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Program posiedzenia przewidywał 
też m.in. rozpatrzenie propozycji 
zmian w Statucie Stowarzyszenia, 
rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu 

z działalności Stowarzyszenia  
w 2014 r., rozpatrzenie Sprawozda-
nia Finansowego Stowarzyszenia za 

rok 2014 oraz uzupełnienie składu 
Komisji Rewizyjnej. 
Rada Metropolii przyjęła Informację 
o stanie prac nad Strategią Zintegro-

wanych Inwestycji Terytorialnych  
z uwagami, które zebrał i przedstawił 
przed głosowaniem Adam Lewan-

dowski – Burmistrz Śremu. Pierwsza  
z uwag dotyczyła projektu „Ochrona 
i modernizacja obiektów użyteczności 
publicznej stanowiących dziedzictwo 
kulturowe”. Przyjęto, iż każda jst  
znajdująca się w miejskim obszarze 
funkcjonalnym Poznania będzie mo-
gła starać się o dofinansowanie reno-
wacji obiektu leżącego na jej terenie, 
jednocześnie zwrócono uwagę, iż 
dofinansowanie przyznawane będzie 
w drodze konkursu, dlatego w Strate-
gii ZIT nie zostanie wymieniony żaden 
konkretny obiekt.  
Kolejna uwaga dotyczyła projektu 
„Wzmacnianie systemu kształcenia 
zawodowego oraz jego dostosowanie 
do potrzeb rynku pracy”. W projek-
cie zapisano, iż beneficjentami w tym 
projekcie będzie Miasto Poznań  
i Powiat Poznański, natomiast wójto-
wie i burmistrzowie wnioskowali, aby 
projekt mógł być realizowany przez 
każdą jst na terenie miejskiego ob-
szaru funkcjonalnego Poznania.  
Niektórzy Członkowie Rady Metropo-
lii wnioskowali też o zmianę zapisu  
w projekcie komplementarnym (zakup 
autobusów) do projektu ZIT – Poznań-
ska Kolej Metropolitalna. Obecnie 

istniejący w projekcie zapis dotyczy 
ogólnie jst tworzących Stowarzysze-
nie, a zgłoszono wniosek, aby wymie-
nić z nazwy jst ubiegające się o za-
kup autobusów. Tadeusz Czajka – 
Wójt Tarnowa Podgórnego i Bogdan 
Kemnitz – wójt Kleszczewa złożyli 
wniosek, aby gminy, które nie uczest-
niczą w projekcie Poznańska Kolej 
Metropolitalna otrzymały w zamian 
wsparcie finansowe do zakupu auto-
busów.  
                        cd. na str. 2    

 

Spotkała się Rada Metropolii 
 

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Metropolii poświęcone 
było w zdecydowanej większości dyskusji nad punktem: 
„Informacja o stanie prac nad Strategią Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych”, który przedstawił Adam Futymski – koordyna-
tor ds. ZIT w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Jacek 
Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania, Jan Grabkowski – Staro-
sta Poznański oraz Burmistrzowie i Wójtowie gmin tworzących 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań spotkali się 27 kwietnia 2015 
roku w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.  

Biuletyn Stowarzyszenia Metropolia Poznań                     nr 5                         maj 2015 rok 
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Zbiorowe oszczędności 
Miasto Poznań organizuje po raz czwar-
ty przetarg na zbiorowy zakup energii 
elektrycznej. Wcześniej już dwukrotnie 
wraz z Poznaniem uczestniczyły w zaku-
pie gminy Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań. W Grupie Zakupowej na rok 
2014 uczestniczyło oprócz Poznania 8 
gmin (Czerwonak, Kleszczewo, Komorni-
ki, Kórnik, Luboń, Mosina, Stęszew, Sza-
motuły), a we wspólnym zakupie na rok 
2015 było ich 14 (dołączyły Buk, Dopie-
wo, Puszczykowo, Skoki, Suchy Las i Tar-
nowo Podgórne). 
Oszczędności osiągnięte przez 8 gmin w 
ubiegłym roku przekroczyły sumę 1,5 mln 
zł, a cena uzyskana w postępowaniu na 
rok 2014 była swoistym rekordem Polski 
– rozstrzygnięcie zapadło wtedy, gdy 
obniżająca się w kraju cena energii osią-
gnęła najniższy poziom. Koszt 1 MWh 
netto z akcyzą wyniósł 189,80 zł. 
Do postępowania na zakup energii elek-
trycznej na rok 2016 przygotowania 
rozpoczęto 22 kwietnia spotkaniem dla 
przedstawicieli gmin Stowarzyszenia, 
które odbyło się w Sali Białej Urzędu 
Miasta Poznania. Zainteresowane przy-
stąpieniem do grupy Zakupowej są dwie 
kolejne gminy: Rokietnica i Swarzędz.  
 

