter studium i skala, w jakiej dokument ten jest spo-
rządzany nie pozwalają ustalić na jego podstawie, jakie będzie dokładne 
przeznaczenie konkretnej działki w przyszłym planie miejscowym.
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Jak czytać studium miasta Poznania?

Obowiązujące studium dla Miasta Poznania dostępne jest na stro-
nie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej pod adresem 
www.mpu.pl w zakładce „Studium”. Należy pamiętać, iż studium skła-
da się z części tekstowej i graficznej, które bezwzględnie trzeba odczyty-
wać łącznie. Rysunek studium zawiera kilkadziesiąt różnych oznaczeń, 
z  których jednak istotnych jest przede wszystkim kilka. Kolor szary 
oznacza tereny przeznaczone pod zabudowę, natomiast odcienie koloru 
zielonego to tereny zieleni, zasadniczo wyłączone z zabudowy. Większe 
uszczegółowienie funkcji terenu wynika z  symbolu literowego, który 
na nim się znajduje. Podstawowe tereny inwestycyjne mają następujące 
oznaczenia:

 � MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 � MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
 � U – tereny zabudowy usługowej;
 � U/P – tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i ma-

gazynów;
 � US – tereny usług sportu i rekreacji.

Tereny zieleni posiadają oznaczenia zaczynające się najczęściej od lite-
ry Z (np. ZP, ZO, ZC). Należy zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju 
symbole złożone: łamane (np. MW/MN) lub z gwiazdką (np. MN*). 
Dokładne ustalenie symbolu danego terenu jest niezbędne do odczy-
tania podstawowych informacji z części tekstowej studium. Kluczowy 
jest w  tym przypadku II tom pt. „Kierunki”, a  szczególnie tabele na 
s. 21-31. Każdy rodzaj kierunku przeznaczenia terenu jest tam opisany 
pod kątem wiodących i  uzupełniających funkcji oraz podstawowych 
parametrów urbanistyczno-architektonicznych: wysokości, a w niektó-
rych przypadkach także powierzchni zabudowy i minimalnej wielko-
ści działek. Zamieszczone są również uwagi dodatkowe. Ustalenia dla 
poszczególnych funkcji terenu trzeba czytać łącznie z  ogólnymi wy-
tycznymi z  rozdziału 2.3.9. Najważniejszy z  tych zapisów dopuszcza 
ustanowienie w  planie miejscowym przeznaczenia terenu zgodnego 
z  dotychczasowym użytkowaniem i  zagospodarowaniem, niezależnie 
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od kierunku przeznaczenia w  studium. W  studium określa się także 
kierunki rozwoju systemów komunikacji i  infrastruktury technicznej. 
Szczególnie istotne z punktu widzenia osiedli jest określenie docelowe-
go przebiegu dróg i tras tramwajowych na terenie miasta. W przypadku 
dróg na rysunku studium są zaznaczone tylko drogi wyższych klas tech-
nicznych (autostrada, drogi ekspresowe, główne ruchu przyspieszonego, 
główne i zbiorcze), bez wyodrębniania dróg lokalnych i dojazdowych. 
W przypadku tras tramwajowych w niektórych przypadkach studium 
dopuszcza wariantowy ich przebieg, uzależniając ostateczne rozstrzy-
gnięcie od przeprowadzenia analiz funkcjonalno-technicznych.

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celu 
ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospo-
darowania i zabudowy. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowe-
go i stanowi bezpośrednią podstawę dla wydawania pozwoleń na 
budowę oraz innych decyzji administracyjnych (m.in. w sprawach 
podziału nieruchomości, wywłaszczenia, itp.). Plan miejscowy zapew-
nia więc jednoznaczne i skuteczne prawnie przesądzenie o przeznacze-
niu i sposobie zagospodarowania terenu. Jednocześnie charakteryzuje się 
transparentną procedurą sporządzania i uchwalania z prawnymi gwa-
rancjami udziału społeczności lokalnej w podejmowanych rozstrzygnię-
ciach. Obie te cechy zdecydowanie pozytywnie odróżniają plan miej-
scowy od decyzji o warunkach zabudowy wydawanej w przypadku jego 
braku. Z drugiej jednak strony procedura uchwalania planu, a  także 
jego ewentualnej późniejszej zmiany, jest bardzo długa i mało elastycz-
na (nawet w przypadku drobnych korekt). Coraz bardziej zauważalnym 
w ostatnich latach problemem są także bezpośrednie skutki finansowe, 
jakie dla budżetu miasta niesie wejście w życie obowiązującego planu.

W Poznaniu obowiązuje aktualnie 185 planów miejscowych obejmu-
jących ponad 40% powierzchni miasta, a w odniesieniu do kolejnych 
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124 projektów prowadzone są procedury ich sporządzania. Dla anali-
zy możliwości wykorzystania danej nieruchomości kluczowe jest więc 
ustalenie w pierwszej kolejności, czy jest ona objęta planem czy też nie; 
a w tym drugim przypadku – czy toczy się aktualnie procedura sporzą-
dzenia planu. Na dwóch poniższych rycinach wskazano obszary miasta 
Poznania, które posiadają obowiązujący plan miejscowy według stanu 
na kwiecień 2015 r. oraz takie, dla których procedura jest aktualnie 
w toku. Wszystkie informacje o planach można uzyskać na stronie in-
ternetowej www.mpu.pl 

Obszary miasta Poznania z  obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego (kwiecień 2015)
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Obszary miasta Poznania, dla których miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego jest w trakcie sporządzania (kwiecień 2015)

Procedura planistyczna

Aby rozpocząć prace planistyczne dla danego terenu, należy doprowa-
dzić do tak zwanego „wywołania” planu, pod którym to pojęciem 
kryje się podjęcie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do spo-
rządzenia planu miejscowego. Uchwałę taką Rada Miasta podejmuje 
najczęściej na wniosek Prezydenta Miasta, jednak radni miejscy mogą 
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zgłosić taki projekt także z  własnej inicjatywy. Inicjatywa uchwało-
dawcza prezydenta wynika bardzo często z  przeglądu wniosków 
kierowanych przez mieszkańców, rady osiedli i  organizacje społeczne 
o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Prezydent dokonuje takiego rozpatrzenia wniosków raz na 
kwartał, ale droga od wniosku Rady Osiedla do wniesienia projektu 
uchwały wywołującej plan do Rady Miasta bywa dość długa. Przed 
podjęciem takiej uchwały prezydent (a  w  praktyce MPU), musi wy-
konać analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia planu, co 
często zajmuje kilka tygodni lub nawet miesięcy. Zgłoszenie inicjatywy 
sporządzenia planu poprzez radnego miejskiego lub Komisję Polityki 
Przestrzennej może skrócić niektóre terminy, jednak także te projekty 
wymagają analizy zasadności przed uchwaleniem na sesji. Radni nie są 
w takich przypadkach związani stanowiskiem prezydenta i MPU. Inte-
gralną częścią uchwały o przystąpieniu jest załącznik graficzny przed-
stawiający granice obszaru objętego projektem planu.

Etapy procedury planistycznej w Poznaniu

Źródło: Kaczmarek T., Wójcicki M., 2015, Uspołecznienie procesu planowania prze-
strzennego na przykładzie Poznania, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 
LXXVII, 1, s. 219-236
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Po podjęciu przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządza-
nia planu miejscowego następuje kilkanaście etapów proceduralnych, 
w  których główną rolę odgrywają prezydent oraz Miejska Pracownia 
Urbanistyczna. W pierwszej kolejności w prasie oraz na miejskich stro-
nach internetowych pojawia się ogłoszenie o podjęciu uchwały o przy-
stąpieniu do sporządzania planu, wraz z określeniem terminu składania 
wniosków do planu. Na tym etapie są również przeprowadzane I kon-
sultacje społeczne. Organizowane są one zawsze w miejscu położonym 
na terenie objętym planem lub w jego bliskim sąsiedztwie. Za organiza-
cję konsultacji odpowiada Gabinet Prezydenta oraz MPU, jednak odby-
wa się to najczęściej we współpracy z osiedlami, szczególnie w kwestiach 
informacji dla mieszkańców. Na spotkaniu konsultacyjnym przedsta-
wiana jest informacja o dalszych krokach procedury i wstępnych zało-
żeniach projektowych, jednakże bez przedstawienia gotowego projektu 
planu. Ważne jest, aby Rada Osiedla już na tym etapie zgłosiła swoje 
wnioski w odniesieniu do obszaru objętego planem, zarówno na samych 
konsultacjach, jak i, przede wszystkim, w formie pisemnej do MPU.

Bazując na zapisach studium oraz zgłoszonych wnioskach, MPU opra-
cowuje wstępny projekt planu miejscowego, który następnie jest pod-
dawany tak zwanemu opiniowaniu wewnętrznemu. Oprócz miejskich 
wydziałów i  jednostek biorą w nim także udział rady osiedli i miesz-
kańcy poprzez formułę II konsultacji społecznych. Spotkanie ma cha-
rakter analogiczny do pierwszego etapu (także w zakresie miejsca zebra-
nia), jednak przedstawiany jest już pełen projekt planu (rysunek i tekst), 
który może być przedmiotem uwag ze strony uczestników konsultacji.  
Na tym etapie procedury kluczowa jest aktywna rola Rady Osiedla, 
gdyż w praktyce to właśnie w tym momencie można wprowadzić naj-
więcej zmian do projektu, zgodnie z  oczekiwaniami mieszkańców. 
Oprócz głosów w dyskusji na spotkaniu ważne jest także sformułowanie 
odpowiedniej opinii Rady Osiedla na piśmie.

W  kolejnym etapie, opiniowania i  uzgadniania zewnętrznego, czyn-
nik społeczny w  praktyce nie występuje. Prezydent oraz MPU reali-
zują tu bowiem obowiązki ustawowe i występują o opinie o projekcie 
planu między innymi do komisji urbanistyczno-architektonicznej, 
wójtów i burmistrzów gmin graniczących z obszarem objętym planem, 
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regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz o uzgodnienie projek-
tu planu między innymi z wojewodą, zarządem województwa, w  za-
kresie odpowiednich zadań rządowych i  samorządowych, zarządcami 
dróg, konserwatorem zabytków, a także występują o zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 
jeżeli wymagają tego przepisy. W  wyniku pozyskania odpowiednich 
opinii i dokonania uzgodnień do projektu planu mogą zostać wprowa-
dzone mniej lub bardziej istotne zmiany.

Kolejnym etapem, na którym następuje konfrontacja projektu planu ze 
społecznością lokalną, jest wyłożenie projektu do publicznego wglą-
du, które także musi zostać w odpowiedni sposób ogłoszone na co naj-
mniej 7 dni przed dniem wyłożenia. Wyłożenie trwa co najmniej 21 dni, 
a w jego trakcie organizuje się dyskusję publiczną, tym razem już w sie-
dzibie MPU, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. W ogło-
szeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu wskazany jest także termin, 
w którym można wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy 
niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu. Uwagi do pro-
jektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia 
w  nim przyjęte. Nie ma tutaj formalnych ograniczeń podmiotowych 
ani przedmiotowych. Zasadniczo jest to ostatni etap, na którym Rada 
Osiedla może jeszcze próbować merytorycznie zaingerować w treść pro-
jektu. Złożone uwagi rozpatruje Prezydent Miasta. Jeżeli część uwag 
rozpatrzy pozytywnie, wprowadza wtedy zmiany do projektu planu 
miejscowego, co najczęściej skutkuje koniecznością ponownego wyło-
żenia planu do publicznego wglądu. Ten etap procedury może więc po-
wtarzać się kilkakrotnie, co istotnie wpływa na długość trwania całego 
procesu tworzenia planu. Jeżeli prezydent zaakceptuje ostateczną wersję 
projektu planu, przesyła ją do Rady Miasta wraz listą uwag nieuwzględ-
nionych i  uzasadnieniem ich odrzucenia. Rozstrzygnięcia prezydenta 
o nieuwzględnieniu uwag nie podlegają zaskarżeniu do sądu administra-
cyjnego. Mogą być natomiast zmienione przez Radę Miasta. Jeżeli rada 
stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwale-
nia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia 
uwag do projektu planu, niezbędne jest ponowne wyłożenie projektu do 
publicznego wglądu oraz zbieranie i rozpatrywanie uwag.
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Procedowanie projektu planu miejscowego w Radzie Miasta odbywa się 
w  pierwszej kolejności na posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzen-
nej. O posiedzeniu komisji każdorazowo zawiadamiani są radni osie-
dlowi, których terenu dotyczy rozpatrywany projekt planu. Formuła 
posiedzenia komisji daje zdecydowanie większe możliwości zabrania 
głosu i przedstawienia stanowiska Rady Osiedla niż na samej sesji Rady 
Miasta. Posiedzenie komisji jest jedną z ostatnich możliwości zmiany 
rozstrzygnięć, które na wcześniejszych etapach procedury zapadły nie-
zgodnie z wolą Rady Osiedla. Rada Miasta najczęściej głosuje bowiem 
zgodnie z rekomendacją komisji, choć oczywiście mogą także zdarzać 
się wyjątki.

Uchwalenie planu miejscowego na sesji Rady Miasta nie kończy ca-
łości procedury. Prezydent przedstawia uchwałę wraz z  załącznikami 
oraz dokumentacją prac planistycznych wojewodzie w celu oceny ich 
zgodności z przepisami prawnymi. Naruszenie zasad i trybu sporządza-
nia planu miejscowego powoduje nieważność uchwały w sprawie całego 
planu lub jego części. Ostatnim etapem całego procesu jest ogłoszenie 
uchwały w sprawie planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wiel-
kopolskiego. Plan miejscowy obowiązuje od określonego w jego ostatnim 
paragrafie dnia wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w dzienniku.

Obowiązujący plan miejscowy może zostać unieważniony wskutek 
wniesienia skutecznej skargi do sądu administracyjnego, jednak droga 
ta jest otwarta wyłącznie dla podmiotów mogących wykazać swój in-
teres prawny. W praktyce ogranicza krąg takich podmiotów do właści-
cieli i użytkowników wieczystych nieruchomości. Rady osiedli nie mają 
uprawnień do skorzystania z takiego trybu.

Jak widać z powyższego przeglądu, procedura sporządzania i uchwa-
lania planów miejscowych jest skomplikowana, co przekłada się na 
długość procesu planistycznego. W niektórych przypadkach może on 
trwać nawet kilka lat, natomiast najszybciej sporządzony i  uchwalo-
ny dotąd plan wszedł w życie po dziesięciu miesiącach od wywołania. 
W praktyce należy więc liczyć się z tym, iż standardowo cała procedura 
może trwać średnio od półtora do dwóch lat, a w najlepszym przypadku 
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– najczęściej przy intensywnym wsparciu prezydenta oraz radnych miej-
skich i  osiedlowych – około roku. Trudno jest także podać długość 
trwania poszczególnych etapów. Czasami plan długo pozostaje w fazie 
projektowania przez MPU (np. jeżeli do wyjaśnienia są trudne sprawy 
własnościowe), ale potem szybko przechodzi przez pozostałe etapy pro-
cedury. W innych przypadkach projekt może pojawić się stosunkowo 
szybko, ale kilkukrotnie przechodzić przez fazę wyłożenia do publicz-
nego wglądu, jeżeli prezydent lub Rada Miasta uwzględniają złożone 
do niego uwagi. Określenie nawet przybliżonego terminu ostateczne-
go uchwalenia planu, szczególnie na wstępnych etapach procedury, jest 
w praktyce niemożliwe.

Jak czytać plany miejscowe?

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego składają się z części 
tekstowej, tożsamej z treścią uchwały w sprawie planu oraz części gra-
ficznej, stanowiącej rysunkowy załącznik do uchwały. O ile ogólne za-
łożenia planistyczne dają się z reguły odczytać z samego rysunku planu, 
to pełną informację o możliwościach zagospodarowania terenu uzyskać 
można tylko konfrontując rysunek z zapisami tekstu uchwały.

W  zrozumieniu treści planu pomóc powinien fakt, iż podstawowe 
oznaczenia na rysunku planu są wspólne dla każdego projektu, 
gdyż wynikają z przepisów odpowiedniego rozporządzenia do ustawy 
planistycznej (nie dotyczy to jednak planów uchwalonych do 2003 r., 
w większości nadal obowiązujących). Zestawienie najczęściej występu-
jących na rysunkach planów oznaczeń przeznaczenia terenu przedsta-
wiono poniżej. Należy pamiętać, iż symbole mogą mieć również formę 
złożoną (np. MN/U) lub rozszerzoną o dodatkową literę w stosunku do 
oznaczeń podstawowych (np. UK jako usługi kultu religijnego albo UZ 
jako usługi służby zdrowia). Istotną informacją, którą można wyczytać 
wyłącznie z  rysunku planu są także obowiązujące i  nieprzekraczalne 
linie zabudowy, determinujące możliwość lokalizacji budynków w ra-
mach terenu o danym przeznaczeniu.
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Podstawowe oznaczenia przeznaczenia terenu używane 
w planach miejscowych
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Znaczna część informacji wynikających z planu miejscowego zawarta jest 
wyłącznie w części tekstowej. Dotyczy to m.in. takich elementów jak:

 � doprecyzowanie funkcji dopuszczonych w  ramach określonego 
przeznaczenia terenu;

 � wskaźniki zagospodarowania terenu:
 � maksymalna i  minimalna intensywność zabudowy (wskaź-
nik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do po-
wierzchni działki budowlanej),

 � minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie 
czynnej (w praktyce chodzi o tereny z nawierzchnią ziemną, 
pokryte roślinnością) w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej, 

 � maksymalna wysokość zabudowy,

 � kształty dachów;

 � liczba wymaganych miejsc parkingowych (w odniesieniu do licz-
by mieszkań lub powierzchni użytkowej);

 � zasady podziału nieruchomości na mniejsze działki – określenie 
minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowla-
nych, warunkujące intensywność zabudowy, szczególnie na tere-
nach mieszkalnictwa jednorodzinnego;

 � określenie wymaganych elementów pasa drogowego (m.in. jezd-
nie, pieszojezdnie, drogi rowerowe, chodniki);

 � zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
(czyli m.in. dopuszczone sposoby odprowadzania ścieków byto-
wych i deszczowych, możliwość lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko);

 � zasady i  warunki sytuowania obiektów małej architektury, ta-
blic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, a także ich gabary-
ty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, 
z  jakich mogą być wykonane – zebrane najczęściej pod hasłem 
„zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego”.
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Projekty planów miejscowych przygotowywane przez Miejską Pracow-
nię Urbanistyczną nie mają jednego wspólnego i  powtarzającego się 
układu części tekstowej. Najczęściej jednak najważniejsze wskaźniki 
i parametry zabudowy odnoszące się do danego typu przeznaczenia te-
renu zgrupowane są w jednym paragrafie uchwały.

Skutki wejścia planu miejscowego w życie

Wejście w życie ustaleń nowego (lub zmienionego) planu miejscowego 
w bardzo istotny sposób może wpłynąć na status nieruchomości nim 
objętych. Przepis ustawy planistycznej stanowi, iż tereny, których prze-
znaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób 
dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem. 
Plan miejscowy w zasadzie nie może wskazać konkretnego terminu, do 
którego zagospodarowanie terenu w docelowy sposób musi zostać zreali-
zowane. Może to nastąpić po wielu latach albo wręcz nigdy. Plan nie jest 
w  stanie wymusić natychmiastowej zmiany sposobu wykorzystywania 
danej nieruchomości. Daje natomiast gwarancję, iż na danym terenie nie 
może powstać żadne nowe przedsięwzięcie sprzeczne z jego ustaleniami.

Dla przykładu, uchwalenie przeznaczenia mieszkaniowego dla nieru-
chomości, na której prowadzona jest działalność produkcyjna, nie po-
woduje konieczności jej natychmiastowego zaprzestania. W  ramach 
istniejących obiektów budowlanych może ona funkcjonować beztermi-
nowo, natomiast nie ma możliwości ich modernizacji lub rozbudowy 
dla potrzeb produkcji. Wszelkie nowe realizacje na takim terenie muszą 
mieć funkcję mieszkaniową.

Wejście w  życie planu miejscowego może nieść za sobą także skutki 
finansowe dla budżetu miasta. Jeżeli, w związku z uchwaleniem pla-
nu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej 
części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przezna-
czeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo 
użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od miasta:

 � odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo

 � wykupienia nieruchomości lub jej części.
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Realizacja tych roszczeń może nastąpić również w drodze zaoferowania 
przez miasto właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nierucho-
mości zamiennej. Możliwa jest także sytuacja odwrotna. Jeżeli w związku 
z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nierucho-
mości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nierucho-
mość, Prezydent Miasta pobiera od niego jednorazową opłatę w wyso-
kości 30% wzrostu wartości nieruchomości (tzw. opłata planistyczna).

Z uwagi na prawną konstrukcję samej opłaty oraz orzecznictwo Trybu-
nału Konstytucyjnego egzekucja takiej opłaty przez miasto jest w prak-
tyce bardzo utrudniona, a dochody z tego tytułu znikome. Tymczasem 
potencjalne roszczenia właścicieli domagających się wykupu lub odszko-
dowania po uchwaleniu planu mogą być dla miasta wyjątkowo dole-
gliwe. Najczęściej żądania takie pojawiają się w sytuacji, gdy nierucho-
mość prywatna została przeznaczona pod cel publiczny (głównie drogi 
publiczne). W przypadku oszacowania potencjalnie wysokich kosztów 
wykupu gruntów pod cele publiczne w prognozie finansowej do planu, 
jego projekt bywa radykalnie zmieniany lub w skrajnych przypadkach 
dalsze procedowanie ulega zawieszeniu. Nowym trendem orzecznictwa 
w ostatnich latach jest także przyznawanie przez sądy odszkodowań dla 
właścicieli gruntów, dla których wydane zostały decyzje o warunkach za-
budowy, wygaszone następnie wskutek uchwalenia planu miejscowego.

Decyzje o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu są najbar-
dziej kontrowersyjnym i konfliktogennym elementem polskiego syste-
mu planistycznego. Większość problemów wokół zagospodarowania 
przestrzennego wynika właśnie z nieprecyzyjnych przepisów dotyczą-
cych wydawania warunków zabudowy.

Decyzję o  warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu wy-
daje się tylko i  wyłącznie w  przypadku braku miejscowego planu 



102 łukaSZ mikuła

zagospodarowania przestrzennego, przy czym wyróżnia się dwie 
podkategorie tej decyzji:

 � lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decy-
zji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

 � sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych 
inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Katalog inwestycji celu publicznego jest stosunkowo szeroki i określony 
w art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (nie w samej ustawie pla-
nistycznej). Do celów publicznych należą m.in.:

 � infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, cie-
płownicza, gazownicza oraz związana z  gospodarką odpadami, 
melioracją wodną i ochroną przeciwpowodziową;

 � drogi publiczne, linie kolejowe, lotniska, infrastruktura transpor-
tu publicznego;

 � budynki administracji, sądownictwa oraz publicznych szkół, 
przedszkoli, szpitali i obiektów sportowych.

Status celu publicznego znacząco ułatwia uzyskanie odpowiedniej de-
cyzji lokalizacyjnej w stosunku do standardowej procedury dla pozosta-
łych inwestycji. Niektóre rodzaje inwestycji celu publicznego (w szcze-
gólności drogi) mogą być także prowadzone w  specjalnym trybie tak 
zwanych „spec-ustaw”, które bardzo przyspieszają samą fazę realizacyj-
ną przedsięwzięcia (uproszczona procedura wydzielania i przejmowania 
niezbędnych nieruchomości, ustalenie lokalizacji i udzielenie pozwole-
nia na budowę w ramach jednej decyzji – zezwolenia na realizację inwe-
stycji drogowej, tzw. ZRID).

Ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy wymaga budo-
wa nowego obiektu lub zmiana sposobu jego użytkowania. Decyzje 
o warunkach zabudowy nie są wymagane w przypadku remontu, 
montażu lub przebudowy, jeżeli nie zmieniają one sposobu zago-
spodarowania terenu i użytkowania obiektu oraz nie naruszają jego 
formy architektonicznej, a także w przypadku robót budowlanych, 
niewymagających pozwolenia na budowę.
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Decyzję o warunkach zabudowy wydaje Prezydent Miasta, a w prak-
tyce Wydział Urbanistyki i Architektury (WUiA) Urzędu Miasta Po-
znania, po uzgodnieniu z odpowiednimi organami i uzyskaniu decyzji 
wymaganych przepisami odrębnymi. Decyzja o warunkach zabudowy 
wydawana jest w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) 
na podstawie łącznego spełnienia 5 warunków określonych w ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

 � co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi 
publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie 
wymagań dotyczących nowej zabudowy (tzw. „zasada dobrego 
sąsiedztwa”);

 � teren ma dostęp do drogi publicznej;

 � istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające 
dla zamierzenia budowlanego;

 � teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

 � decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Decyzja o warunkach zabudowy nie musi być zgodna ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Poznania. Nie można uzależnić także jej wydania od zobowiązania 
się wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych przepisami prawa 
świadczeń lub warunków (np. sformułowanych przez Radę Osiedla 
oczekiwań w stosunku do inwestora i jego zaangażowania w przedsię-
wzięcia na rzecz lokalnej społeczności). Wyłącznej podstawy odmowy 
nie może również stanowić sprzeczność zamierzenia inwestycyjnego 
z podstawowymi zasadami ładu przestrzennego.

Praktyka orzecznicza spowodowała również daleko idącą nadinter-
pretację „zasady dobrego sąsiedztwa”. Zgodnie z  rozporządzeniem do 
ustawy planistycznej w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy 
i  zagospodarowania terenu wyznacza się wokół działki budowlanej, 
której dotyczy wniosek, obszar analizowany i  przeprowadza na nim 
analizę funkcji oraz cech zabudowy i  zagospodarowania terenu. Gra-
nice obszaru analizowanego wyznacza się w  odległości nie mniejszej 
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niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie 
warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów. W praktyce 
oznacza to, iż jakakolwiek zabudowa w tak wyznaczonym promieniu 
może posłużyć dla wyznaczenia funkcji i gabarytów nowo powstałego 
obiektu. Szczególnie na terenach o zróżnicowanej zabudowie może to 
prowadzić do zlokalizowania obok siebie budynków o nieprzystającej 
wielkości i konfliktowym sposobie użytkowania.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy następuje na wniosek inwesto-
ra. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudo-
wy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, gdyż decyzja taka 
nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności. W praktyce 
dla tego samego terenu można więc wydać równolegle funkcjonujące 
w obiegu prawnym decyzje umożliwiające budowę zarówno budynku 
jednorodzinnego, jak i wielorodzinnego, a także na przykład handlowo-
-usługowego. Dopiero gdy jeden z wnioskodawców uzyska pozwolenie 
na budowę, pozostałe decyzje ulegają wygaszeniu.

Decyzja o warunkach zabudowy wiąże organ wydający decyzję o po-
zwoleniu na budowę, stąd też w  przypadku próby uzyskania decyzji 
dla przedsięwzięcia kontestowanego przez lokalną społeczność kluczo-
we jest wykorzystanie instrumentów zaradczych. Po pierwsze, Wydział 
Urbanistyki i Architektury może zawiesić postępowanie administracyj-
ne w  sprawie ustalenia warunków zabudowy na czas nie dłuższy niż 
9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. 
Postępowanie musi być jednak podjęte, a decyzja wydana, jeżeli:

 � w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania Rada 
Miasta nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania pla-
nu miejscowego albo

 � w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego 
planu lub jego zmiany.

Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy została już wydana, to można 
doprowadzić do jej wygaśnięcia, jeżeli dla tego terenu uchwalono plan 
miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, ale tylko 
pod warunkiem, że nie została wydana ostateczna decyzja o pozwo-
leniu na budowę.
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W praktyce więc często trwa swoisty wyścig pomiędzy inwestorem a lo-
kalną społecznością reprezentowaną przez radnych osiedlowych oraz 
organy samorządu miasta o  to, która procedura (warunki zabudowy 
z  pozwoleniem na budowę czy plan miejscowy) zostanie zakończona 
wcześniej. W  przypadku procedur administracyjnych wnioskodawca 
może odwoływać się w drugiej instancji do organów, na które samorząd 
miasta nie ma wpływu (Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Woje-
woda), a także wykorzystywać środki sądowo-administracyjne.

Prowadzenie postępowań o  wydanie warunków zabudowy w  trybie 
Kodeksu postępowania administracyjnego oznacza utrudnienia w społecz-
nym dostępie do informacji o wszczęciu postępowania oraz możliwości 
uczestnictwa w nim. Za strony postępowania najczęściej uznawani są 
tylko bezpośredni sąsiedzi danej inwestycji, nawet jeżeli jej oddziały-
wanie urbanistyczne wykracza znacznie szerzej. Pewnym rozwiązaniem 
dla osiedli i  społeczności lokalnej może być w  takim przypadku na-
wiązanie współpracy z organizacjami społecznymi, które mogą wkro-
czyć w postępowanie na prawach strony w trybie art. 31 KPA. Zgodnie 
z tym przepisem, organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej in-
nej osoby występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postę-
powaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji 
i gdy przemawia za tym interes społeczny. Na postanowienie o odmo-
wie dopuszczenia do udziału w  postępowaniu organizacji społecznej 
można złożyć zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 
a potem ewentualnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego. Kategoria interesu społecznego jest oczywiście nieostra i  może 
podlegać zróżnicowanym ocenom, w praktyce jednak organy wyższych 
instancji stają często po stronie organizacji społecznych, dopuszczając je 
do postępowania.





V. RELACJE Z MIESZKAŃCAMI

Jan Zujewicz

Osiedle to wspólnota ludzi zamieszkujących dany teren. Podstawowym 
podmiotem działań Osiedla są mieszkańcy. To oni stanowią Osiedle, 
wpływają na jego atmosferę, tworzą wizerunek lokalnej społeczności. To 
dla nich zostało powołane Osiedle i bez nich nie będzie funkcjonować.

Nikt nie powinien mieć zatem wątpliwości, że kształtowanie pozytyw-
nych relacji z  mieszkańcami to jedno z  ważniejszych zadań radnych 
osiedlowych. Ta komunikacja powinna mieć charakter dwustronny. 
Mieszkańcy efektywnie kontaktujący się z  organami osiedla są gwa-
rancją tego, że głos lokalnej społeczności będzie słyszalny. Natomiast 
komunikacja rady i zarządu osiedla z mieszkańcami to zaproszenie do 
współtworzenia swojego otoczenia.

Tworzenie relacji pomiędzy Radą Osiedla a mieszkańcami ma nieba-
gatelny wpływ na kształt społeczeństwa obywatelskiego w  mieście. 
Można założyć, że mieszkańcy, którzy są świadomi działań Osiedla, 
a przede wszystkim jego kompetencji, znacznie chętniej będą brać udział 
w pracach na rzecz całego miasta lub swojej najbliższej okolicy. Przede 
wszystkim zaś prawdopodobnie znacznie częściej i bardziej świadomie 
będą brać udział w wyborach.
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Komunikacja z mieszkańcami to oczywiście długotrwały i skompliko-
wany proces, złożony z wielu różnych elementów i rządzący się różnymi 
zasadami. Poniżej postaram się przedstawić najważniejsze z nich.

Wydarzenia dla mieszkańców

Podstawowym celem organizacji wydarzeń dla mieszkańców jest ich 
integracja oraz zagospodarowanie wolnego czasu. Według naukowców 
więzi sąsiedzkie są jednym z najważniejszych czynników komfortu ży-
cia. Nie powinno być zatem wątpliwości, że organizacja wydarzeń i im-
prez osiedlowych jest nieodłącznym elementem działania Osiedla, które 
chce pozytywnie kształtować dobrobyt mieszkańców.

Wydarzenia dla mieszkańców mogą mieć bardzo różny charakter i wła-
ściwie bardzo trudno jest wyznaczyć ich zamknięty katalog. Najpopu-
larniejsza forma to oczywiście festyny lokalne, ale jest też szereg innego 
rodzaju wydarzeń, takich jak konkursy, zawody, turnieje sportowe, zlo-
ty rowerowe, spotkania, spacery, przechadzki, projekcje filmowe, kur-
sy, warsztaty i wiele innych. Właściwie można powiedzieć, że jedynym 
ograniczeniem jest tutaj wyobraźnia radnych osiedlowych oraz – na-
turalnie – dostępne zasoby (czas, środki finansowe), a  także przepisy 
prawa.

Istnieje też pewne oczekiwanie ze strony lokalnej społeczności, że rada 
osiedla zajmie się zagospodarowaniem wolnego czasu mieszkańców 
i  inicjowaniem wydarzeń kulturalnych, integracyjnych czy rekreacyj-
nych. Szczególnie jeśli na terenie osiedla nie funkcjonują inne insty-
tucje mogące taką ofertę zaproponować (np. domy kultury, szkoły czy 
świetlice). Tym bardziej, że tworzenie więzi lokalnych to jedno z pod-
stawowych zadań Osiedla (patrz pkt. 1 § 8 Statutu Osiedla), a lokalne 
wydarzenia to jedno z najlepiej temu służących narzędzi. Oczywiście 
Osiedle nie musi wykonywać tego zadania samodzielnie, może w tym 
zakresie współpracować z różnymi podmiotami, zarówno z terenu osie-
dla, jak i spoza niego.
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Lokalne imprezy to też świetna okazja do stworzenia dynamicznych 
i dwustronnych relacji z mieszkańcami. Dynamicznych, czyli takich, 
w  których radny osiedlowy spotyka się w  jednym miejscu i  czasie 
z mieszkańcem. Dwustronnych, czyli takich, w których radny osiedlo-
wy nie mówi tylko do mieszkańca, ale także mieszkaniec do radnego 
osiedlowego. W ten sposób mieszkańcy mogą poznać swoich radnych 
osiedlowych, a  także na bieżąco przekazać swoje uwagi, oczekiwania 
czy wnioski. To również doskonała okazja dla radnych, aby mieszkań-
com przekazać to, czego nie da się oddać za pomocą pisma czy podczas 
oficjalnego spotkania organów osiedla.

Ponadto, jest kilka podstawowych zasad, o  których należy pamiętać 
podczas organizacji działań dla mieszkańców:

 � termin

Kluczem do sukcesu i wysokiej frekwencji jest zorganizowanie dane-
go wydarzenia w odpowiednim terminie. Jeśli wydarzenie ma charak-
ter rekreacyjno-towarzyski lub kulturalny, na który mieszkańcy mają 
przyjść całymi rodzinami, najlepszym dniem będzie sobota lub niedzie-
la. Trudno jednoznacznie wskazać pożądany czas trwania takiego wy-
darzenia, ale nie powinno się ono zaczynać wcześniej niż godz. 10:00 
i kończyć później niż godz. 21:00. Trzeba także pamiętać, że najniższa 
frekwencja będzie w porze obiadowej, czyli od ok. 14:00 do ok. 16:00.

Oczywiście są wydarzenia o innym charakterze, w których mieszkańcy 
rzadziej uczestniczą całymi rodzinami. Są to na przykład kursy, spotka-
nia czy warsztaty, które powinny być raczej organizowane w dni robo-
cze. Czas trwania takich zajęć jest ograniczony najczęściej czasem pracy 
mieszkańców. Nie należy więc rozpoczynać ich wcześniej niż o 17:00 
i kończyć później niż o 20:00.

 � miejsce

Najlepszym miejscem do organizowania festynów czy spotkań o cha-
rakterze rekreacyjnym są otwarte przestrzenie wypełnione zielenią, 
takie jak parki, łąki, skwery czy ogródki jordanowskie. Oczywiście 
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podstawowym ryzykiem związanym z  organizacją wydarzeń „pod 
chmurką” jest niepogoda. Dlatego właśnie większość festynów jest or-
ganizowana w maju, czerwcu i wrześniu, bo te miesiące dają największe 
prawdopodobieństwo wystąpienia dobrej pogody.

Naturalnie, są wydarzenia, które należy organizować w  pomieszcze-
niach, szczególnie jeśli jest to konieczne ze względów technicznych (np. 
kursy komputerowe, projekcje filmów) lub akustycznych (koncerty). 
Wówczas trzeba pamiętać między innymi o  zapewnieniu sali odpo-
wiedniej wielkości. Nikt nie lubi stać w tłoku, ale też źle wygląda, jeśli 
uczestnicy zajmują tylko 1/3 krzeseł w pomieszczeniu.

W obu przypadkach powinno to być miejsce dobrze znane mieszkań-
com. Na materiałach promocyjnych warto umieścić adres, ale lepiej, 
żeby było to miejsce, które mieszkańcy mogą zlokalizować wyłącznie 
po samej nazwie.

 � wkład radnych osiedlowych

Rada Osiedla to zespół złożony z ludzi, którzy mają różne umiejętności. 
Organizacja osiedlowych wydarzeń to świetna okazja, żeby je wykorzy-
stać w działaniu dla mieszkańców. Trzeba jednak pamiętać, że radni 
charakteryzują się również różnym zapałem do działania, możliwościa-
mi czasowymi czy po prostu chęcią do pracy w  tej lub innej formie. 
Dlatego owszem, radni powinni rozłożyć po równo zadania między 
siebie, ale nie powinno się nikogo zmuszać, bo działanie pod przymu-
sem nie jest przyjemne, ani też nie jest wykonywane tak dobrze, gdyby 
robiła to osoba chętna do pracy.

Świetną formą będzie powołanie nieformalnego zespołu do organizacji 
danego wydarzenia. Członkostwo w tym zespole powinno być dobro-
wolne, ale wejście w jego skład powinno być równoznaczne z wzięciem 
na siebie części obowiązków związanych z organizacją wydarzenia.
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 � finanse 

Wiele imprez może się odbyć bezpłatnie lub niskokosztowo, dzięki wy-
korzystaniu energii, umiejętności i wolnego czasu mieszkańców. Takie 
wydarzenia są z perspektywy osiedla najbardziej pożądane, i to nie ze 
względów finansowych. Doświadczenie pokazuje, że mieszkańcy naj-
bardziej integrują się i poznają przy tworzeniu czegoś dla pozostałych 
mieszkańców. Co więcej, czują się oni też bardziej odpowiedzialni nie 
tylko za losy samego wydarzenia, ale także za całe osiedle. Takie wyda-
rzenia (organizowane przez mieszkańców dla mieszkańców) cieszą się 
największą popularnością, ponieważ ich twórcy samodzielnie zabiegają 
o rozpropagowanie informacji.

Organizacja większości wydarzeń wymagać będzie jednak poniesienia 
konkretnych wydatków na niezbędne elementy. Tymi elementami mogą 
być: wynajęcie sceny, wynajęcie nagłośnienia lub oświetlenia, produkcja 
materiałów promocyjnych, opłacenie wykonawców/animatorów/pro-
wadzących, wynajem przenośnych toalet, sprzątanie terenu wydarzenia, 
zakup nagród, zabezpieczenie medyczne czy ochrona wydarzenia. Nie 
można także zapominać o ubezpieczeniu całego przedsięwzięcia.

 � reklama osiedla

Warto wykorzystać wydarzenie i zgromadzonych na nim mieszkańców 
do promocji działań Osiedla. Ta zasada jest szczególnie ważna na osie-
dlach, na których funkcjonują również rady osiedli spółdzielni miesz-
kaniowych, które są często mylone z organami jednostek pomocniczych 
miasta. Jednym z  elementów, które pomogą skutecznie wypromować 
osiedle, jest zamieszczenie jego logo i nazwy na jak największej liczbie 
materiałów związanych z wydarzeniem – nie tylko na materiałach pro-
mocyjnych, ale także na scenie, przy wejściach na wydarzenie czy na na-
miocie obsługi. Należy też zarówno podczas rozpoczęcia, jak i  zakoń-
czenia wydarzenia wspomnieć, że jest ono organizowane przez Radę 
Osiedla. Nie można przy tym zapominać, że najważniejszym kanałem 
promocyjnym jest obecność radnych osiedlowych i rozmowy z mieszkań-
cami. Dodatkowym i ciekawym elementem może być wystawa ze zdję-
ciami ukazującymi inwestycje, które zostały zrealizowane przez Osiedle.
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 �  promocja i komunikacja

Odpowiednia promocja wydarzenia jest podstawowym warunkiem wy-
sokiej frekwencji mieszkańców. Istnieje bardzo wiele sposobów promocji 
i osiedlowi radni powinni wiedzieć, który z nich jest najbardziej skutecz-
ny dla mieszkańców ich osiedla. Więcej informacji na temat promocji 
działań Osiedla przedstawiam w kolejnym podrozdziale. Nie można też 
zapominać o najważniejszej zasadzie, która mówi, że najbardziej skutecz-
na promocja to zorganizowanie po prostu dobrego i ciekawego wydarze-
nia. Jeśli mieszkańcy będą nim zainteresowani, sami będą informować 
siebie nawzajem. Jeśli nie – nie zmienią tego nawet tysiące plakatów.



Realizacja osiedlowych wydarzeń może odbywać się na dwa sposoby. 
Pierwszym z nich jest realizacja samodzielnie przez Osiedle. Wówczas 
podmiotem, z którym będziemy musieli współpracować, jest Wydział 
Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta. W  takiej sytuacji bę-
dziemy musieli bardzo szybko opracować szczegółowy harmonogram 
i przewidywany przebieg imprezy, aby przygotować plan zamówień pu-
blicznych i specyfikacje ich istotnych warunków dla WJPM. Jeśli zro-
bimy to za późno, pracownicy Urzędu Miasta mogą nie zdążyć z proce-
durą zamówień publicznych na konkretny dzień, na który wydarzenie 
jest planowane.

Dużo wygodniejszą formą jest realizacja wydarzeń przez miejskie jed-
nostki organizacyjne. W tej sytuacji wszystkie szczegóły dotyczące im-
prezy zapisujemy dużo później w protokole uzgodnień, który podpisuje 
również przedstawiciel jednostki. Konieczne procedury są w ten sposób 
znacznie uproszczone. W tym przypadku współpracują z nami pracow-
nicy jednostek, którzy na co dzień zajmują się organizacją podobnego 
rodzaju działalności. Wiedzą, co należy zrobić, jak to przygotować, ja-
kie są ceny różnych materiałów i usług, jakie dokumenty trzeba posia-
dać itd. Korzystając z tego dużego doświadczenia, wiele rzeczy będzie 
można zorganizować szybciej i sprawniej.
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Ze względu na kulturalny charakter większości wydarzeń organizowa-
nych przez Osiedle najodpowiedniejszym podmiotem, który może ta-
kiej realizacji się podjąć, jest Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania. 
W zależności od charakteru wydarzenia można skorzystać także z po-
mocy innych jednostek Urzędu Miasta Poznania:

 � Wydział Sportu (w przypadku imprez o charakterze sportowym),
 � Wydział Oświaty (w  przypadku wydarzeń organizowanych 

wspólnie z miejskimi placówkami oświatowymi),
 � Wydział Zdrowia i  Spraw Społecznych – oddział koordynacji 

współpracy z organizacjami pozarządowymi (w przypadku wyda-
rzeń organizowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi),

 � Wydział Zarządzania Kryzysowego i  Bezpieczeństwa (w  przy-
padku wydarzeń związanych z bezpieczeństwem czy porządkiem 
publicznym),

 � Wydział Działalności Gospodarczej i  Rolnictwa (w  przypad-
ku wydarzeń związanych z  utrzymaniem i  pielęgnacją zieleni 
np. konkurs Zielony Poznań).

 � Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
 � Gabinet Prezydenta.

Osiedle może także organizować lokalne wydarzenia we współpracy 
z konkretnymi jednostkami organizacyjnymi miasta:

 � Centrum Kultury Zamek (w przypadku wydarzeń o charakterze 
kulturalnym),

 � Estrada Poznańska (w przypadku wydarzeń o charakterze kultu-
ralnym),

 � Biblioteka Raczyńskich (w  przypadku wydarzeń promujących 
czytelnictwo),

 � Wydawnictwo Miejskie Posnania,
 � Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji,
 � oraz wiele innych, wymienionych szczegółowo na końcu rozdzia-

łu „Samorząd terytorialny”.

Oczywiście warunkiem współpracy z wyżej wymienionymi podmiota-
mi jest ich zgoda na realizację danego zadania.
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Promocja Osiedla i komunikacja 
z mieszkańcami

Odpowiednia komunikacja to ważny aspekt działalności Osiedla. Nie 
można przy tym zapominać o promocji naszych działań. Co z tego, że 
wybudujemy ładny plac zabaw, jeśli dowie się o tym zaledwie garstka 
mieszkańców?

Na początku należy zaznaczyć, że promocja osiągnięć Osiedla, 
czyli „chwalenie się” swoimi sukcesami, nie jest niczym złym. Dzi-
siaj mamy do czynienia ze swego rodzaju „marketingowym bom-
bardowaniem” mieszkańców, co doprowadza do dziwnej sytuacji, 
że jeśli dany podmiot się nie promuje (dotyczy to również insty-
tucji publicznych), to mieszkańcy często nie wiedzą o  jego istnie-
niu. W  ten sposób Rada Osiedla, która chce rzetelnie wypełniać 
swoją misję, powinna promować siebie i swoje osiągnięcia, a także 
prowadzić działania mające na celu stosowne kształtowanie relacji 
z mieszkańcami.

Prowadzenie tej komunikacji służy kilku podstawowym celom:

 � lepsze spełnianie potrzeb mieszkańców

Osiedle jest powołane do działania dla dobra mieszkańców, a sprawna 
komunikacja pozwala nam lepiej poznać ich potrzeby. Warto zatem od 
samego początku kadencji tworzyć narzędzia, które usprawnią prze-
pływ informacji pomiędzy mieszkańcami a Radą Osiedla.

 � lepsze wypełnianie celów statutowych i wydatkowanie 
pieniędzy 

Dzięki intensywnej komunikacji z mieszkańcami Rada Osiedla może 
pozyskać informacje, których nie zdobędzie, opierając się wyłącznie na 
własnej wiedzy. Dzięki pozyskaniu wiedzy o oczekiwaniach mieszkań-
ców będzie też mogła ocenić racjonalność zaplanowanych wydatków.
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 � budowanie wspólnoty (odpowiedzialność) 

Odpowiednia komunikacja sprawia, że mieszkańcy więcej wiedzą nie 
tylko o  organach osiedla (rada i  zarząd), ale także o  samym osiedlu 
– o swojej najbliższej okolicy, o swoich sąsiadach. Ta zwiększona świa-
domość ma niemal bezpośrednie przełożenie na zwiększenie poczucia 
odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie.

 � promocja organizowanych wydarzeń

Jeśli organizujemy wydarzenie skierowane do mieszkańców naszego 
osiedla, podstawową rzeczą, na której nam zależy, to wysoka frekwen-
cja. Gazeta osiedlowa, strona internetowa czy gablota to świetne na-
rzędzia do tego, żeby takie wydarzenia wypromować i przyciągnąć jak 
największą rzeszę mieszkańców.

 � „pochwalenie się”

Zgodnie z  zasadami komunikacji należy chwalić się sukcesami. Nie 
chodzi o pychę czy wywyższanie się nad innych, ale o to, żeby miesz-
kańcy wiedzieli, że ich przedstawiciele w Radzie Osiedla działają w ich 
interesie. Sprawnie działające organy osiedla mają pełne prawo pochwa-
lić się swoimi osiągnięciami, tym bardziej, że wpływa to również na 
poczucie skuteczności działań Osiedli w oczach społeczeństwa.

 � polepszenie wizerunku Rady Osiedla

Wizerunek to bardzo ważny element działania Rady Osiedla. Od niego 
zależy to, czy mieszkańcy będą zgłaszać swoje inicjatywy i problemy, 
a nawet, czy będą oni uczestniczyć w wyborach osiedlowych. Narzę-
dzia komunikacji (takie jak strona internetowa czy gazeta osiedlowa) nie 
mają jednak być elementami propagandy, tylko informować o realnych 
działaniach podjętych przez Osiedle.

 � wyższa frekwencja w wyborach do rad osiedli

W  2011 roku frekwencja w  wyborach osiedlowych wyniosła 7,72%. 
W roku 2015 wzrosła ona jedynie do 7,74%. Być może nie jedynym, ale 
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jednym z powodów braku zainteresowania mieszkańców wyborami jest 
brak świadomości dotyczącej możliwości działania oraz kompetencji 
Rady Osiedla. Skuteczna komunikacja i  reklamowanie jednostek po-
mocniczych pomaga zmienić te postawy na lepsze.

 � poparcie społeczne dla realizacji konkretnego zadania

Często zdarza się, że organy osiedla muszą apelować do „wyższej in-
stancji” (radni miasta, prezydent, miejskie jednostki organizacyjne) 
w sprawach dotyczących osiedla. Wówczas bardzo pomocne jest silne 
i masowe poparcie sąsiadów dla danej inicjatywy (wyrażone na przy-
kład w postaci podpisów pod apelem). Jest ono mocnym argumentem 
dla władz miasta, że działania przedstawicieli konkretnej społeczności 
lokalnej cieszą się bardzo dużym poparciem. Bez skutecznej komunika-
cji mobilizacja i pozyskanie wsparcia mieszkańców danego terenu nie 
będą możliwe.



A oto kilka ważnych zasad komunikacji z mieszkańcami:

 � inicjatywa

To Rada Osiedla powinna wychodzić z komunikacyjną inicjatywą do 
mieszkańców, a  nie na odwrót. Oczywiście, mandat radnego zobo-
wiązuje do ciągłego zapoznawania się z potrzebami zgłaszanymi przez 
mieszkańców, lepiej jednak te potrzeby zdiagnozować jak najwcześniej. 
Dobra komunikacja z sąsiadami pozwoli również na dobry kontakt z lo-
kalną społecznością w sytuacjach „kryzysowych”, kiedy konieczne jest 
przekazanie niepopularnej informacji.

 � uczciwość 

Uczciwość to jedna z  najważniejszych zasad współżycia społecznego, 
nie mówiąc o rzetelnym wypełnianiu swojego mandatu przez radnych 
osiedlowych. Jeśli zależy nam na zaufaniu mieszkańców, to wszystko, 
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co komunikujemy, co przekazujemy w tej czy w innej formie, powinno 
być zawsze zgodne z rzeczywistością.

 � klarowność 

To bardzo istotna zasada, która powoduje wzrost zrozumienia informa-
cji, które przekazujemy. Komunikat powinniśmy formułować maksy-
malnie wyraziście, jak najbardziej zrozumiale i w jak najprostszy sposób.

 � czas

Tylko odpowiednio wcześnie rozpoczęte działania komunikacyjne mają 
szansę osiągnąć najwyższą skuteczność. Trudno jednoznacznie wskazać 
termin rozpoczęcia promocji różnych osiedlowych działań. Możemy 
jednak przyjąć, że promocja osiedlowego wydarzenia powinna rozpo-
cząć się najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną imprezą.

 � uniwersalność

Ta zasada zapewnia maksymalną efektywność działań komunikacyj-
nych. Polega ona na jednoczesnym wykorzystaniu wielu kanałów i form 
komunikacyjnych. Różne formy (na przykład plakat, strona interneto-
wa, gazeta) docierają do różnych grup odbiorców – nigdy nie jest tak, 
że jedna osoba korzysta z kilku kanałów na raz. Użycie kilku źródeł in-
formacji pozwoli nam również dotrzeć do osób, które nie mają dostępu 
do Internetu. Powinniśmy zatem powielać komunikaty, umieszczając 
je w różnej formie, aby dotarły do jak największej grupy mieszkańców,

 � unikanie nieporozumień

Źródłem braku porozumienia lub niezrozumienia są najczęściej wypo-
wiedzi dwuznaczne lub niejasne. Powinniśmy starać się ich wystrze-
gać. Informacje muszą być formułowane maksymalnie konkretnie 
i  w  sposób oczywisty. Tylko tak unikniemy niepotrzebnych plotek 
i domniemywań.
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 � język komunikacji

Powinniśmy posługiwać się zrozumiałym językiem, pamiętając, że naj-
częściej komunikujemy się z bardzo dużymi grupami odbiorców. Nie 
mamy zatem możliwości wytłumaczenia „co autor miał na myśli”. Mu-
simy korzystać z  jak najprostszego języka, unikając skomplikowanych 
słów i sformułowań.

 � przystępność informacji

Starajmy się formułować informacje w łatwy do zapamiętania sposób – 
wszystkie narzędzia, które pozwolą nam jak najkrócej i jak najbardziej 
przystępnie wyjaśnić najbardziej skomplikowane rzeczy, są pożądane. Te 
narzędzia to zdjęcia, ilustracje, rysunki, wykresy, tabele czy infografiki.

 � ograniczona ilość informacji

Im mniej będziemy mieli do przekazania, tym więcej będzie zapamię-
tane. Starajmy się zatem ograniczać ilość informacji, które zawieramy 
w naszym komunikacie – przekazujmy tylko te najważniejsze. Nie za-
pominajmy przy tym, że bardziej zainteresowanych możemy odsyłać 
na naszą stronę internetową lub profil Facebook. To bardzo użyteczne 
narzędzia – tam możemy zamieścić więcej informacji, nie narażając się 
przy tym na przeładowanie treścią.



Analizując sposoby komunikacji rad osiedli z  mieszkańcami, trudno 
zamknąć w jednym zbiorze wszystkie formy, które wykorzystują samo-
rządy. Mimo to, pokusiłem się na stworzenie katalogu podstawowych 
narzędzi komunikowania się z mieszkańcami:

 � kontakt osobisty

Ta bezpośrednia forma komunikacji może mieć miejsce w przeróżnych 
sytuacjach: w  ramach publicznych wypowiedzi, na sesji rady lub na 
spotkaniach samorządu z  mieszkańcami, podczas dyżurów radnych, 
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konsultacji lub akcji „od drzwi do drzwi”. Jej podstawową zaletą jest bar-
dzo duża siła oddziaływania, co wynika z faktu, że mieszkaniec spotyka 
radnego osiedlowego „twarzą w twarz”. Tym bardziej, że w razie jakich-
kolwiek uwag mieszkańca radny ma możliwość natychmiastowego spro-
stowania czy wytłumaczenia danego zagadnienia. Ma on też możliwość 
uzyskania od mieszkańca informacji zwrotnej – czyli sugestii na dany 
temat lub pomysłu na rozwiązanie konkretnej sprawy. Co ważne, spo-
sób komunikacji zawsze powinien być dostosowany do profilu odbiorcy. 
Kontakt osobisty ma tylko jedną, bardzo poważną wadę: jest najbardziej 
czasochłonny. Ale korzyści z tego rozwiązania są dużo większe.

Żeby zapewnić maksymalną efektywność tej formy komunikowania 
powinniśmy przestrzegać wielu zasad. Nie mam zamiaru wymieniać 
wszystkich, bo mamy z nimi do czynienia na co dzień, rozmawiając 
z naszymi sąsiadami, znajomymi czy rodziną. Zwrócę tylko uwagę na 
fakt, że do każdej rozmowy z mieszkańcem powinniśmy być w danym 
temacie przygotowani – powinniśmy dysponować informacjami, licz-
bami, danymi, a czasami nawet mapami. Bardzo wartościowe może być 
również poznanie osób, z którymi będziemy rozmawiali – ich oczeki-
wań, charakteru, a także stanowiska w sprawie, która będzie tematem 
rozmowy.

 � poczta pantoflowa (marketing szeptany)

Jest to oczywiście najmniej ustrukturyzowane i zdefiniowane narzędzie 
marketingowe, ale wciąż bardzo praktyczne i efektywne. Jego podsta-
wową zaletą jest stosunkowo wysoka szybkość i zasięg rozprzestrzenia-
nych informacji. Co najważniejsze, jest to narzędzie całkowicie dar-
mowe i nie wymaga wielkiego wysiłku. Jest także bardzo skutecznym 
sposobem dotarcia do osób, które nie mają dostępu do Internetu czy 
mediów.

Poczta pantoflowa nie zawsze jest jednak remedium na wszystkie komu-
nikacyjne problemy. Przede wszystkim działa ona najlepiej tam, gdzie 
mieszkańcy są zintegrowani – wówczas nie ma problemu z  podawa-
niem sobie informacji „z ust do ust”. Istnieje też wysokie prawdopo-
dobieństwo zniekształcenia informacji. Nie powinniśmy zapominać, że 
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w ramach „poczty pantoflowej” dużo szybciej będą się rozprzestrzeniać 
informacje negatywne niż pozytywne.

Dlatego warto przestrzegać kilku podstawowych zasad, które pozwo-
lą nam maksymalnie efektywnie wykorzystać to narzędzie. Po pierw-
sze, powinniśmy przygotować zwięzły, jednoznaczny komunikat, który 
puścimy w osiedlowy obieg. Po drugie, starajmy się rozpowszechniać 
te informacje w zintegrowanych i zainteresowanych grupach, najlepiej 
tych, z którymi mamy osobisty kontakt. W końcu, informacje, które 
przekazujemy, muszą być ciekawe. Nie trzeba dodawać, że najszybciej 
na osiedlu rozchodzą się plotki. Oczywiście nie zachęcam do formuło-
wania przekazu z posiedzenia Rady Osiedla w formie plotek, ale warto 
postarać się, żeby informacje o osiedlowych wydarzeniach cieszyły się 
równie dużym zainteresowaniem, co ten żywiołowy obieg informacji.

 � plakaty

Pozwalają dotrzeć do tych mieszkańców, którzy nie mają stałego do-
stępu do lokalnych mediów czy Internetu. Dodatkową korzyścią jest 
to, że plakaty – rozwieszone w legalnych miejscach na terenie osiedla – 
przykuwają uwagę w momencie, w którym odbiorca tego nie oczekuje. 
Wadą tego narzędzia jest jednak ograniczona powierzchnia, która spra-
wia, że na plakacie nie zamieścimy wielu informacji. Ponadto, niewielka 
jest również ilość miejsc, w których plakaty możemy powiesić.

Dlatego tym bardziej warto wykonać kilka zabiegów, dzięki którym 
zwiększymy efektywność tego narzędzia komunikowania. Po pierw-
sze, należy stawiać na bardzo atrakcyjną formę graficzną. Powinna ona 
być bardzo przejrzysta. Sukces wizerunkowy gwarantuje ponadto duży 
rozmiar plakatu, na którym znajdzie się mało informacji (co wymu-
sza zamieszczenie tylko podstawowych informacji). Wywieszenie pla-
katu powinno być zawsze poprzedzone pozyskaniem zgody właściciela 
obiektu, niezależnie od tego, czy jest to witryna sklepowa czy gablota 
w szkole. Zabronione jest wieszanie plakatów między innymi na drze-
wach, skrzynkach elektrycznych, barierkach ZDM czy MPK, wiatach 
przystankowych, latarniach czy słupach sygnalizacji świetlnej. W dys-
trybucji plakatów pomoże Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, która 
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dysponuje siecią słupów ogłoszeniowych w całym Poznaniu oraz Miej-
skie Przedsiębiorstwo Komunikacji, które udostępnia powierzchnie re-
klamowe w swoich pojazdach. Dla użytkowników smartfonów warto 
zamieszczać na plakacie informację o stronie internetowej lub kod QR.

 � gazeta osiedlowa

Najważniejszą korzyścią gazety osiedlowej jest jej objętość, która po-
zwala na przedstawienie informacji w  sposób wyczerpujący – co jest 
niemożliwe w przypadku innych form komunikacji. Dodatkowo, dzię-
ki lokalnej gazecie mamy możliwość dotarcia do ludzi w najbardziej „są-
siedzkich” okolicznościach: w sklepach, w kościołach, na klatce schodo-
wej itd. Jest to jednak dość droga forma, ponadto bardzo nieprzystępna 
dla osób, które dysponują niewielką ilością czasu.

Tworząc gazetę osiedlową należy między innymi pamiętać o atrakcyj-
ności wizualnej. Chodzi tu nie tylko o szatę graficzną, ale także atrak-
cyjne zdjęcia, czytelne przedstawienie danych (np. tabela, infografika) 
czy podział tekstu na szpalty. Warto również przestrzegać zasady „mało 
tekstu, dużo zdjęć”. Należy ponadto pamiętać, że najważniejszą częścią 
gazety czy magazynu jest okładka – od jej atrakcyjności zależy, czy czy-
telnik otworzy gazetę czy nie.

 � media lokalne (prasa, radio, TV, Internet)

Podstawową zaletą lokalnych mediów jest ich zasięg oddziaływania 
– liczba odbiorców większych poznańskich mediów waha się od kilku 
do kilkudziesięciu tysięcy. Media mogą być również bardzo przydat-
nym narzędziem nacisku na miejskie władze w ważnej dla osiedla spra-
wie. W końcu to dzięki pozytywnemu nastawieniu redakcji możemy 
wykorzystać ich przychylność do budowania atrakcyjnego wizerunku 
naszej rady osiedla.

Z mediami trzeba się jednak obchodzić ostrożnie. Bardzo łatwo bowiem 
media mogą przeinaczyć fakty i przekazać informacje w innym świetle 
niż planowaliśmy, doszukując się sensacji. Co więcej, obecność niektó-
rych radnych przed kamerami (mikrofonami, w prasie czy Internecie) 
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i nieobecność pozostałych może powodować konflikty wewnątrz Rady 
Osiedla. Nie ulega zatem wątpliwości, że nieprawidłowe wykorzystanie 
mediów może zadziałać na niekorzyść osiedla.

Dlatego w  komunikacji z  mediami należy wykorzystywać kilka pro-
stych, ale bardzo ważnych zasad. Dziennikarzom udzielamy bardzo 
prostych, klarownych i  rzeczowych wypowiedzi, starając się unikać 
drażliwych czy konfliktogennych tematów. Musimy pamiętać, że 
mamy prawo autoryzacji naszych wypowiedzi, pod warunkiem, że jed-
noznacznie i  odpowiednio wcześnie zadeklarujemy chęć skorzystania 
z niego. Warto również upewnić się (nawet kilka razy), czy dziennikarz 
zrozumiał przekaz. Ponadto, jeśli chcemy zwrócić się do mediów w celu 
wywarcia nacisku na władze miasta, warto skorzystać z tego narzędzia 
dopiero wówczas, gdy wyczerpaliśmy już wszystkie inne możliwości 
oddziaływania.

 � strona internetowa

Jest to jedno z najbardziej funkcjonalnych narzędzi komunikowania. 
Strona internetowa gwarantuje mieszkańcom bezproblemowy dostęp 
do osiedlowych dokumentów. Stanowi ona także „pigułkę”, w której 
osoby chętne znajdą wszystkie informacje, sformułowane w przystępny 
sposób. Jednocześnie strona internetowa – w zależności od konstrukcji 
– daje możliwość interakcji, którą można wykorzystać na przykład do 
ułatwienia kontaktu z  radą osiedla, udostępnienia możliwości zapisy-
wania się na wydarzenia czy prowadzenia konsultacji.

Trzeba jednak pamiętać, że dobra i stabilna strona internetowa oznacza 
wyższe koszty. Szczególnie w branży internetowej obowiązuje zasada „im 
mniej zapłacisz, tym gorszy produkt otrzymasz”. Rozwiązania darmo-
we, z których najczęściej korzystają osiedla, charakteryzują się albo nie-
atrakcyjną grafiką, albo wysoką zawodnością, nierzadko jest też problem 
z zabezpieczeniami antywirusowymi. Należy również dodać, iż strony 
internetowe tracą na popularności na rzecz Facebooka czy Twittera.

Podobnie jak w przypadku Facebooka, koniecznością jest uaktualnianie 
strony internetowej. Nie ma nic gorszego w obszarze wizerunku osiedla, 
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jak „martwe” strony, na których informacja zamieszczana jest raz na pół 
roku. Warto również tworzyć stronę jak najprostszą – zbyt skompliko-
wana konstrukcja tylko utrudni poruszanie się po niej użytkownikom. 
Standardem w obecnych czasach jest także wersja mobilna strony, która 
pozwala przeglądać ją na telefonach komórkowych. Nie można też za-
pominać o najważniejszej zasadzie: im wyższą jakość będą prezentowa-
ły zamieszczone na stronie treści, tym będzie się ona cieszyła większą 
popularnością.

 � media społecznościowe (np. Facebook)

Największe zalety Facebooka to jego darmowy charakter oraz możli-
wość dotarcia do bardzo szerokiej rzeszy odbiorców. Facebook to także 
„wulkan” pozytywnych emocji – najbardziej poczytne są te informacje, 
które przedstawiają pozytywne działanie, entuzjazm czy radość. Dlate-
go łatwo będzie na Facebooku rozpropagować informacje o sukcesach 
osiedla. Facebook to także siedlisko „hejtingu” – czyli nieuzasadnionej 
krytyki wyrażanej przez osoby, które mają negatywny stosunek do pu-
blikowanych informacji. Wynika to z łatwości komentowania oraz po-
zornej anonimowości komentatorów. Informacje na Facebooku są także 
bardzo powierzchowne, a konstrukcja profili i stron nie pozwala na za-
mieszczanie wyczerpujących artykułów czy informacji. Często zdarza 
się, że w działanie strony osiedla na Facebooku angażują się mieszkańcy 
spoza tego obszaru. Takie zaangażowanie oczywiście cieszy, ale bardzo 
trudne może okazać się oddzielenie głosu mieszkańców osiedla od osób 
zamieszkujących pozostałe części Poznania.

Najważniejsza zasada obecności na Facebooku to stałe aktualizowanie 
profilu i zamieszczanie bieżących informacji z życia osiedla. Najrzadziej 
nowe posty powinny się pojawiać raz na tydzień. Należy przy tym pa-
miętać, że facebookowa społeczność woli materiały multimedialne (fil-
my, zdjęcia) od tekstu. To właśnie zdjęcia są najbardziej promowane 
przez system Facebooka. Jego charakter wymaga również od admini-
stratorów profili błyskawicznej reakcji na głosy mieszkańców i bieżące 
wydarzenia (komentarze pod postami i zdjęciami, opinie na temat osie-
dla, prywatne wiadomości czy treści udostępniane przez innych użyt-
kowników). Co ważne, równie szybko powinniśmy reagować zarówno 
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na negatywne, jak i  na pozytywne komunikaty. Facebook daje rów-
nież bardzo przydatne możliwości zamieszczania reklam. To bardzo 
użyteczne narzędzie, ponieważ niewielkim kosztem możemy dotrzeć 
do bardzo szerokiej rzeszy użytkowników wyselekcjonowanych według 
określonego przez nas wzorca.

Pozostałe narzędzia osiedlowej komunikacji, które można wskazać:

 � gablota,

 � mailing,

 � słupy ogłoszeniowe,

 � komunikacja telefoniczna,

 � ogłoszenia parafialne,

 � ulotki.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne to świetne narzędzie pozwalające na włączenie 
mieszkańców w proces podejmowania osiedlowych decyzji. Mają one 
dwie podstawowe zalety. Po pierwsze, dzięki poprawnie przeprowadzo-
nym konsultacjom społecznym Rada Osiedla ma pewność, że podjęła 
decyzję zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Po drugie, konsultacje 
społeczne pełnią również bardzo ważną funkcję edukacyjną.

Mieszkańcy mają często bardzo wiele uwag pod adresem władz (nie 
tylko samorządowych) oraz pomysłów na poprawę rzeczywistości. Nie 
są jednak świadomi pewnych ograniczeń, które mogą uniemożliwiać 
realizację konkretnych postulatów. Przede wszystkim są to ogranicze-
nia finansowe – mieszkańcy bardzo często nie mają wiedzy, jak bar-
dzo kosztowne są inwestycje w miejscu publicznym. Są też ogranicze-
nia formalno-proceduralne czy ściśle prawne (np. związane z prawem 
budowlanym, drogowym czy lokalnym). W końcu, są również bariery 
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techniczne, takie jak na przykład ułożenie instalacji pod chodnikiem. 
Uczestnictwo w konsultacjach może sprawić, że poznają oni wiele za-
gadnień, których wcześniej nie byli świadomi.

Konsultowanie decyzji Rady Osiedla nie jest jednak tak prostym narzę-
dziem, jakim mogłoby się wydawać. Przede wszystkim trzeba pamiętać, 
że udziałem w konsultacjach społecznych najbardziej zainteresowani są 
ci mieszkańcy, którzy sprzeciwiają się pewnej decyzji. W takich sytu-
acjach może okazać się, że jedna strona zdominuje przebieg konsultacji. 
Mieszkańcy, którzy popierają status quo, zazwyczaj zostają w domach 
i nie są zainteresowani wyrażeniem swojego zdania.

Oznacza to, że najlepszymi formami konsultacji społecznych są dzia-
łania, które w możliwie najmniejszym stopniu angażują mieszkańców 
czasowo. Tylko w ten sposób radni mogą zapewnić udział większej licz-
by mieszkańców w konsultacjach społecznych, co przełoży się na bar-
dziej wnikliwy obraz preferencji osiedlowej społeczności.

Formy konsultacji społecznych:

 � ankieta papierowa,

 � spotkanie + dyskusja,

 � sonda internetowa,

 � forum internetowe,

 � kontakt internetowy.

Jedną z najciekawszych odmian konsultacji społecznych są konsultacje 
budżetowe. Nie polegają one na niczym innym niż na pozyskaniu wnio-
sków mieszkańców na temat tego, co powinno zmienić się na terenie 
osiedla. Podczas konsultacji budżetowych trzeba jednak uważać, aby 
mieszkańcy nie wysuwali zbyt wygórowanych propozycji. Bardzo nie-
wielu mieszkańców ma świadomość, jaki jest zakres działania jednostki 
pomocniczej. Dlatego konsultacje budżetowe są tak wartościowym na-
rzędziem – pozwalają mieszkańcom dowiedzieć się, jakie kompetencje 
i obowiązki posiada Rada Osiedla.
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Żeby uniknąć nieprecyzyjnych propozycji mieszkańców i zapewnić naj-
wyższą konkretność postulatów, warto przygotować formularz, którego 
wypełnienie będzie niezbędne. Taki formularz powinien zawierać pole 
do wpisania tytułu zadania, zakładanej kwoty realizacji oraz – co naj-
ważniejsze – uzasadnienie tej potrzeby. Bardzo przydatne będzie rów-
nież pole, w którym mieszkaniec będzie mógł pozostawić swoje dane 
kontaktowe. Nie trzeba dodawać, że respondent musi również mieć 
możliwość wpisania lokalizacji inwestycji – im bardziej szczegółowo, 
tym lepiej.

Formularz może być dostępny on-line (na stronie internetowej osiedla) 
lub wydrukowany i dostępny w siedzibie rady. Może też być rozdany za-
interesowanym mieszkańcom lub wrzucony do skrzynek pocztowych. 
W  przypadku konsultacji prowadzonych przez Internet najbardziej 
praktycznym sposobem jest zamieszczenie formularza w formacie Word 
wraz ze wskazaniem adresu internetowego, na który należy wysłać wy-
pełniony plik.

Przy prowadzeniu konsultacji budżetowych musimy pamiętać o  naj-
ważniejszej zasadzie: mieszkaniec powinien wykonać pewien wysiłek, 
żeby konkretną propozycję zgłosić. Oczywiście nie chodzi o nic wiel-
kiego – zaniesienie propozycji do siedziby Osiedla lub wysłanie pocztą 
czy chociażby sporządzenie dokumentu w wersji cyfrowej (np. Word) 
i wysłanie go e-mailem. Taki mechanizm pozwoli na odseparowanie 
abstrakcyjnych i  nierealnych uwag mieszkańców od istotnych wnio-
sków, a także na pozyskanie propozycji, które realnie mogą zmienić ży-
cie mieszkańców osiedla.

Konsultacje budżetowe, tak jak wszystkie inne konsultacje, potrzebują 
odpowiedniej promocji. Warto trzymać się zasad i metod, które zostały 
wskazane w poprzednim podrozdziale. Należy przy tym pamiętać, że 
mieszkańcy muszą widzieć sens i konkretną korzyść z brania udziału 
w  jakiejkolwiek aktywności obywatelskiej. W  przypadku konsultacji 
budżetowych tą korzyścią może być realny wpływ na okolicę. Należy też 
pamiętać o odpowiednim terminie działań promocyjnych. Najbardziej 
popularną formą konsultacji budżetowych w Poznaniu jest Poznański 
Budżet Obywatelski. Warto wziąć to pod uwagę i  tak przygotować 
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komunikację, aby promocja osiedlowych konsultacji budżetowych nie 
pokrywała się z promocją Budżetu Obywatelskiego.

Bardzo ważne jest, aby mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje z wnioskiem, 
który zgłosili w  ramach konsultacji. Mieszkańcy muszą wiedzieć, że 
wniosek dotarł do Rady Osiedla, że został przez nią rozpatrzony oraz 
dlaczego został odrzucony lub kiedy będzie realizowany w przypadku, 
gdy został przez radę zaakceptowany. Sposobów na publikację tych in-
formacji jest wiele, warto natomiast zachować tę samą formę, w której 
mieszkańcy składali pomysły budżetowe. Jeśli zatem wysyłali je mailem, 
należy mailowo odpowiedzieć, co się stało z wnioskiem. Jeśli wypełniali 
ankietę na stronie internetowej, na stronie należy opisać przebieg całych 
konsultacji budżetowych. Jeśli zaś pomysły były zbierane w  ankiecie 
papierowej i nie mamy bezpośredniego kontaktu do wnioskodawców, 
warto skorzystać z masowych form przekazu, takich jak gazeta osiedlo-
wa czy gablota informacyjna.

Jak wyraźnie widać kwestia komunikacji osiedla z mieszkańcami jest 
bardzo istotnym czynnikiem powodzenia w  działalności społecznej. 
Współcześnie niezwykle rozbudowane są też formy tejże komunikacji. 
Inwencja lokalnych radnych stwarza wciąż nowe ścieżki komunikacyj-
ne, które z jeszcze większą skutecznością docierają do odbiorców, dzięki 
czemu zainteresowanie lokalną samorządnością rośnie.





VI. WSPÓŁPRACA I KONTAKTY 
ZEWNĘTRZNE

Jan Zujewicz

Organy osiedla nie funkcjonują na swoim terenie w  osamotnieniu. 
Wręcz przeciwnie – są elementem systemu miejskiego, składającego się 
z kilkuset instytucji, pomiędzy którymi zachodzą różnego rodzaju re-
lacje. Instytucje te bardzo często podejmują lub powinny podejmować 
działania, które pokrywają się ze statutowymi zadaniami Osiedla. Dla-
tego, jeśli Osiedle ma je wypełniać rzetelnie, radni powinni wiedzieć 
kto będzie ich sojusznikiem w  staraniach o  dobrobyt mieszkańców. 
Radni powinni znać kompetencje tych podmiotów, ich charakterysty-
kę, wiedzieć jak z nimi rozmawiać, a także – czego w ich działalności 
się wystrzegać.

Niniejszy rozdział ma za zadanie przybliżyć charakter działania kilku 
instytucji, które mogą być największymi sprzymierzeńcami radnych 
osiedla oraz podsunąć pewne wskazówki, jak ich pomoc można po-
zyskać i wykorzystać dla dobra mieszkańców. Naturalnie w rozdziale 
tym nie zamieściliśmy wszystkich instytucji funkcjonujących na terenie 
miasta. Wybraliśmy jedynie te, z którymi osiedla współpracują najczę-
ściej i które mogą mieć największy wpływ na działanie jednostki po-
mocniczej miasta.
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Porozumienie Osiedli Samorządowych 
Miasta Poznania

Porozumienie Osiedli Samorządowych Miasta Poznania, zwane w skró-
cie Porozumieniem, istnieje od 1994 roku. Jest ono nieformalnym (nie 
jest umocowane w  powszechnie czy lokalnie obowiązujących przepi-
sach, ani też w Statucie Miasta Poznania) podmiotem zrzeszającym po-
znańskie osiedla. Członkostwo Osiedla w Porozumieniu jest całkowicie 
dobrowolne. Pod koniec kadencji rad osiedli 2011-2015 należało do nie-
go 31 osiedli.

Cele działania Porozumienia zostały sformułowane w jego deklaracji za-
łożycielskiej. Można je podsumować jako szeroko pojętą działalność na 
rzecz osiedli oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego w Pozna-
niu. Najważniejszą częścią tej działalności jest stała współpraca z Radą 
Miasta Poznania, Urzędem Miasta Poznania oraz miejskimi jednost-
kami organizacyjnymi. Ponadto zajmuje się ono m. in. stwarzaniem 
warunków do wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji pomiędzy 
osiedlami, występowaniem ze wspólnymi inicjatywami, opiniowaniem 
przedsięwzięć organów miasta czy przekazywaniem informacji i mate-
riałów istotnych z  punktu widzenia osiedli. Podsumowując, Porozu-
mienie wspiera lub inicjuje działania, których efektem jest ulepszenie 
systemu funkcjonowania jednostek pomocniczych.

Członkami Porozumienia mogą zostać osiedla, których rady podejmą 
stosowną uchwałę o przystąpieniu do niego. W dokumencie tym Rada 
Osiedla wyznacza swojego przedstawiciela, który otrzymuje prawo do 
uczestnictwa i głosowania na posiedzeniach Porozumienia, a także kan-
dydowania do jego zarządu. Niezależnie od tego, czy dane Osiedle jest 
członkiem Porozumienia, może zgłaszać swoje propozycje, uwagi czy 
problemy, z którymi się boryka.

Więcej informacji o porozumieniu: www.porozumienie.poznan.pl
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Placówki oświatowe

Działalność na rzecz rozwoju oświaty to jedno z najważniejszych za-
dań Osiedla. Oczywiście bezpośrednio za sprawy organizacji jednostek 
oświatowych odpowiada Urząd Miasta Poznania (konkretnie Wydział 
Oświaty). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby osiedle aktywnie 
współpracowało z  placówkami edukacyjnymi. Dotychczasowa prak-
tyka pokazuje, że właśnie z  tymi podmiotami osiedla współpracują 
najczęściej i  w  większości przypadków jest to współpraca najbardziej 
efektywna.

Pierwszą formą współpracy, która przychodzi na myśl, jest wsparcie fi-
nansowe dla placówki. Rady osiedli mogą w swoim planie wydatków 
zapisywać zadania dotyczące placówek oświatowych. Do tego niezbęd-
ny jest jednak stały kontakt z dyrektorem danej jednostki – to on naj-
lepiej zna potrzeby swojej szkoły czy przedszkola. Pamiętajmy też, że 
jakiekolwiek wsparcie finansowe dla placówki nie powinno odbywać się 
na zasadzie wzajemności. Rada może dowolnie (oczywiście w granicach 
prawa) konstruować plan wydatków osiedla, więc współpraca ze szko-
łami i przedszkolami nie powinna odbywać się pod warunkiem prze-
kazania przez osiedle konkretnych środków finansowych w przyszłości.

Dość delikatną sprawą w kontaktach między radą a jednostkami oświa-
towymi może być podział środków celowych dotyczących remontów 
szkół i przedszkoli. Co roku bowiem rada osiedla dysponuje z góry usta-
loną kwotą na ten cel. Dla osiedli, które nie mają żadnych szkół lub 
mają ich niewiele, być może ta decyzja nie stanowi problemu. Nato-
miast Osiedla z większą liczbą placówek stoją przed bardzo trudnym za-
daniem rozdzielenia środków, które są niewielkim procentem w stosun-
ku do gigantycznych potrzeb. Dlatego podjęcie decyzji o rozdzieleniu 
tak zwanych środków remontowych powinno być dokonane z należytą 
starannością i  pełną transparentnością. Dobrą praktyką jest zebranie 
w pierwszej kolejności wniosków od dyrektorów placówek dotyczących 
potrzeb remontowych, a następnie zorganizowanie z nimi spotkania, 
na którym dyrektorzy skonfrontują potrzeby swojej szkoły z potrzeba-
mi innych placówek. Na takich zebraniach można wspólnie dojść do 



132 jan ZujewicZ

konsensusu i  rozdzielić środki remontowe na bazie ogólnego porozu-
mienia. Osiedle co roku dysponuje takimi środkami celowymi, więc te 
remonty, na które nie wystarczy pieniędzy w tym roku, będzie można 
zrealizować w kolejnym.

Placówki oświatowe dysponują zasobami, które mogą okazać się bar-
dzo przydatne radzie osiedla. Są to na przykład sale szkolne, które rada 
osiedla może wykorzystać na sesje czy posiedzenia komisji. Rzadko 
które osiedle ma na swoim terenie obiekt, który może zaoferować tak 
duże sale do organizowania np. spotkań z mieszkańcami. Oczywiście 
najbardziej komfortową sytuacją jest, gdy szkoły udostępniają te sale 
nieodpłatnie. Jeśli jednak niezbędne będzie zapłacenie za korzystanie 
z sal szkolnych, wówczas należy umieścić odpowiednie zadanie w planie 
wydatków osiedla.

Placówki oświatowe stanowią też świetny przekaźnik osiedlowych in-
formacji. Docierają do szerokiej rzeszy rodziców, którzy mogą być za-
interesowani nie tylko informacjami o działaniach inwestycyjnych rady 
osiedla, ale także o najbliższych wydarzeniach i imprezach organizowa-
nych przez osiedle. Warto zatem pozostawać w stałym kontakcie z na-
uczycielami i sekretariatem oraz umówić się na wzajemne przekazywa-
nie informacji.

Co więcej, przedsięwzięcia organizowane przez osiedle bardzo często są 
dobrą okazją do zaprezentowania się szkół czy przedszkoli wszystkim 
mieszkańcom osiedla. Jeśli zatem rada osiedla organizuje festyn, warto 
umożliwić występ szkolnym lub przedszkolnym zespołom, grupom czy 
teatrom.

Nie ma wątpliwości, że w toku pracy rady osiedla zdarzy się jeszcze wie-
le innych sytuacji, w których będzie ona musiała współpracować z lo-
kalnymi placówkami oświatowymi. Dlatego bardzo praktyczne będzie 
nawiązanie osobistego kontaktu z ich dyrektorami. Pamiętajmy ponad-
to, że mówimy o szkołach tylko do poziomu gimnazjalnego włącznie. 
Szkolnictwo ponadgimnazjalne jest kompetencją miasta, która nie zo-
stała przekazana osiedlom.
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Placówki kulturalne

Do zadań osiedla należą również działania w zakresie kultury. Bardzo 
pomocna w tym obszarze może okazać się współpraca z  jednostkami 
kulturalnymi na terenie osiedla, które mogą mu pomóc w wykonaniu 
swoich zadań statutowych związanych z krzewieniem kultury.

Podobnie jak w przypadku oświaty, Osiedle może wspierać finansowo 
działalność placówek, które działają na rzecz kultury na jego terenie. 
Może to zrobić jednak tylko w przypadku podmiotów, które są prowa-
dzone przez miasto. W przypadku placówek kulturalnych, których wła-
ścicielem jest na przykład spółdzielnia czy podmiot prywatny, wsparcie 
rady osiedla będzie musiała przyjąć inną formę, na przykład wystawie-
nie rekomendacji czy pomoc w znalezieniu sponsorów.

Placówki kulturalne mogą być również pomocne przy organizowa-
niu wydarzeń dla mieszkańców. Występy grupy teatralnej, chóru 
czy kabaretu z lokalnego ośrodka kultury mogą być bardzo atrak-
cyjnym punktem programu np. lokalnego festynu.

Jednostki, które mogą przyjąć do realizacji zadania budżetowe o cha-
rakterze kulturalnym, zostały wymienione w  rozdziale V („Relacje 
z  mieszkańcami”, podpunkt „Wydarzenia dla mieszkańców”), nato-
miast wszystkie placówki kulturalne prowadzone przez miasto zostały 
wymienione w rozdziale X („Przydatne kontakty”).

Policja i Straż Miejska

Policja i Straż Miejska są w sposób naturalny jednym z najważniejszych 
partnerów w  działaniach na rzecz poprawy jakości życia na terenie 
osiedla. Ich podstawowym obowiązkiem jest dbanie o porządek i  ład 
publiczny. Rada osiedla może tę działalność wspierać, ale może także 
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oczekiwać konkretnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeń-
stwa na terenie, na którym działa.

Podobnie jak w powyższych przypadkach, rada osiedla może wesprzeć 
finansowo zarówno Policję, jak i Straż Miejską. Zazwyczaj zadania bu-
dżetowe dotyczą wyposażenia funkcjonariuszy w sprzęt niezbędny do 
pełnienia funkcji – od radiowozów, poprzez sprzęt komputerowy, koń-
cząc na alkomatach. Teren działania obu podmiotów wykracza poza 
obszar jednego osiedla, więc bardzo często zdarzało się, że koszty zaku-
pu jednego radiowozu pokrywało kilka osiedli.

Oczywiście najważniejszym aspektem współpracy Policji, Straży Miej-
skiej i rady osiedla jest wspólne dbanie o bezpieczeństwo i spokój miesz-
kańców. Dlatego rada osiedla powinna zgłaszać tym dwóm służbom 
wszystkie sprawy, które w jej opinii mogą temu bezpieczeństwu zagro-
zić. Co ważne, rada osiedla raczej powinna zajmować się problemami 
kompleksowymi, które się powtarzają, a także interweniować w sytu-
acjach, w  których funkcjonariusze ignorują informacje mieszkańców. 
Pojedyncze interwencje czy incydenty mieszkańcy powinni zgłaszać 
według standardowej procedury, dzwoniąc pod numer 997 (Policja) lub 
986 (Straż Miejska).

Radni osiedla powinni także wiedzieć, jaki jest podział kompetencji 
między Policją a  Strażą Miejską. Straż Miejska zajmuje się sprawami 
bardziej dotyczącymi porządku publicznego, takimi jak nieprawidło-
wo zaparkowane samochody, składowanie odpadów, spożywanie alko-
holu w  miejscach publicznych, doprowadzanie nietrzeźwych do izby 
wytrzeźwień, obserwowanie monitoringu miejskiego czy prowadzenie 
akcji informacyjnych i edukacyjnych. Podstawowym zadaniem Policji 
jest natomiast dbanie o  bezpieczeństwo, zatem to ona będzie przede 
wszystkim interweniowała w nagłych sytuacjach, np. bójek, kradzieży 
czy rozbojów.

Od 2013 roku na terenie Poznania działa program „Bezpieczna dzielni-
ca, bezpieczny mieszkaniec”, który jest realizowany w ramach Miejskie-
go Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeń-
stwa Obywateli i Porządku Publicznego. Jego podstawą są comiesięczne 
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spotkania przy komisariatach Policji z udziałem przedstawicieli Policji, 
Straży Miejskiej, rady osiedla, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania oraz innych jednostek miej-
skich, jeśli jest taka potrzeba. Każde posiedzenie zazwyczaj jest poświę-
cone odrębnemu tematowi związanemu z bezpieczeństwem na terenie 
osiedla. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że jak dotąd jest to 
jedna z najbardziej skutecznych metod rozwiązywania osiedlowych pro-
blemów związanych z bezpieczeństwem, dlatego wszystkim radom osie-
dla zaleca się czynny udział w tych spotkaniach.

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe nie funkcjonują na terenie wszystkich osie-
dli, ale tam, gdzie są one obecne, mają bardzo duży wpływ na kształt 
i jakość życia mieszkańców. Współpraca ze spółdzielniami jest więc bar-
dzo istotna i rada osiedla powinna dołożyć starań, aby przebiegała ona 
w  atmosferze wzajemnego zaufania. Dobra współpraca będzie poży-
teczna dla obu stron, z czego skorzystają przede wszystkim mieszkańcy.

Szczególnie na dużych osiedlach, zabudowanych blokami (np. Rataje, 
Piątkowo), duża część terenu należy do spółdzielni. Oznacza to, że lo-
kowanie inwestycji osiedla na tym terenie może być dużo trudniejsze, 
choć nie niemożliwe. W  takich sytuacjach niezbędne jest podpisanie 
porozumienia. Na jego mocy miasto zobowiązuje się wybudować dany 
element infrastruktury, a  spółdzielnia mieszkaniowa powinna w nim 
zadeklarować – między innymi – że będzie utrzymywać obiekt przez 
umówiony okres czasu oraz że nie będzie z tytułu jego używania pobie-
rała żadnych opłat.

Inną możliwością jest współorganizacja różnego rodzaju wydarzeń dla 
mieszkańców. W takich sytuacjach zaleca się dokładny podział kosztów 
organizacji między spółdzielnią a osiedlem w taki sposób, żeby ciężar 
finansowania spoczął na obu podmiotach. Wydarzenia można również 
organizować bez ponoszenia kosztów – wówczas każda ze stron może 
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zapewnić konkretne elementy przedsięwzięcia (np. rada osiedla – oso-
by do obsługi, spółdzielnia – miejsce wydarzenia, scena, nagłośnienie). 
Niebagatelne znaczenie będzie miało też to, że spółdzielnia zgodzi się 
rozpropagować inicjatywy organizowane dla mieszkańców przez radę 
osiedla.

Na osiedlach spółdzielczych funkcjonują rady osiedli niezależnie od jed-
nostek pomocniczych miasta. Mimo że mają inny zakres kompetencji 
i działają na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (jed-
nostki pomocnicze działają na podstawie ustawy o samorządzie gmin-
nym), mieszkańcy bardzo często mylą rady osiedli „miejskie” z radami 
osiedli „spółdzielczymi”. Owszem, oba podmioty są wybierane przez 
mieszkańców, więc często współpracują ze sobą, działając dla dobra Po-
znaniaków. Jednak o  remont klatki schodowej zwrócimy się do rady 
„spółdzielczej”, a o nowy plac zabaw przy przedszkolu do rady „samo-
rządowej”. Przy współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową należy więc 
pamiętać o tym, żeby w miarę możliwości budować wśród mieszkańców 
świadomość współistnienia i podziału kompetencji obu podmiotów.

Organizacje pozarządowe

Na terenie Poznania działa ok. 600 organizacji pozarządowych, jest więc 
bardzo prawdopodobne, że na każdym osiedlu funkcjonuje co najmniej 
jedna z  nich. Podmioty tak zwanego „trzeciego sektora” to organizacje, 
których cele istnienia w  znacznej większości pokrywają się z  zadaniami 
Osiedli. Mogą więc stać się naturalnymi partnerami rady. Należy przy tym 
pamiętać, że spektrum działalności organizacji pozarządowych jest bar-
dzo szerokie, natomiast zadania Osiedla są ściśle określone w jego statucie.

Pierwszą formą współpracy, która może przynieść wiele korzyści osie-
dlowej społeczności, są konkursy na dotacje dla organizacji pozarządo-
wych. Dla wielu z nich współdziałanie z radą osiedla przy takich projek-
tach jest bardzo cenne. Osiedla nie mają osobowości prawnej, więc nie 
mogą ubiegać się o granty w ramach tych konkursów. Dlatego warto, 



137Vi. wSpółpraca i konTakTy ZewnęTrZne

aby radni w miarę możliwości angażowali się w działania organizacji 
pozarządowych, a nawet inicjowali je. Środki pozyskane z konkursów 
dają możliwość przeprowadzenia inicjatyw, które dla osiedla byłyby 
bardzo trudne do zrealizowania lub nawet niemożliwe.

A takich konkursów w całej Polsce jest kilka tysięcy. Są one organizo-
wane na wszystkich szczeblach administracji samorządowej, rządowej, 
a także przez prywatne instytucje (np. Fundacja im. Stefana Batorego) 
czy firmy (np. Fundacja PKO BP). Dzięki takim konkursom organi-
zacja pozarządowa może pozyskać środki na realizację konkretnego 
przedsięwzięcia, na przykład warsztatów, koncertów czy działań o cha-
rakterze pomocy socjalnej. Natura takich konkursów sprawia, że raczej 
z tego źródła są realizowane działania o charakterze nieinwestycyjnym. 
Dobra wiadomość natomiast jest taka, że coraz więcej konkursów ma 
charakter bardziej lokalny niż ogólnopolski.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi może być również pomoc-
na w  kontakcie z  mieszkańcami. Stowarzyszenia czy fundacje, które 
działają na terenie naszego osiedla, mogą być blisko grup mieszkańców, 
do których nam trudno dotrzeć (np. osoby niepełnosprawne). Warto 
utrzymać relacje z  taką organizacją, która w naturalny sposób będzie 
pełniła funkcję reprezentanta i informowała nas o potrzebach i oczeki-
waniach takiej grupy. W końcu, pomoc organizacji pozarządowej może 
być bardzo przydatna w codziennej pracy rady osiedla: do promocji jej 
działań, przekazywania informacji na temat osiedla, organizacji festy-
nów osiedlowych i wielu, wielu innych.

Przedsiębiorcy

Jednym z  ważniejszych elementów osiedla są firmy, które prowadzą 
działalność gospodarczą na jego terenie. Nie tylko dlatego, że mają one 
wpływ na codzienne życie mieszkańców. Przedsiębiorcy bardzo często 
są też podmiotami, które mogą pomóc Osiedlu w  wypełnianiu jego 
statutowych zadań.
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Ta pomoc będzie mogła przyjąć różną formę. Może to być na przykład 
darmowe przekazanie nagród rozdawanych na osiedlowym festynie, 
udostępnienie sal na spotkania z mieszkańcami czy wykonanie plakatu 
reklamującego lokalne wydarzenie, ale może to być też współfinanso-
wanie inwestycji prowadzonej przez osiedle. Coraz więcej firm – świa-
domych społecznej odpowiedzialności biznesu – decyduje się na wspar-
cie lokalnych wspólnot mieszkańców, więc warto z tej okazji skorzystać.

Różna może być także forma zawierania współpracy z  podmiotem 
prywatnym i zależy ona od charakteru współdziałania. Może przyjąć 
postać nieformalną, polegającą na ustnym ustaleniu zakresu obowiąz-
ków. Jeśli natomiast będzie miało dojść do transferu pieniędzy ze strony 
podmiotu prywatnego, jedyną formą ich przekazania jest darowizna na 
rzecz Miasta Poznania (wówczas należy podpisać umowę darowizny).

Żeby doszło do współpracy pomiędzy radą osiedla i przedsiębior-
cami, musi być spełniony jeden podstawowy i oczywisty warunek. 
Musi pojawić się wspólny interes publiczny i prywatny, który obie 
strony chcą zrealizować. Radny osiedla, który takie współdziałanie 
inicjuje lub koordynuje, powinien jednak pamiętać, że najważniej-
szym podmiotem, który powinien odnosić korzyści, jest mieszka-
niec osiedla.

Bardzo ważnym elementem współpracy publiczno-prywatnej jest jasno 
zdeklarowany cel działania. Dzięki temu obie strony precyzyjnie wie-
dzą dokąd zmierzają wspólne działania, jakich efektów mogą się spo-
dziewać, a także jak te efekty weryfikować. Konkretne określenie celu 
współdziałania pozwala też zachować pełną transparentność, która przy 
projektach na styku interesów prywatnych i  publicznych jest bardzo 
istotna.

Współpraca podmiotów prywatnych i publicznych może stać się obiek-
tem podejrzeń i dociekliwości. Działania rady osiedla powinny zawsze 
podlegać społecznej kontroli, dlatego właśnie transparentność działań 
jest tym, co pomoże zachować nam wiarygodność i uniknąć nieporo-
zumień. Nieuzasadnione oskarżenia biorą się najczęściej z  niewiedzy, 
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dlatego warto zrobić wszystko, aby każda zainteresowana osoba miała 
dostęp do szczegółów współpracy. Dotyczy to nie tylko jej celu, który 
jest najważniejszy, ale także podejmowanych w jej ramach działań, fi-
nansowania, dokumentów itp.

Oprócz tego, co się dzieje w trakcie współpracy rady osiedla i przedsię-
biorstwa, istotne jest także to, co się dzieje po jej zakończeniu. Jeśli dana 
firma jest zadowolona z dotychczasowego współdziałania, bardzo praw-
dopodobne, że będzie nam chciała pomóc również w przyszłości. Warto 
zatem utrzymać kontakt – na bardzo wielu osiedlach takie współdzia-
łanie pomiędzy podmiotami prywatnymi i publicznymi trwa wiele lat.

Media lokalne

Współpraca z lokalnymi mediami to narzędzie, które bardzo efektywnie 
można wykorzystać dla dobra osiedla. Dotychczasowe doświadczenia 
pokazują, iż media bardzo chętnie podejmują lokalne tematy. Mogą one 
mieć charakter negatywny (na przykład informowanie o osiedlowych 
problemach, które trudno rozwiązać) lub pozytywny (na przykład in-
formowanie o osiedlowych inwestycjach). Nie trzeba dodawać, że celem 
każdej rady osiedla jest to, aby tych drugich było jak najwięcej. Warto 
jednak podkreślić, że kontakt z mediami powinien być wykorzystywa-
ny wyłącznie na rzecz osiedla, a nie dla promowania własnej osoby.

Zawsze – jeśli jest okazja – radni powinni wychodzić z inicjatywą i prze-
syłać informacje o  osiedlowych przedsięwzięciach i  wydarzeniach do 
mediów. Oczywiście dociera do nich mnóstwo tego typu wiadomości, 
powinniśmy więc starać się „sprzedać” naszą osiedlową inicjatywę w jak 
najbardziej atrakcyjny sposób. Warto też wykorzystać media do „po-
chwalenia się” naszymi inwestycjami i  zadbania o wizerunek osiedla. 
Media lokalne bardzo chętnie „podchwytują” takie tematy – znaczna 
część informacji zamieszczanych np. na poznańskich portalach to wła-
śnie informacje z osiedli.





VII. BADANIA MIESZKAŃCÓW I RADNYCH 
RAD OSIEDLI

Michał Mękarski

W niniejszym rozdziale prezentujemy wybrane wyniki badań społecz-
nych1 na temat jednostek pomocniczych miasta funkcjonujących w Po-
znaniu. Przeprowadził je zespół badań społecznych Fundacji ALTUM 
przed uruchomieniem kampanii społecznej promującej Rady Osiedli 
(kampania przed wyborami) oraz przed podjęciem działań wspierają-
cych radnych po wyborach.

Opis badania

Na realizację badań społecznych w ramach projektu „Miasto Obywate-
li. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu” składały się trzy zasadnicze etapy 
procesu badawczego. Zespół Fundacji Altum przeprowadził badania, 
używając zarówno metod ilościowych, jak i jakościowych.

1  Ze względu na ograniczone ramy objętościowe niniejszej publikacji zaprezentowa-
ne zostały wybrane obszary badawcze, które mogą być szczególnie przydatne i  in-
teresujące dla radnych. Zainteresowanych pełną analizą badań odsyłam do raportu 
dostępnego w zakładce „Publikacje” na stronie internetowej Fundacji Altum: www.
fundacja-altum.pl
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Pierwszą część badań ilościowych, na zlecenie Fundacji Altum, zre-
alizowała firma Pactor, metodą CATI (wywiady telefoniczne wspo-
magane komputerowo) wśród 300 mieszkających w Poznaniu osób 
w wieku od 18 lat. Realizacja badania odbyła się w dniach od 8 do 12 
grudnia 2014 roku na próbie losowo-kwotowej. Założono, iż w losowo 
wybranej próbie będzie 200 poznaniaków, którzy twierdząco (oraz 100, 
którzy przecząco) odpowiedzą na pierwsze zadane im pytanie badaw-
cze, które brzmiało: „Czy słyszał/a Pan/i o Radach Osiedli (jednostkach 
pomocniczych miasta) działających w mieście Poznaniu?” Zespół ba-
dawczy przygotował zatem dwie możliwe ścieżki, zestawy pytań. Jed-
na dotyczyła osób, które słyszały o Radach Osiedli. Ten zdecydowanie 
dłuższy zestaw pytań obejmował między innymi ocenę funkcjonowa-
nia, pomysły na usprawnienie pracy, źródła informacji o  działaniach 
czy zakres wiedzy o radach. Natomiast druga grupa osób proszona była 
o  odpowiedzi dotyczące tego, z  jakich respondenci korzystają źródeł, 
poszukując informacji o swojej okolicy czy o problemach związanych 
z różnymi aspektami życia wspólnoty sąsiedzkiej (np. mała architektu-
ra, oświata, kultura czy porządek i bezpieczeństwo).

Ankieta kierowana do radnych osiedlowych stanowiła drugą 
część badań ilościowych. Dzięki pomocy partnera projektu (Miasto 
Poznań) podczas grudniowych posiedzeń poszczególnych rad osiedli 
wydrukowana ankieta, przygotowana przez zespół badawczy fundacji, 
trafiła do radnych. Ankietę wypełniło 178 radnych. Zespół badawczy 
zdecydował się zadać część pytań wspólnych – zarówno mieszkańcom, 
jak i radnym. Porównanie odpowiedzi pozwoliło na bardziej komplek-
sowe opracowanie badanych aspektów. Dzięki temu zespół badawczy 
zebrał opinie zarówno mieszkańców, jak i osób podejmujących ważne 
dla poznaniaków decyzje, czyli radnych osiedlowych, pokazując podo-
bieństwa i różnice w sposobach myślenia, ocenach i pomysłach dotyczą-
cych funkcjonowania osiedli w Poznaniu.

Projekt zawierał także komponent badań jakościowych. W  grudniu 
2014 roku przeprowadzono trzy zogniskowane wywiady grupowe 
w  formie paneli dyskusyjnych. Zaproszono na nie przewodniczą-
cych zarządów osiedli, a zatem osoby znające tematykę badania w naj-
większym zakresie. Dzięki przeprowadzonym dyskusjom o  różnych 
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aspektach funkcjonowania osiedli w Poznaniu zespół badawczy mógł 
poszerzyć własną wiedzę o specyfice działania jednostek pomocniczych 
miasta oraz dołączyć do analizy bardziej szczegółowe i pogłębione dane.

Znajomość rad osiedli

Jeden z obszarów pytań kierowanych do mieszkańców dotyczył stopnia 
wiedzy badanych osób o radzie osiedla. Pytania te zadano tylko oso-
bom, które wcześniej twierdząco odpowiedziały, iż słyszały o  radach 
osiedli jako jednostkach pomocniczych miasta. Badani poproszeni zo-
stali o ustosunkowanie się do kilku elementów związanych z funkcjo-
nowaniem rad osiedli, a zatem odpowiadali, czy znają: nazwę osiedla, 
które działa w miejscu ich zamieszkania; miejsce będące siedzibą jego 
organów; radnego osiedlowego; inicjatywy i działania rad osiedli; aspekt 
związany z  wynagrodzeniem radnych osiedlowych; wysokość rocz-
nej kwoty, którą ma do dyspozycji ich rada osiedla. Analiza wskazań 
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respondentów pokazała, że ponad połowa osób (57%) deklarowała, iż 
słyszała o działaniach (inicjatywach) podejmowanych przez rady osie-
dla. Co więcej, ten element jako jedyny ze wszystkich badanych uzyskał 
większą liczbę osób znających go niż niesłyszących o nim. Co cieka-
we, więcej osób odpowiadało, iż potrafi wskazać siedzibę Rady Osiedla 
(42%), niż znało jej nazwę (38,5%). Znajomość radnego swojego osiedla 
wskazał co trzeci badany (35,5%). Niemal co czwarty natomiast jest 
zdania (24,5%), iż radni osiedlowi pobierają wynagrodzenie za pracę 
w Radzie Osiedla. Odmiennego zdania jest 12,5% respondentów i aż 
63% odpowiedziało: „nie wiem”. Tylko bardzo nieliczni badani (2,5%) 
twierdzą, iż orientują się, jaką kwotę roczną dostaje z budżetu Poznania 
na swoje działania ich Rada Osiedla.

Badanym postawiono pytanie: „Czy zna Pan/i nazwę Rady Osie-
dla, która działa w Pana/i miejscu zamieszkania?” Niespełna 40% 
z nich (dokładnie 38,5%) odpowiedziało twierdząco na tak postawione 
pytanie. Częściej znają nazwę swojej rady panowie (40,4%) niż panie 
(36,9%). Najmniej zorientowaną grupą wiekową w aspekcie nazwy osie-
dla są osoby w wieku 25-35 lat (22%). Natomiast największy odsetek 
badanych znających jej nazwę odnaleźć możemy wśród osób w prze-
dziale 50-65 lat (49,1%). Kiedy dokonamy analizy odpowiedzi, biorąc 
pod uwagę dzielnicę, w której mieszkają respondenci, okazuje się, że 
największy procent osób znających nazwę osiedla jest wśród osób z No-
wego Miasta (47,2%) i Jeżyc (46,4%), a najmniej badanych znających 
nazwę mieszka na Starym Mieście (29,1%) i na Wildzie (30,8%). Ba-
dani poproszeni zostali także o wskazanie nazwy osiedla w przypadku 
deklaracji o jej znajomości. Analiza odpowiedzi badanych pokazała, iż 
część z nich (13 osób) błędnie podaje nazwę, myląc ją z nazwą admini-
stracyjną osiedli spółdzielczych, mieszkaniowych, dawnych nazw osie-
dli (przed reformą zmniejszającą ich ilość) czy rejonów – jednostek niż-
szego rzędu wchodzących w skład Osiedla (Rada Osiedla Bajkowe; Rada 
Osiedla Kopernika; Nasz Zieleniec; Rada Osiedla Spółdzielni Grunwald; 
Rada Osiedla Zielone Rataje).

Respondentom zostało także zadane pytanie o znajomość (nieko-
niecznie osobistą) radnego, reprezentującego zamieszkiwane przez 
nich osiedle. Pozytywnie odpowiedziało na nie 35,5% badanych, a aż 
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64,5% udzieliło odpowiedzi negatywnej. W odniesieniu do poszczegól-
nych dzielnic Poznania najwięcej osób opowiedziało się za znajomością 
radnych z Grunwaldu (aż 41,2%), następnie Nowego Miasta (37,4%), 
Jeżyc (35,7%), Wildy (30,8%) i Starego Miasta (29,1%). W przypad-
ku tak postawionego pytania nie stwierdzono istotnej różnicy poziomu 
znajomości radnych osiedla w odniesieniu do płci: pozytywnej odpo-
wiedzi udzieliło 36% mężczyzn i 35,1% kobiet. Biorąc pod uwagę kry-
terium wieku, największą grupą znającą radnych osiedlowych stanowiły 
osoby powyżej 65 roku życia (57,7%), najmniejszą osoby pomiędzy 25 
a 35 rokiem życia (zaledwie 14,6%).

Odpowiedzi badanych na pytanie: „Czy wie Pan/i  gdzie mieści się 
siedziba Pana/i Rady Osiedla?”, pokazały, iż 42% z nich deklaruje 
swoją wiedzę w tym zakresie. Częściej czynią to mężczyźni (44,9%) niż 
kobiety (39,6%). Najmniej zorientowani są badani w wieku 25-35 lat 
(zaledwie 26,8% z nich odpowiedziało, iż orientuje się, w jakim miejscu 
działa jego rada osiedla). Największy odsetek osób znających siedzibę 
rady jest wśród najstarszej grupy wiekowej (powyżej 65 lat) i wynosi 
51,1%. Największy problem ze znajomością miejsca obrad rady osie-
dla mają mieszkańcy Wildy – tylko 15,4% badanych zorientowanych 
jest, które to miejsce. Natomiast ponad połowa respondentów z No-
wego Miasta (56,6%) nie ma problemu ze wskazaniem siedziby rady 
osiedla. Nieco gorzej z wiedzą o tym elemencie funkcjonowania jedno-
stek pomocniczych w Poznaniu jest wśród mieszkańców Jeżyc (46,4%) 
i Grunwaldu (41,2%). Badani poproszeni zostali także o wskazanie sie-
dziby osiedla, na terenie którego mieszka badana osoba w przypadku 
deklaracji o jej znajomości. Analiza odpowiedzi badanych pokazała, że 
cześć z nich myli jednostki pomocnicze miasta (rady osiedli) ze spół-
dzielniami mieszkaniowymi, podając siedzibę obrad tych drugich (Klub 
Osiedlowy „Krąg”; os. Chrobrego w spółdzielni mieszkaniowej; w budynku 
spółdzielni mieszkaniowej).

Badani, w tej części ankiety, odpowiadali również na pytanie: „Czy 
słyszała Pan/i o działaniach, inicjatywach Rad Osiedli w Pozna-
niu?”. Warto na początku podkreślić, że tylko w przypadku tego ele-
mentu było więcej osób deklarujących swoją znajomość (57%) niż osób 
mówiących o tym, że nie słyszało o żadnej inicjatywie rad osiedlowych 
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w  Poznaniu (43%). Zdecydowanie więcej osób posiadających wiedzę 
o  działaniu jednostek pomocniczych miasta było wśród mężczyzn 
(65,2%) niż wśród kobiet (50,5%). Jedyną grupą wiekową, która 
w większości nie słyszała o działaniach rad osiedli, byli badani w wieku 
25-35 lat (48,8% słyszało i 52,2% nie słyszało). Pozostałe grupy wie-
kowe w większości znały działania jednostek pomocniczych Poznania, 
a największy odsetek badanych był wśród osób powyżej 65 roku życia 
– 61,7%. Badanych, którzy zadeklarowali, iż znają działania rad osiedla, 
poproszono o doprecyzowanie, o jakie inicjatywy chodzi. Było to py-
tanie otwarte, w którym nie narzucano badanym zakresu ani poziomu 
szczegółowości odpowiedzi. Zespół badawczy chciał za jego pomocą 
dowiedzieć się, jakie inicjatywy są w oczach mieszkańców najbardziej 
zauważalne – jakie są poniekąd ich „pierwszym skojarzeniem”. Najczę-
ściej respondenci wymieniali obszary związane z  zagospodarowaniem 
przestrzeni zielonej (parki, zieleńce, skwery) – zyskały one 25 wskazań. 
Na kolejnym miejscu znalazły się: place zabaw (20 wskazań), chodniki 
(18), drogi (14), rewitalizacja, zagospodarowanie terenu (14), siłownie 
zewnętrzne (13). Dopiero na kolejnym miejscu badani wymieniali wy-
darzenia zorganizowane przez rady osiedli (11 wskazań), porządki (11) 
i ścieżki rowerowe (10). Jeszcze mniejszą popularnością wskazań cieszy-
ły się: boiska (7 wskazań), pomoc placówkom oświatowym (4), kana-
lizacja (4), przystanki autobusowe (3), ławki (3), parkingi (3), budżet 
obywatelski (3) oraz oświetlenie (2).

Kolejnym pytaniem, mającym na celu zbadanie stopnia wiedzy 
o funkcjonowaniu rad osiedli, była kwestia kwoty, którą otrzymują 
one na swoją działalność. Okazało się, że tylko bardzo nieliczna grupa 
przyznaje się do posiadania informacji w tym zakresie, a aż 97,5% ba-
danych nie ma w tej sferze żadnej wiedzy. Najwyższy poziom deklaro-
wanej niewiedzy odnotowano na Wildzie (100% badanych), następnie 
w Nowym Mieście, Starym Mieście i Grunwaldzie (w okolicach 98%), 
najniższy na Jeżycach (92,9%). Osoby deklarujące wiedzę w tej kwe-
stii miały podać szacunkową kwotę, którą ma do dyspozycji rocznie 
rada osiedla. Zważywszy na wcześniej przytaczane dane, odpowiedzi 
takiej udzieliły jedynie pojedyncze osoby, a kwoty te wahały się od kil-
kudziesięciu do czterystu tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę kryterium 
wieku, grupą, która najczęściej udzielała odpowiedzi pozytywnej, były 
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osoby w wieku od 25 do 35 roku życia, najrzadziej – osoby pomiędzy 18 
a 24 rokiem życia. Wśród osób deklarujących posiadanie wiedzy w tym 
względzie przeważali mężczyźni.

Dopełnieniem pytań z zakresu wiedzy o funkcjonowaniu rad osie-
dli była kwestia wynagrodzenia radnych. Na pytanie o to, czy po-
bierają oni za pracę w radzie osiedla wynagrodzenie, aż 63% badanych 
zadeklarowało w tym zakresie brak wiedzy, ponad 12% uznało, że radni 
nie mają z  tego tytułu wynagrodzenia, a ponad 24% udzieliło odpo-
wiedzi twierdzącej. Najczęściej niewiedzę w tym zakresie deklarowały 
osoby badane z Jeżyc (75%), a także ze Starego Miasta i Wildy (po oko-
ło 70%). Najrzadziej odpowiedzi takiej udzielali respondenci z Nowego 
Miasta (50,9%) i Grunwaldu (58,8%). Niemal co czwarty mieszkaniec 
(24,5%) udzielił odpowiedzi twierdzącej, najwięcej z Nowego Miasta 
(34%), najmniej z  Wildy (15,4%). Odpowiedzi negatywnej udzieliło 
12,5% respondentów, najwięcej z Grunwaldu (17,6%), najmniej z Jeżyc 
(7,1%). Wskazania „tak” częściej udzielały osoby młodsze. W odniesie-
niu do zmiennej związanej z płcią, można stwierdzić tu mało istotną 
różnicę: 25,8% badanych, którzy odpowiedzieli, że radni pobierają wy-
nagrodzenie, stanowili mężczyźni, a 23,4% to kobiety.

Działania Rad Osiedli w oczach 
mieszkańców

Poproszono badanych mieszkańców Poznania o ustosunkowanie się do 
dwóch pytań dotyczących zakresu działań rad osiedli. Pierwsze z nich 
brzmiało: „Czy może Pan/i  podać przykład inwestycji zrealizowanej 
z inicjatywy Rady Osiedla?”. Drugie: „Czy potrafi Pan/i podać przykład 
wydarzenia osiedlowego, którego organizatorem była Pana/i Rada Osie-
dla?” Analiza odpowiedzi respondentów pokazała, że częściej badani 
potrafili wskazać przykład inwestycji (60,5%) niż wydarzenia (53,5%).
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Co ważne, nie stwierdzono istotnej różnicy poziomu znajomości inwe-
stycji w odniesieniu do płci. Natomiast w przypadku wiedzy o wyda-
rzeniu – już tak. Kobiety w większości (56,8%) dostrzegły wydarzenia 
organizowane przez radę osiedla działającą w miejscu ich zamieszkania. 
Mężczyzn, którzy potrafili podać przykład takiego wydarzenia było już 
49,4%. Ciekawa jest także analiza grup wiekowych badanych w kon-
tekście tych pytań. Okazuje się, że wśród badanych z najmłodszej grupy 
wiekowej (18-24 lat) jest największy odsetek osób (63,6%) potrafiących 
wskazać przykład inwestycji zrealizowanej z  inicjatywy rady osiedla. 
Najmniejszy procent osób potrafiący wskazać inwestycję należy nato-
miast do poznaniaków w  nieco starszym wieku (25-35 lat) i  wynosi 
53,7%. Inaczej rozkładają się odpowiedzi, gdy przyjrzymy się drugiemu 
aspektowi. Przykład wydarzenia organizowanego przez jednostkę po-
mocniczą miasta Poznania potrafi wskazać 41,5% osób w wieku 24-35 
lat i 45,5% w wieku 36-49 lat oraz aż 64,9% badanych osób w przedzia-
le wiekowym od 50 do 65 lat. Kiedy weźmiemy pod uwagę dzielnicę, 
w której mieszkają badani, zauważymy, że aż trzech na czterech bada-
nych mieszkańców Jeżyc (75%) podaje przykład inwestycji poczynionej 
przez radę osiedla na tym terenie. Trochę mniejszy, ale nadal duży, jest 
odsetek mieszkańców Wildy (69,2%). Na kolejnych miejscach znalazły 
się dzielnice: Nowe Miasto (58,5%) i Stare Miasto (58,2%), a najmniej-
szy odsetek osób potrafiących wskazać inwestycje rad osiedli był wśród 
mieszkańców Grunwaldu (54,9%). Z  innym rozkładem odpowiedzi 
mieszkańców poszczególnych poznańskich dzielnic mamy do czynie-
nia, kiedy weźmiemy pod uwagę znajomość wydarzeń organizowanych 
przez rady osiedli. Ponownie prym wiodą mieszkańcy Jeżyc, a dokład-
nie 57,1% z nich, którzy potrafią wskazać przykład wydarzenia. Następ-
nie z wysokimi odsetkami osób znających osiedlowe wydarzenia mamy 
do czynienia wśród poznaniaków z Nowego Miasta (54,7%) i Starego 
Miasta (54,5%) oraz Grunwaldu (52,9%), a jedynie 38,5% z Wildy.

Mieszkańców poproszono także o wskazanie inwestycji poczynio-
nej z inicjatywy ich rady osiedla. Odpowiedzi badanych w przypad-
ku pytań otwartych w ankiecie zostały zebrane w kilkunastu dających 
się wyodrębnić kategoriach tematycznych. Najczęściej wymienianą ka-
tegorią inwestycji były place zabaw (32 wskazania), na drugim miejscu 
– chodniki (25), a na trzecim: parki, zieleńce, skwery (23). Popularnymi 
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wskazaniami badanych były także: siłownie zewnętrzne (19 wskazań), 
drogi (16), boiska i place sportowe (13). Na kolejnych miejscach pod 
względem liczby wskazań mieszkańców znalazły się takie inwestycje 
osiedli jak: ścieżki rowerowe (8 wskazań), ławki (7), parkingi (6), kosze 
na śmieci (5), ocieplenie bloków, remont elewacji budynków (5), bu-
dowa targów i miejsc handlowych (4), oświetlenia (2), kanalizacji (2) 
i miejsc dla psów (2).

O podobne rozwinięcie i uszczegółowienie swojej odpowiedzi popro-
szone zostały osoby, które wskazały, iż potrafią podać przykład wyda-
rzenia zorganizowanego przez radę osiedla, na terenie którego miesz-
kają. Zdecydowanie najpopularniejszą formą wydarzeń wymienionych 
przez mieszkańców były festyny osiedlowe (33 wskazania). Na kolej-
nym miejscu znalazła się kategoria wydarzeń okazjonalnych (21 wska-
zań – np. dzień dziecka, wiosny czy babci i dziadka) oraz dni osiedla 
(18). Popularną i  relatywnie często wymienianą kategorią były wyda-
rzenia szczególnie związane z kulinariami: pikniki, majówki, śniadania, 
grillowanie (13). Wydarzenia o  charakterze sportowym (zawody, tur-
nieje, rajdy) wymieniane były przez 9 osób. Siedem osób wskazywało 
na wydarzenia kierowane do poszczególnych grup wiekowych – dzieci 
(4 wskazania) i seniorów (3). Trzy osoby jako przykład wydarzeń zorga-
nizowanych przez radę osiedla podały protesty i zebrania.

Opinie mieszkańców o radach osiedli

Badanych poproszono o  ustosunkowanie się do opinii dotyczą-
cych rad osiedli, które były szczególnie zogniskowane na relacji 
mieszkaniec – jednostka pomocnicza miasta. Mogli oni wyrazić 
swoje zdanie za pomocą pięciostopniowej skali Likerta: od zdecydowa-
nej aprobaty (odpowiedzi: zdecydowanie tak) do negacji (zdecydowanie 
nie). Dla uchwycenia bardziej precyzyjnych opinii pozostawiono tak-
że możliwość wskazania opcji „nie mam zdania”. Największy odsetek 
badanych osób (69%) podziela przekonanie, iż mieszkańcy ich osiedla 
wiedzą o  istnieniu rad osiedlowych (28,5% wskazań „zdecydowanie 
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tak” i 40,5% „raczej tak”). Zaledwie co dziesiąty respondent (11%) jest 
odmiennego zdania w tym obszarze. Podobnie znaczna liczba osób po-
zytywnie odniosła się do tezy: „Funkcjonowanie rad osiedla ułatwia 
rozwiązywanie problemów mojej najbliższej okolicy”. W tym przypad-
ku osoby wskazujące odpowiedzi zdecydowanie i  raczej tak stanowi-
ły 60,5% badanych. Większość respondentów (55,5% – w  tym 24% 
w sposób zdecydowany) jest zdania, że kontakt z radnymi osiedlowymi 
jest łatwiejszy niż z radnymi miejskimi. Warto odnotować, że w przy-
padku tego stwierdzenia odsetek osób wskazujących „nie mam zdania” 
wyniósł 15,5% i był największy spośród wszystkich opinii. Nieco mniej 
niż połowa badanych (49,5%) jest przekonana, że mieszkańcy ich osie-
dla chętnie zwiększyliby swoją współpracę z radą osiedla. Co istotne, je-
dynie 8,5% (najmniej ze wszystkich opinii w tej części ankiety) uważa, 
że mieszkańcy nie chcieliby zwiększyć swojej współpracy z jednostkami 
pomocniczymi miasta. Warto jednak zauważyć, że bardzo dużo osób, 
niemal co trzeci badany (32%), nie potrafiło jednoznacznie odnieść się 
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do tak postawionej opinii i  wskazało kategorię „trudno powiedzieć”. 
Najmniej optymistycznie ocenione zostały dwa wskazania dotyczące 
współpracy na polu rada osiedla – mieszkaniec. W ocenie 39,5% bada-
nych osób mieszkańcy mają wpływ na decyzje podejmowane przez radę 
osiedla. Zupełnie przeciwnego poglądu jest 29% badanych (8,5% wska-
zań „zdecydowanie nie” oraz 20,5% „raczej nie”). Jeszcze gorzej wypada 
analiza odpowiedzi respondentów w obszarze oceny znajomości kompe-
tencji i zakresu zadań rady osiedla. Niemal co trzeci badany twierdzi, 
iż mieszkańcy jego osiedla nie znają zakresu zadań i kompetencji, które 
posiada rada. Innego zdania jest „zaledwie” 24,5% respondentów. Co 
warte odnotowania, tylko w przypadku tych dwóch opisywanych na 
końcu opinii więcej było zdecydowanych przeciwników (wskazujących 
„zdecydowanie nie”) niż zwolenników („zdecydowanie tak”).

Kiedy przeanalizujemy wszystkie korelacje między zmiennymi w po-
dziale na płeć, wiek czy dzielnicę, w której mieszka badany, warto na-
pisać o  najbardziej istotnych różnicach w  prezentowanych opiniach. 
Z tezą głoszącą, iż mieszkańcy mają wpływ na decyzje podejmowane 
przez radę osiedla zgadza się więcej mężczyzn (47,2% wskazań zdecydo-
wanie i raczej tak) niż kobiet (36,9%). Jeszcze większe różnice w przy-
padku tego twierdzenia zauważyć można, gdy przeanalizujemy wiek 
badanych mieszkańców. Niemal dwóch na trzech (63,6%) najmłod-
szych respondentów (18-24 lata) uważa, że mieszkańcy mają wpływ na 
decyzje, ale już 43,9% trochę starszych mieszkańców (25-35 lat) uwa-
ża, że mieszkańcy nie odgrywają roli w procesie decyzyjnym. Zarówno 
w jednym, jak i w drugim przypadku odsetki tak twierdzących osób 
odbiegają znacznie od opinii prezentowanych przez pozostałe grupy 
wiekowe. Z opinią „mieszkańcy mojego osiedla mają wpływ na decyzje 
podejmowane przez radę osiedla” najbardziej zgadzają się mieszkańcy 
Jeżyc (46,4%) i Starego Miasta (43,7%). Przeciwników tak postawio-
nego sformułowania jest najwięcej wśród badanych z Wildy (38,5%). 
Należy zaważyć, że jest to jedyna dzielnica, w której było ich więcej niż 
zwolenników.

Mężczyźni (16,8%) w większym stopniu niż kobiety (6,3%) wyrażają 
pogląd, iż mieszkańcy ich osiedla nie wiedzą o  istnieniu rad osiedli. 
Wszyscy badani młodzi mieszkańcy (18-24 lata) uważają, że mieszkańcy 
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ich osiedla wiedzą o  radach. Natomiast niemal co czwarty badany 
(24,4%) w wieku 25-35 lat jest odmiennego zdania. Warto zauważyć, 
że podobnie jak wśród najmłodszej grupy wiekowej, także wśród naj-
starszej grupy mieszkańców nie znalazła się żadna osoba, która wskaza-
ła „zdecydowanie nie” lub „raczej nie” w kontekście tego stwierdzenia. 
Największy odsetek osób przekonanych o wiedzy mieszkańców doty-
czącej rad osiedli jest wśród badanych z Wildy (84,6%), a najmniejszy 
(choć nadal relatywnie duży): Grunwaldu (60,8%) i Jeżyc (60,7%).

Także w przypadku tezy o znajomości przez mieszkańców kompetencji 
i  zakresu zadań rad osiedli mamy do czynienia z  bardziej krytyczną 
oceną mężczyzn (37,1% wskazań zdecydowanie i  raczej nie) niż ko-
biet (28,8%). Ponownie najbardziej krytyczną grupą wiekową są osoby 
w wieku 25-35 lat. Ponad połowa (51,2%) z nich nie uważa, by miesz-
kańcy orientowali się w  kompetencjach rad osiedli. We wszystkich 
dzielnicach odsetek badanych negatywnie odnoszących się do tak po-
stawionej tezy jest większy niż osób pozytywnie oceniających wiedzę 
mieszkańców w  tym zakresie. Największa różnica jest w  przypadku 
Grunwaldu – tam 31,3% respondentów odpowiedziało „zdecydowanie 
nie” lub „raczej nie”, a jedynie 15,6% – zdecydowanie lub raczej tak.

W  przypadku tezy „mieszkańcy mojego osiedla chętnie zwiększyliby 
swoją współpracę z radą osiedla” większymi optymistami w tym zakre-
sie są panowie (55% – z czego 15,7% odpowiedzi „zdecydowanie tak”) 
niż panie (45% – z czego 8,1% „zdecydowanie tak”). Niezwykle inte-
resująco wyglądają odpowiedzi badanych, gdy spojrzymy na nie przez 
pryzmat grup wiekowych. Do tej pory najbardziej krytyczna grupa (25-
35 lat) w zdecydowanie największym stopniu jest zdania, że mieszkańcy 
chcieliby zaangażować się w działania rad osiedla – 70,7% z nich wska-
zuje „zdecydowanie tak” i „raczej tak”. Najmniej wierzący w chęci do 
współpracy mieszkańców są najstarsi badani (powyżej 65 lat) – 27,7% 
wskazań zdecydowanie i raczej tak. Grupa ta wraz z nieco młodszą ka-
tegorią wiekową (50-65 lat) w największym stopniu oceniła negatywnie 
tak postawioną tezę: 12,8% i  12,3% wskazań zdecydowanie i  raczej 
nie. Wśród mieszkańców Wildy (76,9%) w największym stopniu pa-
nuje przekonanie o chęci zwiększenia współpracy mieszkańców z radą 
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osiedla. Natomiast najbardziej krytyczni wobec tej tezy są mieszkańcy 
Starego Miasta (12,7% – wskazuje odpowiedzi negatywne).

Co piąty (21,4%) badany mężczyzna nie zgadza się z tezą głoszącą, że 
„funkcjonowanie rad osiedla ułatwia rozwiązywanie problemów mojej 
najbliższej okolicy”, podczas gdy wśród kobiet odsetek osób krytycznie 
odnoszących się do tak postawionego sformułowania wyniósł jedynie 
9%. Najwięcej zwolenników opinii o  pozytywnym skutku działania 
rad osiedli znajdziemy wśród osób w  wieku 36-49 lat (70,4% wska-
zań raczej i zdecydowanie tak). Najmniej przekonani o tym są najstarsi 
spośród badanych (50-65 i pow. 65 lat): 56,1% i 53,2%. Wśród grupy 
50-65 lat istnieje największy odsetek negatywnych wskazań – aż co pią-
ty (21,1%) mieszkaniec w tym wieku zaznaczył kategorię „zdecydowa-
nie nie” lub „raczej nie”. W  pozostałych grupach odsetek ten mieści 
się w granicach od 9,1% (18-24 lata) do 14,6% (25-35 lat). Trzech na 
czterech (75%) badanych mieszkańców Jeżyc jest przekonanych o ko-
rzystnej roli rad osiedli w rozwiązywaniu problemów okolicy. Najwięcej 
przeciwników tak postawionej tezy odnajdziemy wśród mieszkańców 
Nowego Miasta (18,8%) i Starego Miasta (18,2%).

Ostatnia w  tym zestawieniu teza brzmiała: „Kontakt z  radnymi Rad 
Osiedla jest łatwiejszy niż z radnymi miejskimi”. Nie odnotowano istot-
nych różnic między badanymi pod kątem ich płci. Natomiast opinia ta 
zdobyła ogromną większość zgadzających się z nią osób wśród najmłod-
szych badanych (18-24 lat). W tej grupie wiekowej aż 90,9% wskazało: 
raczej lub zdecydowanie tak. Warto też dodać, iż nie znalazła się żad-
na osoba w  tym wieku, która formułowałaby przeciwne twierdzenia. 
O łatwiejszym kontakcie w najmniejszym stopniu przekonani są badani 
w wieku 36-49 lat – 43,2% z nich zgodziło się z tak postawioną opi-
nią. Najwięcej wskazań „zdecydowanie nie” i „raczej nie” było udzia-
łem respondentów w wieku 25-31 lat (17,1%). Wskazania w podziale 
na poszczególne dzielnice mieszkańców pokazały, że dwa razy większy 
jest odsetek zwolenników prezentowanej opinii wśród osób z Nowego 
Miasta (62,2%) i Jeżyc (60,7%) niż z Wildy (30,8%). Także trzy razy 
większy jest odsetek przeciwników tej tezy, kiedy porównamy miesz-
kańców Grunwaldu (17,6%) i Nowego Miasta (5,7%).
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Znaczenie i waga działań Rad Osiedli – 
porównanie: mieszkaniec – radny

3,0 3,4 3,8 4,2 4,6
RadniMieszkańcy

Tworzenie więzi lokalnych

Oświata

Kultura

Sport i rekreacja

Miejsca parkingowe

Ład przestrzenny i estetyka

Skwery, zieleńce, parki

Mała architektura

Lokalne drogi, chodniki

Porządek i bezpieczeństwo



155Vii. badania mieSZkańców i radnych rad oSiedli

Badanym mieszkańcom i radnym zadano tak samo brzmiące pytanie: 
„Jak ważne są dla Pana/i poszczególne obszary działań Rad Osiedli?”, 
a następnie wymieniono dziesięć zakresów: tworzenie więzi lokalnych; 
mała architektura (oświetlenie, ławki, kosze na śmieci, place zabaw); 
lokalne drogi, chodniki; oświata; kultura; ład przestrzenny i estetyka; 
porządek i  bezpieczeństwo; skwery, zieleńce, parki; sport i  rekreacja; 
miejsca parkingowe. Poproszono respondentów z obu badanych grup 
o ustosunkowanie się do każdego aspektu w skali szkolnej od 1 (zupeł-
nie nieważny) do 5 (bardzo ważny). W przypadku braku zdania w da-
nym zakresie badany proszony był o wskazanie odpowiedzi „0”. Dzięki 
badaniom przeprowadzonym w obu grupach możliwe jest porównanie 
wskazań i przyjrzenie się, czy radni osiedlowi ustawiają hierarchię ob-
szarów działań w radzie w podobny sposób, jak uczyniliby to mieszkań-
cy Poznania. Porównując średnie oceny obu grup, zauważyć można, że 
mieszkańcy częściej używali wysokich ocen, gdyż średnie ich są wyższe 
niż radnych i tylko jedno wskazanie ma średnią mniejszą niż 4,0.

Mieszkańcy na pierwszym miejscu wskazali porządek i bezpieczeństwo 
(śr. 4,64), która to kategoria zajęła relatywnie odległe, piąte miejsce 
(śr. 4,32) u radnych. Zarówno dla mieszkańców (śr. 4,62 i drugie miej-
sce), jak i dla radnych (śr. 4,58 i pierwsze miejsce) ważnym problemem są 
lokalne drogi i chodniki. Pewne różnice pojawiają się także w kolejności 
dalszych obszarów zakresów działań. Trzecim pod względem wartości 
średniej wskazaniem mieszkańców była mała architektura (śr. 4,56), 
która znalazła się nieznacznie wyżej u radnych – na drugiej pozycji, ze 
średnią na poziomie 4,57. W opinii mieszkańców na czwartym miejscu 
w hierarchii wagi działań samorządu osiedli znalazły się skwery, zieleń-
ce, parki (śr. 4,54), które to według średnich wskazań radnych znalazły 
się ex aequo na trzecim miejscu (śr. 4,34) wraz z ładem przestrzennym 
i estetyką. Podobne były także u obu badanych grup obszary zamyka-
jące hierarchię wagi działań rad osiedli (nieznacznie tylko zamienio-
ne kolejnością). Były to w przypadku mieszkańców: sport i  rekreacja 
(śr. 4,23), kultura (śr. 4,20) i oświata (śr. 4,17). W przypadku radnych: 
sport i rekreacja (śr. 4,09), oświata (śr. 4,02) i kultura (śr. 3,96). Naj-
większe różnice, oprócz kategorii „porządek i bezpieczeństwo”, dotyczą 
dwóch wskazań: tworzenia więzi lokalnych oraz miejsc parkingowych, 
które to niejako „zamieniły” się miejscami. W  ocenie mieszkańców 
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najmniej istotnym zakresem działań rad osiedli jest tworzenie więzi lo-
kalnych – zyskał on średnią na poziomie tylko 3,44, podczas gdy kolej-
ny – oświata – już 4,17. Ten zakres działań (tworzenie więzi) u radnych 
zyskał szóste miejsce ze średnią 4,30. Z odwrotną sytuacją mamy do 
czynienia w przypadku kategorii miejsc parkingowych. W ocenie rad-
nych problem ten jest najmniej istotny (śr. 3,92), natomiast w ocenie 
mieszkańców niekoniecznie, gdyż ze średnią 4,27 znalazł się na szóstym 
miejscu. Badani mieszkańcy mieli także możliwość wskazania innego, 
istotnego dla nich obszaru zakresu ewentualnych działań lokalnego sa-
morządu. Z tej możliwości nie skorzystało wiele osób, ale ich wskaza-
nia wydają się ważne, a były to miedzy innymi: egzekucja istniejących 
przepisów; wsparcie emerytów; przystosowanie dla osób niepełnosprawnych; 
rozwój współpracy między firmami danej dzielnicy.

Ciekawe jest zestawienie opinii o wadze poszczególnych zakresów dzia-
łań rad osiedlowych ze względu na płeć respondentów. Wśród mieszkań-
ców szczególnie widoczne różnice między średnimi kobiet i mężczyzn 
dotyczą następujących zakresów działań: kultura (mężczyźni – śr. 3,95/
kobiety: 4,42), tworzenie więzi lokalnych (M:3,24/K:3,61) oraz skwery, 
zieleńce, parki (M:4,35/K:4,71). Te trzy wymienione obszary są zdecy-
dowanie ważniejsze dla pań niż panów. Oczywiście w ocenie ważności 
poszczególnych obszarów decyduje także wiek badanego. W przypadku 
tworzenia więzi lokalnych najmniejszą średnią ocen uzyskali najmłodsi 
badani (18-24 lat) na poziomie 2,79. Natomiast im starszy badany, tym 
te wartości rosną – najwyższa średnia jest udziałem mieszańców w wie-
ku 50-65 lat i wynosi 3,79. Dla najstarszej grupy wiekowej badanych 
mieszkańców (powyżej 65 lat) najistotniejszym obszarem jest porządek 
i bezpieczeństwo (śr. 4,72), ale już dla osób w przedziale 50-65 lat są to 
skwery, zieleńce, parki (śr. 4,72). Najważniejszymi obszarami dla mło-
dych osób w przedziale wiekowym od 25 do 35 lat są: mała architektura 
oraz lokalne drogi i chodniki (śr. 4,75). Jak ważne są poszczególne ele-
menty, kiedy przyjrzymy się wskazaniom mieszkańców ze względu na 
dzielnice, w których mieszkają? Otóż dla wszystkich dzielnic najmniej 
istotnym z zaproponowanych zakresów działania samorządu lokalnego 
okazał się ten związany z tworzeniem więzi lokalnych – średnie od 3,25 
(Stare Miasto) do 3,57 (Wilda i Nowe Miasto). W trzech dzielnicach 
(Stare Miasto, Grunwald, Jeżyce) najistotniejszym zakresem działań, 
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którym zajmują się rady osiedli, jest „porządek i bezpieczeństwo”. Na 
Wildzie najważniejszym obszarem w  oczach mieszkańców tej części 
miasta jest „mała architektura” (śr. 4,81), a mieszkańcy Nowego Miasta 
wskazywali również na tę kategorię oraz na lokalne drogi i  chodniki 
(obie śr. 4,71).

Analiza hierarchii wskazań radnych pokazała, że nie ma dużych róż-
nic między kobietami a  mężczyznami. Największa różnica średnich 
ocen wynosiła zaledwie 0,26 i  dotyczyła obszaru oświaty, który nie-
znacznie ważniejszy jest dla pań radnych (śr. 4,15) niż dla panów (śr. 
3,89). Warto zauważyć także to, że najmniej istotnym obszarem dla 
radnych pierwszej oraz drugiej czy trzeciej kadencji były miejsca par-
kingowe. Zresztą w przypadku tego zakresu działań rad osiedli mamy 
do czynienia z  tendencją wzrostu wagi tego obszaru wraz ze stażem 
radnego (1 kadencja – śr. 3,60; 2-3 kadencja – 4,0; 4 i więcej – 4,22). 
Dla radnych z  najdłuższym stażem najmniej istotnym obszarem jest 
kultura (śr. 3,73). Najważniejszym obszarem działań dla nich (oraz 
radnych pierwszej kadencji) jest mała architektura (kolejno: śr. 4,62 
i 4,51). Natomiast dla radnych działających w radzie osiedla drugą lub 
trzecią kadencję najistotniejszym obszarem są lokalne drogi i chodni-
ki (śr. 4,77). U najmłodszych radnych (do 30 lat) możemy zauważyć 
największą ze wszystkich grup wiekowych różnicę w średnich ocenach 
wagi najważniejszego i najmniej ważnego zakresu działań rad osiedli. 
Mała architektura wśród tych radnych uzyskała średnią na poziomie 
4,73, natomiast miejsca parkingowe zaledwie 2,71. Kiedy przyjrzymy 
się wskazaniom radnych ze względu na dzielnicę, w której mieszkają, to 
zobaczymy, że radni z Nowego Miasta i Starego Miasta (śr: 4,58 i 4,67) 
oraz z Wildy (śr. 4,68) za najistotniejszy obszar działalności uznają lo-
kalne drogi i chodniki. Natomiast z Jeżyc (śr. 4,50) i Grunwaldu (śr. 
4,90) – małą architekturę. Warto zauważyć, że w przypadku radnych 
z dzielnicy Grunwald na drugim miejscu znalazły się lokalne drogi, ale 
także tworzenie więzi lokalnych (obie kategorie ze średnimi 4,80), który 
to obszar nie był na tak wysokim miejscu w przypadku ocen radnych 
z innych dzielnic.
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Dwa najważniejsze działania Rad Osiedli 
w ocenie mieszkańców

Najważniejsze działania 
Rad Osiedli w ocenie 

mieszkańców

Pierwsze zadanie 
Liczba wskazań

Drugie zadanie 
Liczba wskazań Łącznie

Ład przestrzenny, 
porządek 53 50 103

Bezpieczeństwo 48 34 82

Parkingi 36 28 64

Chodniki 24 18 42

Drogi 19 17 36

Społeczne więzi,  
rozwiązywanie proble-
mów mieszkańców

19 15 34

Place zabaw, miejsca 
dla dzieci 19 15 34

Parki, zieleńce, skwery 8 21 29

Czystość, zsypy, kosze 
na śmieci 13 13 26

Sport i rekreacja, boiska, 
ścieżki rowerowe 13 12 25

Mała infrastruktura, 
ławki 16 7 23

Oświata 11 8 19

Kultura 8 10 18

Komunikacja miejska 4 4 8

Oświetlenie 3 5 8

Inne 12 7 19
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Po ocenie ważności poszczególnych obszarów badanych mieszkańców 
poproszono przy pomocy pytania otwartego o wskazanie dwóch naj-
ważniejszych działań, którymi w pierwszej kolejności powinny zajmo-
wać się rady osiedli. Co ciekawe, w pytaniu otwartym badani oczywi-
ście wskazywali, w ich ocenie istotne, chodniki (42 łączne wskazania) 
i drogi (36 wskazań), lecz zdecydowanie najczęściej zaznaczali odpowie-
dzi, które zaliczono do kategorii ładu przestrzennego i porządku (103 
wskazania, w  tym aż 53 wskazania jako zadanie pierwszej kolejności 
i 50 drugiej). W tej kategorii znalazły się takie wskazania badanych, jak 
między innymi: dobre zagospodarowanie wolnych terenów; estetyka; ład 
przestrzenny; porządek i estetyka; wygląd osiedla; przestrzeń osiedla; zago-
spodarowanie przyjazne dla mieszkańców. Na drugim miejscu znalazło się 
bezpieczeństwo z 82 łącznymi wskazaniami. Widać zatem wyraźnie, iż 
mieszkańcy oczekują od rad osiedla, iż te zapewnią porządek estetyczny 
i wizerunkowy okolicy oraz zadbają, by była ona bezpieczna. Istotnym 
zadaniem dla rad osiedla jest także kwestia miejsc parkingowych (64 
wskazania). Mieszkańcy wymieniają relatywnie często nie tylko miejsca 
dla dzieci czy place zabaw (34 wskazania), ale także dostrzegają spo-
łeczne funkcje i rolę jaką pełnić powinny jednostki pomocnicze miasta 
Poznania: działania społeczne, budowanie więzi międzyludzkich i roz-
wiązywanie problemów mieszkańców (również 34 łączne wskazania). 
Na kolejnym miejscu pod względem liczby wskazań znalazły się parki, 
zieleńce, skwery (29 łącznych wskazań). W tym przypadku warto jed-
nak zauważyć, iż jest to bardzo popularna kategoria „drugiej kolejności” 
(aż 21 wskazań jako drugie zadanie, a tylko 8 jako pierwsze). Zupełnie 
odwrotnie jest w przypadku małej infrastruktury i ławek. Ta kategoria 
zdobyła 16 wskazań w „pierwszym zadaniu” i 7 w drugim. To sprawiło, 
że nieznacznie wyprzedziły ją kategorie związane z  czystością (kosze 
na śmieci, zsypy) oraz sportem i  rekreacją (boiska, ścieżki rowerowe), 
które zyskały kolejno 26 i 25 łącznych wskazań mieszkańców. Wyni-
ki nieznacznie poniżej 20 odpowiedzi należą do kategorii: oświata (19) 
i kultura (18). Dwa zakresy zamykające otwartą listę najważniejszych 
działań to w ocenie badanych: komunikacja miejska i oświetlenie (po 8 
łącznych wskazań).
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Raport badawczy

Zachęcając Państwa do sięgnięcia po kompletną analizę wyników ba-
dań, prezentuję listę zakresów badawczych, które rozwinięte i opisane są 
w raporcie dostępnym na stronie internetowej Fundacji ALTUM (www.
fundacja-altum.pl):

 � Informacje o badanych mieszkańcach

 � Informacje o badanych radnych osiedlowych

 � Udział mieszkańców w wyborach do rad osiedli

 � Ocena działań rad osiedli w  różnych obszarach – porównanie: 
mieszkaniec – radny

 � Ocena pomysłów wzmacniających funkcjonowanie rad osiedli – 
porównanie: mieszkaniec – radny

 � Źródła informacji o radach osiedli w Poznaniu

 � Źródła informacji o okolicy

 � Najczęstsze źródła informacji – porównanie: słyszał – nie słyszał 
o radach osiedli

 � Ocena radnych rad osiedli w Poznaniu

 � Ocena reformy rad osiedli w Poznaniu w opinii radnych

 � Ocena współpracy rad osiedli z wydziałami Urzędu Miasta Po-
znania i jednostkami organizacyjnymi Miasta

 � Bariery utrudniające współpracę z  wydziałami UM Poznania 
i jednostkami organizacyjnymi Miasta

 � Opinie radnych o funkcjonowaniu Wydziału Wspierania Jedno-
stek Pomocniczych Miasta

 � Ocena współpracy rad osiedli z ich otoczeniem

 � Pomysły radnych na promocję rad osiedli

 � Najprostszy sposób kontaktu z  radnymi rad osiedli w  ocenie 
radnych
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 � Ocena funkcjonowania wybranych aspektów rad osiedli: wspar-
cie nowych radnych, siedziba, portal

 � Opinie radnych dotyczące potrzeby zmian: zasad przyznawania 
diet, Statutu Osiedla

 � Opinie radnych o funkcjonowaniu rad osiedli – środki finansowe

 � Opinie radnych o funkcjonowaniu rad osiedli – kompetencje

 � Najważniejsze obszary działań rad osiedli w ocenie radnych





VIII. DOBRE PRAKTYKI

Jan Zujewicz

Niniejszy rozdział zawiera zestawienie najciekawszych działań (zarówno 
inwestycji, jak i działań „miękkich”) z różnych osiedli. Proszę potrak-
tować tę treść jako inspirację – być może niektóre przedsięwzięcia będą 
mogły być zastosowane w innych częściach miasta. Pod koniec opisu 
każdej dobrej praktyki znajduje się kontakt do osoby, która może opo-
wiedzieć więcej o projekcie.

Ten zestaw ciekawych inwestycji oczywiście nie zamyka się w dziesięciu 
inicjatywach. Ze względu na ograniczenia techniczne musieliśmy wy-
brać te, które najlepiej oddają wszechstronną działalność osiedli. War-
tościowych inicjatyw jest dużo, dużo więcej.
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Osiedle Stare Miasto

Stare Koryto Warty

Źródło: Pracownia Architektoniczna 1050

Budżet:  ok. 4 750 000 zł (z tego 150 000 zł z budżetu Osiedla)
Czas realizacji:  wrzesień 2013-pierwsze półrocze 2016
Jednostka realizująca:  Zarząd Zieleni Miejskiej
Opis:  Stare Koryto Warty to miejsce, które od czasu zakopania odcinka War-
ty w latach sześćdziesiątych pozostawało niezagospodarowane. Dzięki działa-
niom Rady Osiedla w tym miejscu powstaje park. Inwestycję podzielono na 
cztery etapy. Ze względu na duży obszar opracowania oraz konieczność po-
konania wielu procedur, jeden z nich został przeznaczony na sprawy formal-
ne i niezbędne uzgodnienia. Fundusze na nowy park pozyskano z konkursu 
grantowego – wkład własny osiedla wyniósł 150 000 zł, prywatny inwestor 
dołożył 170 000 zł, a dofinansowanie z budżetu miasta uzyskano w wysoko-
ści 200 000 zł. Następnie Rada Miasta Poznania przeznaczyła na tworzenie 
parku 1 000 000 zł (na 2014 rok) oraz 3 000 000 zł (na 2015 rok).
Osoba do kontaktu:  Jan Zujewicz (782 685 090, jan@zujewicz.pl)
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Osiedle Żegrze

Pierwsza inicjatywa uchwałodawcza Osiedla

Źródło: Rada Osiedla Żegrze

Budżet:  0 zł
Czas realizacji:  rok (wrzesień 2011-wrzesień 2012)
Jednostka realizująca:  Rada Osiedla samodzielnie
Opis:  Inicjatywa Osiedla Żegrze wynikała z prostej potrzeby, wielokrotnie 
sygnalizowanej przez mieszkańców. Przecinająca  osiedle Stare Żegrze ulica 
po pierwsze nie posiadała nazwy, a po drugie była często błędnie i potocznie 
nazywana Gołężycką (w rzeczywistości ulica o tej nazwie znajduje się bliżej 
Starołęki). Brak nazewnictwa na mapach i  błędne posługiwanie się nazwą 
„ulica Gołężycka” w praktyce utrudniało przejazd przez osiedle i lokalizację 
obiektów znajdujących się przy tej ulicy. Nadanie nowej nazwy odbyło się 
przy pełnej współpracy z  mieszkańcami. Mogli oni nadsyłać swoje propo-
zycje, które następnie opiniował zespół, w  skład którego wchodzili między 
innymi historyk dr Marek Rezler oraz miejscy radni: Mariusz Wiśniewski 
oraz Juliusz Kubel. Zarówno eksperci, jak i osiedlowi radni wspólnie uznali, 
że najbardziej odpowiednią nazwą będzie „ulica Redarowska”. Kolejny etap 
działań obejmował podjęcie stosownej uchwały przez Radę Osiedla Żegrze 
oraz uruchomienie procedury inicjatywy uchwałodawczej na forum Rady 
Miasta Poznania. Okazało się to wbrew pozorom trudnym zadaniem, po-
nieważ nikt wcześniej nie wykorzystał tej procedury i  trzeba było tworzyć 
wszystko od podstaw. Ostatecznie cały proces trwał aż rok i zakończył się po-
myślnie 21 września 2012 roku, kiedy to Zarząd Dróg Miejskich zamontował 
tablice z nazwą ulicy.
Osoba do kontaktu:  Szymon Ossowski (607 553 403, szossowski@gmail.com)
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Osiedle Świerczewo

Osiedlowe konsultacje budżetowe

 

Źródło: Rada Osiedla Świerczewo

Budżet:  0 zł
Czas realizacji:  maj-czerwiec każdego roku
Jednostka realizująca:  Rada Osiedla samodzielnie
Opis:  Działanie Osiedla Świerczewo to niemal wzorcowy przykład zasto-
sowania osiedlowych konsultacji budżetowych. Każdy mieszkaniec co roku 
na przełomie maja i  czerwca ma możliwość zgłoszenia swoich propozycji 
budżetowych. Następnie, za pomocą ankiety dostępnej na stronie interneto-
wej, mieszkańcy mogą zagłosować na konkretne pomysły (rokrocznie głosu-
je ok. 200 osób). Przy okazji Rada Osiedla bada opinie wśród mieszkańców 
na temat podejmowanych przez siebie działań. Bardzo ważnym elementem 
osiedlowego budżetu obywatelskiego jest publikacja wyników i udostępnie-
nie informacji dotyczącej tego, które projekty zostały wprowadzone do planu 
wydatków osiedla i dlaczego. 
Osoba do kontaktu:  Tomasz Wierzbicki (695 306 977, tomek.wierzbicki@
gmail.com)

OCENA ZADAŃ

INWESTYCJE CZY WYDATKI BIEŻĄCE?

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Zagospodarowanie Szacht

Projekt oświetlenia w ul. Sempołowskiej

Wybieg dla psów

Remont bieżni boisko  ul. K. Buczka

Chodnik Kołłątaja (odc. Opolska – Okrzei)

Plac zabaw ul. Korfantego

Projekt oświetlenia w ul. Podmokłej

Chodnik Kołłątaja (odc. Wojkiewicza –…

Piłkochwyt ul. Buczka

Siłownia ul. Buczka

Siłownia ul. Korfantego

Próg zwalniający ul. Cisowa

3,32

2,56

2,55

2,49

2,44

2,43

2,42

2,35

2,26

2,15

2,05

1,68

wydatki inwestycyjne

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Utrzymanie Szacht

Utrzymanie boisk

„Psie toalety”

Wiata „Cieszyńska”

Utrzymanie zieleni

Świetlica socjoterapeutyczna

Wakacje dla dzieci i młodzieży

Tablica elektroniczna

Druk gazetki osiedlowej

Festyn Dzień Dziecka

3,26

3,22

2,83

2,70

2,69

2,55

2,28

2,19

2,15

2,14

wydatki nieinwestycyjne (bieżące)

63,30%

2,13%

34,57%
inwestycyjne

nieinwestycyjne

równowaga
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Osiedle Św. Łazarz

Rewitalizacja Parku Kasprowicza

Fot. Janusz Ludwiczak/www.lazarz.pl.

Budżet:  634 041 zł (z tego 434 041 zł ze środków osiedla)
Czas realizacji:  październik 2012-2015
Jednostka realizująca:  Zarząd Zieleni Miejskiej
Opis:  Rewitalizacja parku im. Kasprowicza to dobry przykład tego, jak moż-
na efektywnie podzielić inwestycję na etapy. Osiedla Św. Łazarz nie stać na 
przebudowę całego parku w jednym roku, w związku czym co roku realizo-
wany jest inny zakres prac. W pierwszym etapie (październik-grudzień 2012) 
wybudowano plac zabaw dla młodszych dzieci. Koszty w wysokości 104 000 
zł pokryło wyłącznie Osiedle Św. Łazarz. W następnym roku (wrzesień 2013) 
rozbudowano go za kwotę 41  541 zł o  dodatkowe urządzenia. W  ramach 
następnego etapu (czerwiec 2014) tuż obok wybudowano plac zabaw dla 
starszych dzieci, przeznaczając na to zadanie 108 500 zł. Ostatnim etapem 
rewitalizacji będzie wybudowanie w  lipcu 2015 roku integracyjnego placu 
zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Ponadto zostaną wyremontowane alej-
ki prowadzące do placu zabaw. Na zadania realizowane w 2015 r. Osiedle 
Św. Łazarz przeznaczyło kwotę 180 000 zł, a dodatkowe 200 000 zł udało się 
pozyskać z konkursu grantowego.
Osoba do kontaktu:  Filip Olszak (605 263 140, filip.olszak@op.pl)
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Osiedle Stary Grunwald

Nowy skwer im. prof. Janusza Ziółkowskiego

Fot. Rada Osiedla Stary Grunwald

Budżet:  561 600 zł
Czas realizacji:  luty 2012-maj 2015
Jednostka realizująca:  Zarząd Zieleni Miejskiej
Opis:  Rewitalizacja skweru im. prof. Janusza Ziółkowskiego to dobry przy-
kład etapowania inwestycji (rozłożenie na trzy lata) i montażu finansowego 
polegającego na pozyskaniu funduszy spoza środków osiedlowych. Najlep-
szym zobrazowaniem tego osiągnięcia jest zestawienie kosztów inwestycji (ok. 
560 000 zł) i wysokości rocznego planu wydatków osiedla (ok. 80 000 zł). Ra-
dzie Osiedla udało się jednak pokonać tę przeszkodę przez pozyskanie w roku 
2015 grantu (145 200 zł) oraz dodatkowych środków z budżetu miasta i z in-
nych instytucji publicznych (383 800 zł). Kluczem do sukcesu było przede 
wszystkim skuteczne przekonywanie i pozyskiwanie sojuszników. Ze swoich 
środków osiedle wygospodarowało zaledwie 32 600 zł (udział w grancie i koszt 
projektu technicznego). Dodatkowo rodzina prof. Ziółkowskiego wspólnie 
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza ufundowała projekt i wykonanie 
obelisku poświęconego pamięci profesora. Po raz pierwszy projekt nowego 
skweru został przedstawiony Radzie Osiedla w  lutym 2012 roku. Zgodnie 
z planem prace zakończyły się w maju 2015 roku.
Osoba do kontaktu:  Grzegorz Steczkowski (601 436 350, grzegorz@stecz-
kowski.pl)
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Osiedle Piątkowo

Budowa kompleksu sportowego

Fot. www.facebook.com/RadaOsiedlaPiatkowo

Budżet:  540 000 zł (tylko boisko do piłki nożnej)
Czas realizacji:  2013-2015
Jednostka realizująca:  Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Opis:  Boisko o wymiarach 60 na 30 metrów ma sztuczną nawierzchnię. Po-
wstało na działce, którą jednostce pomocniczej przekazało Miasto. Boisko do 
piłki nożnej to jeden z elementów większego kompleksu sportowego, który 
ma tutaj powstać. Planowana jest także siłownia zewnętrzna, miejsce do gry 
w koszykówkę, plac zabaw dla dzieci i górka saneczkowa. Boisko jest udostęp-
niane mieszkańcom nieodpłatnie, szczególny nacisk jest położony na korzy-
stanie z niego przez dzieci z piątkowskich szkół. Wyjątkowo, w określonych 
godzinach (szczególnie wieczorem), boisko jest wynajmowane, w celu pokry-
cia kosztów jego funkcjonowania.
Osoba do kontaktu:  Krystyna Kaczmarek, była przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Piątkowo (793 766 807, kaczmarekkrystyna@poczta.onet.pl)
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Osiedle Podolany

Park Edukacji Ekologicznej

Fot. Rada Osiedla Podolany/www.ropodolany.pl

Budżet:  272 200 zł, w tym z osiedla 178 500 zł (2012 r.: 15 500 zł, 2013 r.: 
73 000 zł, 2014 r.: 90 000 zł) oraz dofinansowanie z WFOŚiGW 93 700 zł 
(2013 r.: 38 000 zł, 2014 r.: 55 700 zł)
Czas realizacji:  2012-2015
Jednostka realizująca:  Zarząd Zieleni Miejskiej
Opis:  Pierwszym działaniem Rady Osiedla było doprowadzenie do przeka-
zania obszaru w zarząd Zarządowi Zieleni Miejskiej i uporządkowania spraw 
własnościowych gruntu. Drugi etap polegał na znalezieniu pomysłu na ten 
teren. Ze względu na bliskość podolańskiej szkoły i przedszkola oraz niety-
powy charakter miejsca (zbiornik w kształcie perły wśród głównych ulic osie-
dla, stanowiący swoistą enklawę dla kaczek, żab i nietoperzy) Rada Osiedla 
postawiła na pomysł Parku Edukacji Ekologicznej. Nie bez znaczenia była 
również możliwość dofinansowania pomysłu z dotacji Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej, który wspiera edukację 
ekologiczną. W  trzecim etapie przygotowany został profesjonalny projekt 
zagospodarowania terenu, co sfinansowano z funduszy osiedla. Kolejne lata 
to dwukrotne zdobycie dofinansowania z WFOŚiGW oraz etapowanie prac 
w miarę posiadanych środków finansowych. Rok 2015 przyniesie zakończenie 
inwestycji, uwieńczone nasadzeniami kompensacyjnymi. W ten oto sposób 
dzięki ciężkiej pracy nad poszukiwaniem dodatkowych źródeł finansowania 
marzenie kilku pasjonatów stało się rzeczywistością.
Osoby do kontaktu:  Grażyna Dudzińska i Elżbieta Sobkowiak (biuro@ro-
podolany.pl)
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Osiedle Chartowo

Kursy z podstawowej obsługi komputera i Internetu 
dla seniorów Osiedla

Budżet:  7 240 zł
Czas realizacji:  jeden miesiąc (marzec lub kwiecień na wiosnę albo w paź-
dzierniku-listopadzie na jesień)
Jednostka realizująca:  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Opis:  Kursy komputerowe dla seniorów na Chartowie to już tradycja. 
We  wszystkich dotychczasowych edycjach, organizowanych od 2012 roku, 
wzięło udział ponad 300 uczestników, a chętnych wciąż jest wielu. Osiedle 
Chartowo co roku zamieszcza w swoim planie wydatków zadanie: „Organi-
zacja kursów komputerowych dla seniorów Chartowa”. Następnie Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza konkurs w trybie tak zwanych „małych 
grantów”. Po rozstrzygnięciu Wydział podpisuje umowę na realizację zadania 
z organizacją, która konkurs wygrała. Od tego momentu to ona zajmuje się 
obsługą organizacyjną, administracyjną i finansową kursów.
 Kursy obsługi komputera i Internetu na Chartowie odbywają się w nieodpłatnie 
udostępnianych przez szkołę salach komputerowych. Zajęcia są przeznaczone 
dla osób, które ukończyły 50 lat. Dodatkowym warunkiem jest to, że uczestnicy 
mogą brać udział w kursie tylko raz. Chodzi o to, żeby jedna osoba nie uczest-
niczyła w kilku edycjach kursów, ponieważ odbiera miejsce innym chętnym. 
O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia. Jeżeli jest dużo chętnych, tworzona jest 
lista rezerwowa, która służy do zapisów na kursy w kolejnych edycjach.
Osoba do kontaktu:  Wojciech Chudy (505 945 259, wojciechchudy@gazeta.pl)
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Osiedle Strzeszyn

Remont ul. Krajeneckiej

Rada Osiedla Strzeszyn/www.rostrzeszyn.pl

Budżet:  142 929,63 zł
Czas realizacji:  sierpień-wrzesień 2013
Jednostka realizująca:  Zarząd Dróg Miejskich
Opis:  Ulica Krajenecka to droga lokalna, ale ma kluczowe znaczenie dla 
mieszkańców, gdyż łączy wszystkie drogi wewnętrzne Starego Strzeszyna. Co 
więcej, jest to długa ulica, która zawiera również fragment nieutwardzonej 
jezdni jako przedłużenie ul. Wańkowicza, po drugiej stronie ul. Biskupiń-
skiej. Remont objął nieutwardzony odcinek ul. Krajeneckiej od ul. Biskupiń-
skiej do Suwalskiej. Inwestycję zrealizowano ze środków celowych z ZDM. 
Na tym odcinku drogi nie ma kanalizacji burzowej, więc wybrano optymal-
ne i dobrze sprawdzające się rozwiązanie - wykonano nawierzchnię z kostki 
brukowej przepuszczalnej. Zadanie zostało wykonane w całości przez Zarząd 
Dróg Miejskich.
Osoba do kontaktu:  Arleta Matuszewska (783 994 117, arleta@data.pl)
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Osiedle Rataje

RoweLOVE Rataje – trakt pieszo-rowerowy łączący Rataje-
Park w Poznaniu z Maltą i Wartą oraz ulicą Jana Pawła II

Źródło: Rada Osiedla Rataje

Budżet:  2 531 640,25 PLN
Czas realizacji:  koniec roku 2013- .
Jednostka realizująca:  Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp z o.o.
Opis:  Inwestycja związana z Parkiem Rataje to kolejne działanie, które jest 
możliwe tylko dzięki szczegółowemu podzieleniu go na etapy. Etapy B, C, D 
i H zostały już wykonane. Etapy A, E, F i G pozostały do wykonania zgod-
nie z obowiązującymi planami miejscowymi. W ramach tej części inwestycji 
planowana jest budowa jednej nitki pieszej lub rowerowej utwardzonej kostką 
bezstykową lub asfaltem. Wzdłuż traktu mają stanąć latarnie, ławki z opar-
ciem, kosze na śmieci, drzewa i krzewy. Etapy I, J i K to kontynuacja poprzed-
nich przedsięwzięć. W ramach etapu L ma nastąpić przebudowa istniejącego 
chodnika do standardu wydzielonej alei pieszej i ścieżki rowerowej, z ławka-
mi, koszami na śmieci oraz umiejscowionymi wzdłuż drzewami i krzewami.  
Realizacja traktów pieszo-rowerowych będzie miała niebagatelny wpływ 
na życie na Ratajach. Ułatwi komunikację mieszkańców na linii północ-
-południe, a  także w kierunku centrum. Dzięki zamontowaniu oświetlenia 
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zwiększy się bezpieczeństwo. Inicjatorzy projektu zakładają również, że po-
może on w  integracji nowopowstających bloków deweloperskich w okolicy 
Polanki z dawniejszymi ratajskimi osiedlami. Należy też wspomnieć, że pro-
jekt jest zlokalizowany na terenie Rataje-Parku w Poznaniu, który nie może 
doczekać się realizacji już od 1966 roku.
Osoba do kontaktu:  Adam Pawlik (502 332 190, adam-pawlik@o2.pl)



IX. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE 
DZIAŁALNOŚĆ OSIEDLI

System jednostek pomocniczych w Poznaniu opiera się na kilkunastu 
aktach prawnych. Są to zarówno przepisy powszechnie obowiązujące, 
jak i lokalne. Oto najważniejsze z nich:

 � Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. 2013, poz. 594, z późniejszymi zmianami),

 � Statut Miasta Poznania - Uchwała Nr LXXX/1202/V/2010 Rady 
Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. 

 � Statuty poszczególnych Osiedli,

 � Zarządzenie Nr 26/2011/K Prezydenta Miasta Poznania z 9 czerw-
ca 2011 r. w sprawie współdziałania wydziałów Urzędu Miasta 
Poznania i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z jed-
nostkami pomocniczymi miasta – osiedlami,

Akty prawne regulujące finanse osiedli:

 � Ustawa z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych 
(tj. Dz.U. 2013, poz. 885, z późniejszymi zmianami),

 � Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. 2013, poz. 907, z późniejszymi zmianami),
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 � Uchwała Nr LXXIX/1182/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 
12 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad nalicza-
nia środków budżetowych na realizację zadań przez jednostki 
pomocnicze Miasta – osiedla oraz szczegółowych uprawnień do 
prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla,

 � Zarządzenie Nr 413/2013/P Prezydenta Miasta Poznania 
z 13 czerwca 2013 r. w sprawie trybu i zasad planowania zadań, 
monitorowania realizacji zadań i sprawozdawczości z ich wyko-
nania przez jednostki pomocnicze Miasta – osiedla,

 � Uchwała Nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 
12 października 2010 r. w sprawie zasad przyznawania diet i zwro-
tu kosztów podróży służbowej dla członków organów jednostek 
pomocniczych – osiedli,

 � Zarządzenie Nr 412/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z 7 czerw-
ca 2013 r. w  sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli,

 � Zarządzenie Nr 377/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 6 czerw-
ca 2012 r. w  sprawie procedur ustalania środków, planowania, 
realizacji i kontroli w zakresie zadań powierzonych osiedlom.



X. PRZYDATNE KONTAKTY

Urząd Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania jest czynny w następujących godzinach:
 � w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00
 � we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 7.30 do godz. 15.30

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Poznania:
esp@um.poznan.pl

Biuro Informacji Teleinformatycznej
Numer call center 061 646-33-44

Dyżury tłumacza języka migowego
w poniedziałki, w godz. 15.00-17.00
Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, punkt informacyjny

Skarbnik Miasta
Barbara Sajnaj
I  piętro, sekretariat pok. 123, tel. 61 878-54-43, fax 61 87-85-570, 
kom. 603 608 285
email: sekretariat_b.sajnaj@um.poznan.pl

Pawe Sztando
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Sekretarz Miasta
Stanisław Tamm
I piętro, sekretariat pok. 127, tel. 61 878 53 26, fax 61 878-54-31, kom. 
603 608 296
email: sekretariat_s.tamm@um.poznan.pl

Biura i Wydziały Urzędu Miasta Poznania
Dyrektorzy wydziałów przyjmują osoby zainteresowane, w tym w spra-
wach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek – w godz. 11:00-17:00

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Dyrektor Arkadiusz Bujak
I piętro, sekretariat pok. 108a, tel. 61 87 84 138
email: wjpm@um.poznan.pl

 � Oddział Grunwald
ul. Matejki 50
Kierownik Elżbieta Pilarczyk-Motak
tel. 61 878 4753

 � Oddział Jeżyce
ul. Słowackiego 22
Kierownik Andrzej Pytko
tel. 61 878 4625

 � Oddział Nowe Miasto
os. Bohaterów II Wojny Światowej 36a
Kierownik Danuta Łabuzińska
tel. 61 878 5059

 � Oddział Stare Miasto
ul. Gronowa 20
Kierownik Krzysztof Drost
tel. 61 878 4127

 � Oddział Wilda
ul. Czarnieckiego 5
Kierownik Iwona Nowak
tel. 61 878 5880
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 � Oddział Organizacji
ul. Libelta 16/20
Kierownik Elżbieta Sparażyńska
tel. 61 878 4168

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Dyrektor Ryszard Żukowski
III piętro pok. 340, tel.: 61 878 5674, fax: 61 878 5659
awk@um.poznan.pl

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor Piotr Wiśniewski – Pełnomocnik Prezydenta  
ds. Funduszy Europejskich
pok. 409, tel. 61 878 5010, fax 61 878 5015
kp@um.poznan.pl

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor Joanna Bielawska-Pałczyńska
III piętro pok. 359, tel. 61 878 5452, fax 61 878 5451
mkz@um.poznan.pl

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Miejski Rzecznik Konsumentów dr Marek Janczyk
III piętro, pok. 327, tel. 61 878 5870, fax 61 878 5915
mrzk@um.poznan.pl
www.poznan.pl/konsument

Biuro Nadzoru Właścicielskiego
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
Dyrektor Beata Kocięcka
III piętro, sekretariat pok. 309, tel. 61 878 4553, fax. 61 878 4583
nw@um.poznan.pl
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Biuro Obsługi Inwestorów
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor Marcin Przyłębski
II piętro, sekretariat pok. 247, telefon 61 878 5428, fax 61 878 5500
inwestor@um.poznan.pl
www.poznan.pl/mim/public/inwestycje/

Biuro Rady Miasta
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor Marek Kalemba
I piętro, pok. 110, tel. 61 878 5308, 61 878 5312; fax: 61 878 5339
pok. radnych: nr 2, tel. 61 878 5671, 61 878 5672, 61 878 5333, 
fax 61 878 5673
rm@um.poznan.pl

Gabinet Prezydenta
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor Andrzej Białas
II piętro, sekretariat pok. 208, tel. 61 878 5293, fax 61 878 4971
pd@um.poznan.pl

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mariusz Kopeć
I piętro, pok. 125, sekretariat pok. 124, inf. tel. 61 646 3344, 
fax 61 878 4336
sc@um.poznan.pl

Wydział Budżetu i Analiz
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor Piotr Husejko
II piętro, pok. 222, sekretariat pok. 224, tel. 61 878 5476
ba@um.poznan.pl

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
ul. Matejki 50, 60-770 Poznań
Dyrektor Joanna Jajus
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centrala 646 3344, sekretariat pok.102, fax 61 878 4784
*Inf. wydziału 61 878 4956
*Inf. nt. działalności gospodarczej 61 878 49 42, 61 878 47 71
*Inf. o przedsiębiorcach 61 878 49 44, 646 33 44
dgr@um.poznan.pl
www.poznan.pl/firma

Wydział Finansowy
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor Hanna Koszczyńska-Karaś
II piętro, sekretariat pok. 231, inf. tel. 61 646 3344
fn@um.poznan.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
Dyrektor Bożena Przewoźna
II piętro, sekretariat pok. 213, tel. 61 878 5541, 61 878 5864
gk@um.poznan.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
Dyrektor Bartosz Guss
IV piętro, sekretariat pok. 413, tel. 61 878 4520; fax 61 878 4525
Uwaga: Oddział Aktualizacji Opłat Użytkownia Wieczystego
i Trwałego Zarządu – tel. 61 827 1679, 61 827 1514, 61 827 1646, 
61 827 1771, 61 827 1724 lub 61 827 1577
gn@um.poznan.pl

Wydział Informatyki
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor Andrzej Piechowiak
IV piętro, pok. 435, tel. 61 878 5253
in@um.poznan.pl

Wydział Komunikacji
ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań
Dyrektor Bartosz Pelczarski
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inf. tel. 61 646 3344
km@um.poznan.pl

Wydział Kultury
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor Justyna Makowska
II piętro pok. 257, tel. 61 878 5455, fax 61 878 5849
kl@um.poznan.pl

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Gronowa 22A, 61-655 Poznań
Dyrektor Leszek Kurek
tel. 61 878 4053; fax 61 878 4055
wos@um.poznan.pl

Wydział Organizacyjny
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor Jędrzej Solarski
I piętro, pok. 130, sekretariat pok. 129, tel. 61 878 5329, 
fax 61 878 5330
or@um.poznan.pl

Wydział Oświaty
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Dyrektor Przemysław Foligowski
sekretariat: tel. 61 878 4206, fax 61 878 4202
ow@um.poznan.pl

Wydział Rozwoju Miasta
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor Iwona Matuszczak-Szulc
II piętro, sekretariat pok. 266, tel. 61 878 5695, fax 61 878 5458
rom@um.poznan.pl

Wydział Sportu
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor Ewa Bąk
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I piętro, pok. 165, sekretariat pok. 167, tel. 61 878 5351, 
tel./fax 61 878 4980
sp@um.poznan.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Dyrektor Katarzyna Wilk
parter, wejście przez sekretariat z hali obsługowej INFORMACJE,
call center tel. 61 646 3344; fax 61 878 4411
SO@um.poznan.pl

Wydział Transportu i Zieleni
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
Dyrektor Paweł Śledziejowski
tel. 61 878 5867, fax 61 878 4350
tz@um.poznan.pl

Wydział Urbanistyki i Architektury
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor Andrzej Nowak
III piętro, sekretariat pok. 337, tel. 61 878 5524 fax 61 878 5528
inf. tel. o prowadzonych sprawach: 61 878 5395; 61 878 5396; 
61 878 5461; 61 87854 63 i 61 878 5532
ua@um.poznan.pl

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor Wojciech Czyżewski
parter, pokój 31, tel. 61 878 5231, fax. 61 878 5215
zou@um.poznan.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Dyrektor Hieronim Węclewski
pok. 308, tel. 61 878 5027, fax 61 878 5035
wzkb@um.poznan.pl
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Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
Dyrektor Anna Kuca-Szpytko
III piętro, sekretariat pok. 313, tel. 61 878 5429
wziss@um.poznan.pl

Instytucje Kultury

Biblioteka Raczyńskich
pl. Wolności 19, 61-739 Poznań
Dyrektor Anna Gruszecka,
tel. 61 852 9868
sekretariat@bracz.edu.pl
www.bracz.edu.pl/

Centrum Kultury Zamek
ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań
Dyrektor Anna Hryniewiecka
tel. 61 646 5276
sekretariat@zamek.poznan.pl
www.zamek.poznan.pl

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań
Dyrektor Jerzy Moszkowicz
tel. 61 646 4470
sekretariat@csdpoznan.pl

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
Dyrektor Robert Mirzyński
tel. 61 647 7606, fax 61 647 7638
centrum@trakt.poznan.pl

Dom Kultury „Stokrotka”
ul. Cyniowa 11, 60-175 Poznań
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Dyrektor Barbara Glapka
tel. 61 867 1919
dkstokrotka@tlen.pl

Estrada Poznańska
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań
Dyrektor Tomasz Karczewski
tel. 61 852 8833
sekretariat@estrada.poznan.pl
www.estrada.poznan.pl

Galeria Miejska ARSENAŁ
Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
Dyrektor Piotr Bernatowicz
tel. 61 852 9501
arsenal@arsenal.art.pl
www.arsenal.art.pl

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
ul. Wodna 27, 61-781 Poznań
Dyrektor Marzena Szmyt
tel. 61 852 8251, 61 852 6430, fax 61 852 5306
muzarp@man.poznan.pl
www.muzarp.poznan.pl

Poznański Chór Chłopięcy
ul. Cegielskiego 1, 61-862 Poznań
Dyrektor Jacek Sykulski
tel. 61 853 4001
info@pchch.pl

Teatr Animacji
al. Niepodległości 14, 61-713 Poznań
Dyrektor Marek Waszkiel
tel. 61 853 7220, fax 61 853 6402
sekretariat@teatranimacji.pl
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Teatr Muzyczny
ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań
Dyrektor Przemysław Kieliszewski
tel. 61 852 3267
sekretariat@teatr-muzyczny.poznan.pl

Teatr Ósmego Dnia
ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
Dyrektor Małgorzata Grupińska-Bis
tel. 61 855 2086
teatr@osmego.art.pl

Teatr Polski
ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań
Dyrektor Paweł Szkotak
tel. 61 852 5628
teatr.polski@teatr-polski.pl

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
Stary Rynek 3, 61-777 Poznań, (Odwach)
Dyrektor Lech Dymarski
tel. 61 851 7288
sekretariat@muzeumniepodleglosci.poznan.pl

Wydawnictwo Miejskie Posnania
ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
Dyrektor Katarzyna Kamińska
tel. 61 851 8601
wm@wm.poznan.pl
www.wm.poznan.pl

Jednostka budżetowa porządku publicznego 
i bezpieczeństwa

Straż Miejska Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań; budynek C, I piętro, pok. 105,
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Komendant Waldemar Matuszewski
tel. 61 878 5587 w dni robocze od 7.30 do 15.30; fax. 61 852 4151;
całodobowy telefon zgłoszeniowy – 986
godziny urzędowania: Komenda – pn.-pt. 7.30-15.30; 
Oficer Dyżurny – całodobowo
sm@um.poznan.pl
www.sm.poznan.pl

Jednostki administracji zespolonej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań
Miejski Komendant PSP w Poznaniu mł. bryg. dr inż. Witold Rewers
tel. 61 22 20300 fax. 61 22 20301
strazpozarna@kmpsp.poznan.pl
www.kmpsp.poznan.pl

Komenda Miejska Policji
ul. A. Szylinga 2, 60-787 Poznań
Komendant Miejski Policji w Poznaniu mł. insp. Roman Kuster
tel. 61 841 5613
www.poznan.policja.gov.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Sieroca 10, 61-771 Poznań
Dyrektor Witold Draber
tel. 61 856 2851 cen. 61 856 2850, faks 61 853 1849, 
tel. alarmowy (całodobowy): 609 794 670
psse.poznan@pis.gov.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
pl. Kolegiacki 17, pok. 504, 61-841 Poznań
Inspektor Paweł Krzysztof Łukaszewski
tel. 61 878-55-95
pinb@pinb.poznan.pl
www.pinb.poznan.pl
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Jednostki budżetowe planowania przestrzennego, 
gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej

Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Prusa 3, 60-819 Poznań
Dyrektor Elżbieta Janus
tel. 61 845 5000, fax 61 845 5010
mpu@poznan.mpu.pl
www.mpu.pl

Ogród Zoologiczny
ul. Browarna 25, 61-063 Poznań
Dyrektor Aleksander Niweliński
tel. 61 870 9502, 61 876 8209, 61 876 8225, fax 61 877 3533
sekretariat@zoo.poznan.pl
www.zoo.poznan.pl

Palmiarnia Poznańska
ul. Matejki 18, 60-767 Poznań
p.o. Dyrektora Marek Krzyżaniak
tel. 61 865 8907
sekretariat@palmiarnia.poznan.pl
www.palmiarnia.poznan.pl

Usługi Komunalne
ul. Słowackiego 43, 60-521 Poznań
Dyrektor Maciej Dźwig
tel. 61 846 2900, fax 61 846 2911
sekretariat@uslugikomunalne.com.pl

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Dyrektor Katarzyna Bolimowska
tel. 61 647 7200, fax 61 820 1709
zdm@zdm.poznan.pl
www.zdm.poznan.pl
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Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
Dyrektor Andrzej Krygier
inf. tel. 61 827 1500
www.geopoz.pl

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
Dyrektor Bogusław Bajoński
tel. 61 834 6146, fax 61 834 6147
ztm@ztm.poznan.pl
www.ztm.poznan.pl

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
Dyrektor Tomasz Lisiecki
tel. 61 861 4596, 61 868 8767
kancelaria@zzmpoznan.pl
www.zzmpoznan.pl

Jednostki budżetowe pomocy społecznej  
– centra pomocy rodzinie

Centrum Inicjatyw Senioralnych
ul. Mickiewicza 9A 60-833 Poznań
Dyrektor Wojciech Bauer
tel. 61 842 3509, tel./fax 61 847 2111
centrum@centrumis.pl
www.centrumis.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań
Dyrektor Włodzimierz Kałek
tel. 61 860 9900, fax 61 860 9928
mopr@mopr.poznan.pl
www.mopr.poznan.pl
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Poznańskie Centrum Świadczeń
ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań
Dyrektor Magdalena Pietrusik-Adamska
tel. 61 646 3344, fax 61 878 4811
swiadczenia@pcs-poznan.pl
www.pcs-poznan.pl

Zakłady budżetowe gospodarki komunalnej

Zakład Lasów Poznańskich
ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań
Dyrektor Mieczysław Broński
tel. 61 877 4515

Zakład Robót Drogowych
ul. Gdyńska 46/50, 61-016 Poznań
Dyrektor Krzysztof Bąkowski
tel. 61 878 0510

Zakłady budżetowe kultury fizycznej

Pływalnia Miejska Atlantis
os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań
Dyrektor Marcin Stroemich
tel. 61 827 6071

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Chwiałkowskiego 34 a, 61-553 Poznań
Dyrektor Zbigniew Madoński
tel. 61 835 7900, 61 833 4651
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Prezydent Miasta Poznania
Prezydent Miasta
Prezydent Miasta spotyka się z mieszkańcami raz w miesiącu, w każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca, od godziny 13.00 do 15.00. Rejestra-
cja osób zainteresowanych odbywa się w Biurze Obsługi Obywatela, 
pok. 22 i 23 (parter), od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędo-
wania, gdzie sporządzony jest protokół określający przedmiot sprawy. 
Kolejność przyjęć interesantów ustala BOO, wyznacza datę i godzinę 
przyjęcia.
Warunkiem przyjęcia osoby zainteresowanej przez Prezydenta Miasta 
jest wykorzystanie drogi służbowej, od pracownika merytorycznego 
przez dyrektora, po decernenta.

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
I piętro, sekretariat pok. 108, tel. 61 878 5306 fax 61 852 9275, 
61 878 5775
email: prezydent@um.poznan.pl

Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania
Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania przyjmują osoby zainteresowa-
ne, w tym w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki – od godz. 
13.00 do godz. 15.00

Zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski
I piętro, sekretariat pok. 116, tel. 61 878 5317
email: sekretariat_m.wisniewski@um.poznan.pl

Zastępca Prezydenta Agnieszka Pachciarz
I piętro, sekretariat pok. 123, tel. 61 878 5323
email: sekretariat_a.pachciarz@um.poznan.pl

Zastępca Prezydenta Maciej Wudarski
I piętro, sekretariat pok. 120 tel. 61 878 5320
email: sekretariat_m.wudarski@um.poznan.pl

Zastępca Prezydenta Arkadiusz Stasica
I piętro, sekretariat pokój 116 tel. 61 878 53 16,
email: sekretariat_a.stasica@um.poznan.pl
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Media w Poznaniu

Telewizje

Telewizja Polska SA
Ośrodek Regionalny w Poznaniu
ul. Serafitek 8, 61-144 Poznań
tel. 61 850 6400
fax 61 875 5123
poznan.tvp.pl
kontakt.poznan@tvp.pl

Telewizja WTK
ul. Krzywoustego 72, 61-144 Poznań
tel. 61 868 6600
fax 61 868 6601
www.wtk.pl
sekretariat@wtk.pl

TVN 24 Oddział Poznań
ul. Kramarska 26, 61-765 Poznań
tel. 61 855 7603
www.tvn24.pl/

Winogradzka Telewizja Kablowa
os. Przyjaźni paw. 120, 61-686 Poznań
tel. 61 821 6373
fax 61 821 6373

Telewizja ONTV
pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
tel. 61 649 90 00
biuro@ontv.pl
www.ontv.pl
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Prasa

Biuletyn Miejski
ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
tel. 61 851 8601 wew. 400
biuletyn@um.poznan.pl

Gazeta Wyborcza
ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań
tel. 61 855 2233
fax. 61 852 5117
www.poznan.gazeta.pl
czytelnicy@poznan.agora.pl

Polska Głos Wielkopolski
ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań
tel. 61 869 4100
fax. 61 860 6115
http://www.gloswielkopolski.pl
redakcja@glos.com

Fakt Poznań
ul. Garncarska 9, 61-817 Poznań,
tel. 61 851 3186
poznan@fakt.pl

IKS – Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny
ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
tel. 61 851 9649
fax 61 856 0455
www.ikspoznan.pl
iks@wm.poznan.pl

Przewodnik Katolicki
ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań
tel. 61 876 9662
fax 61 876 9662 w.22
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www.przk.pl
redakcja@przk.pl

Echo Miasta
ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań
tel. 61 869 4220, 698 635 685
fax 61 624 3257
www.echomiasta.pl
redakcja.poznan@echomiasta.pl

Nasz Głos Poznański
ul. Smugi 84, Wielkawieś, 64-320 Buk
tel. 61 894 9385, 691 895 296
fax 61 8949 385
www.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl

Radio

Merkury Polskie Radio
ul. Berwińskiego 5, 60-765 Poznań
tel. 61 664 4900
fax 61 866 0310
www.radiomerkury.pl
office@radiomerkury.pl

Afera. Radio studenckie Politechniki Poznańskiej
ul. św. Rocha 11a, 61-142 Poznań
tel. 61 665 2008
fax 61 665 2446
www.afera.com.pl
radio@afera.com.pl

Radio 107,4 Super FM
ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań
tel. 61 852 7919
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fax 61 852 7918
radio@superfm.pl

Radio Złote Przeboje 88,4
ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań
tel. 22 555 5100
fax 22 555 5106
kontakt@zloteprzeboje.pl

Radio ESKA
ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań
tel. 61 852 7919
fax 61 852 7918
radio@eska.fm

Radio EMAUS
ul. Zielona 2, 61-851 Poznań
tel. 61 850 4800
fax 61 850 4801
www.radioemaus.pl
redakcja@radioemaus.pl

RMF MAXXX Poznań
ul. Kramarska 26, 61-765 Poznań
tel. 61 852 3277
fax 61 852 3255
newsroom.poznan@rmfmaxxx.pl

Radio Blue FM 103,4 FM Poznań
ul. 27 grudnia 3, 61-737 Poznań
tel. 61 850 7700
fax 61 853 6059
ogg@radioblue.fm

Radio ZET
ul. Noskowskiego 2
Poznań
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tel. 61 853 1021
fax 61 853 1025
d.woznicka@radiozet.com.pl

RMF FM
ul. Kramarska 26, 61-765 Poznań
tel. 61 853 2368
fax 61 851 5761
poznan@rmf.fm

Planeta fm
ul. Mickiewicza 28, 60-836 Poznań
tel. 61 646 4100
fax 61 646 4101
poznan.planeta.fm

RMF Classic
tel. 12 662 2263, antena 12 200 0020
fax 12 662 2264
redakcja@rmfclassic.pl

Roxy Fm 105,4
ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań
tel. 22 555 5100
fax 22 555 5106
izabella.slugaj@radioagora.pl

Tok Fm
ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań
tel. 22 444 4044
www.tokfm.pl

Blue Fm 103,4
ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań
tel. 61 850 7700
fax 61 853 6059
muzyka@radioblue.fm
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Internet

www.codziennypoznan.pl
Kontakt: redakcja@codziennypoznan.pl
pl. Wiosny Ludów 2 (Kupiec Poznański, V p.)
tel. 61 671 1691
61-831 Poznań

www.epoznan.pl
ul. Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań
tel. 61 868 6600
fax: 61 860 6601
email: redakcja@epoznan.pl oraz alarm@epoznan.pl

www.poznan.naszemiasto.pl
ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań
tel. 61 660 6059
email: k.kaminska@glos.com

www.lepszypoznan.pl
Wydawca MediaFOX
ul. Zbyłowita 28, 61-062 Poznań
email: news@lepszyPOZNAN.pl





NOTY O AUTORACH

Sławomir Malewski – absolwent socjologii UAM. Ma kilkunasto-
letnie doświadczenie biznesowe w  zakresie zarządzania i  doradztwa 
w firmach branży marketingowo-medialnej oraz w organizacjach po-
zarządowych związanych ze sferą edukacji i działalności społeczno-kul-
turalnej. Coach i  konsultant – wdraża programy rozwoju organizacji 
oparte na koncepcji zarządzania poprzez misję, cele i wartości. Pracuje 
w zarządzie Fundacji ALTUM.

Kamil Matyja – absolwent politologii na Wydziale Nauk Politycznych 
i  Dziennikarstwa UAM (specjalności: marketing polityczny oraz ad-
ministracja samorządowa). Pracownik Wydziału Wspierania Jednostek 
Pomocniczych Miasta Urzędu Miasta Poznania. Laureat IX edycji kon-
kursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i  doktorskie. 
Uczestnik (mentor) pilotażowej edycji Studenckiej Akademii Mento-
ringu organizowanej przez Biuro Karier UAM.

Michał Mękarski – socjolog, doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa 
UAM, koordynator projektów badawczych w  Centrum Regionalne 
Obserwatorium Kultury UAM, trener szkoleń w ramach wielu projek-
tów. Realizator i  autor raportów w  projektach badawczych m.in. dla 
MKiDN, NCK, samorządów. W Fundacji ALTUM zajmuje się projek-
tami badawczymi.
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dr Łukasz Mikuła – absolwent gospodarki przestrzennej i  prawa 
UAM, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, adiunkt w Instytucie 
Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. 
Specjalizuje się w tematyce planowania przestrzennego, samorządu te-
rytorialnego i  zarządzania obszarami metropolitalnymi, autor ponad 
50  publikacji naukowych i  opracowań eksperckich z  tego zakresu. 
Współtwórca Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej „Metropolia 
Poznań 2020”. Od 2010 r. radny miasta Poznania, przewodniczący Ko-
misji Polityki Przestrzennej.

Adam Szabelski – doktorant na Wydziale Historycznym UAM. Czło-
nek Zarządu Osiedla Wilczy Młyn w latach 2007-2011, przewodniczą-
cy Rady Osiedla Naramowice 2011-2015 i wiceprzewodniczący Rady 
Osiedla Naramowice od 2015 roku. Członek Stowarzyszenia „Projekt 
Poznań”.

Paweł Sztando – politolog, absolwent Wydziału Nauk Społecznych 
i Dziennikarstwa UAM (specjalność: samorząd terytorialny) oraz Wy-
działu Prawa i Administracji UAM.  Od dwóch kadencji radny Rady 
Osiedla Stare Miasto w Poznaniu. Współpracownik Fundacji Altum. 
Współpomysłodawca projektu „Miasto Obywateli”. 

Jan Zujewicz – student Wydziału Ekonomii UE w Poznaniu. Działa-
jący od 18 roku życia w strukturach poznańskich rad osiedli (najpierw 
Zarząd Osiedla Starówka, później Rada Osiedla Stare Miasto). Za swoją 
działalność społeczną został uhonorowany Nagrodą im. Macieja Fran-
kiewicza oraz Medalem Młodego Pozytywisty. Współinicjator i koor-
dynator projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu”.
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