W dniach 20-21 kwietnia przedstawicie-
le Biura Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań, którzy wykonują zadania w 
związku z funkcjonowaniem Stowa-
rzyszenia jako Instytucji Pośredniczą-
cej (IP) przy realizacji strategii ZIT w 
Miejskim Obszarze Funkcjonalnym 
Poznania, wzięli udział w szkoleniu 
przygotowanym dla podmiotów 
realizujących ZIT. Organizatorem 
szkolenia były: Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju oraz Urząd Miasta 
Warszawy. 
W trakcie spotkania m.in. wyjaśniono 
kwestie związane z kosztami funkcjono-
wania biura IP, poinformowano iż do 
kosztów kwalifikowanych nie będą zali-
czone wydatki związane z obsługą ka-
drową i informatyczną. 
Wiele czasu poświęcono na omówienie 
kwestii związanych z promocją i informa-
cją ZIT. Zadania IP w tym zakresie są 
ograniczone. Jako, że związki ZIT nie są 
beneficjentem POIiŚ i WRPO 2014-
2020, nie mają obowiązku stosowania 
plakatów informujących o realizacji pro-
jektu. Na dokumentach i wydawnictwach 
muszą jednak stosować odpowiednie 
oznakowanie i logotypy. 

 

 
W 

trakcie 
szkole- nia zwrócono 
uwagę, iż dużą rolę, jako narzędzie w 
przekazie informacji, będzie odgrywał 
internet. Związki ZIT, jako Instytucje Po-
średniczące będą zobowiązane do zasto-
sowania zapisów Wytycznych w zakresie 
informacji i promocji programów opera-
cyjnych polityki spójności na lata 2014-
2020. Strony internetowe ZIT w całym 
kraju będą miały podobną grafikę. 
Obecnie Biuro Stowarzyszenia oczekuje 
na przesłanie przez Ministerstwo layoutu 
wraz z określeniem zasad korzystania 
(prawa autorskie).    

Realizowane projekty Aktualności 
 

ZIT – prawie wszystko 
już wiadomo 
 

Dużą rolę w przekazie informacji będzie odgrywał internet. Strony 
ZIT w całym kraju będą miały podobną grafikę.  

Miasto Poznań organizuje po raz czwar-
ty przetarg na zbiorowy zakup energii 
elektrycznej. Wcześniej już dwukrotnie 
wraz z Poznaniem uczestniczyły w zaku-

pie gminy Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań. W Grupie Zakupowej na rok 
2014 uczestniczyło oprócz Pozna-
nia 8 gmin (Czerwonak, Kleszcze-
wo, Komorniki, Kórnik, Luboń, 
Mosina, Stęszew, Szamotuły), a 
we wspólnym zakupie na rok 
2015 było ich 14 (dołączyły 
Buk, Dopiewo, Puszczykowo, Skoki, Suchy 
Las i Tarnowo Podgórne). 
Oszczędności osiągnięte przez 8 gmin w 
ubiegłym roku przekroczyły 1,5 mln zł, a 
cena uzyskana w postępowaniu na rok 

2014 była swoistym rekordem Polski – 
rozstrzygnięcie zapadło wtedy, gdy 

obniżająca się w kraju cena ener-
gii osiągnęła najniższy poziom. 

Koszt 1 MWh netto z akcyzą 
wyniósł 189,80 zł. 

Do postępowania na zakup 
energii elektrycznej na rok 

2016 przygotowania 
rozpoczęto 22 kwietnia 

s po t k a n i e m  d la 
przedstawicieli gmin 

Stowarzyszenia, które odbyło się w Sali 
Białej Urzędu Miasta Poznania. Zaintere-
sowane przystąpieniem do grupy Zaku-
powej są dwie kolejne gminy: Rokietnica 
i Swarzędz.  

 

Zbiorowe oszczędności 
 

Oszczędności osiągnięte przez 8 gmin, które wspólnie zakupiły 
energię elektryczną w ubiegłym roku, przekroczyły 1,5 mln zł. 

                     
 
„Spotkała się Rada Metropolii”  cd. ze str. 1 

 
Po zakończeniu dyskusji Rada przyję-
ła (przy 5 głosach wstrzymujących się) 
wykaz projektów ZIT i upoważniła 
Zarząd Stowarzyszenia do skierowa-
nia Strategii ZIT do opiniowania przez 
Zarząd Województwa Wielkopolskie-
go i Ministerstwo Infrastruktury i Roz-
woju. Ponadto Rada Metropolii wpro-
wadziła do statutu zapis dający Ra-
dzie możliwość upoważnienia Zarzą-
du do modyfikacji Strategii ZIT.  Rada 
Metropolii przyjęła (przy 3 gminach 
wstrzymujących się) sprawozdanie 
Zarządu z działalności Stowarzysze-
nia w 2014 roku oraz sprawozdanie 
finansowe (jednogłośnie) Stowarzy-
szenia za 2014 rok, zaopiniowane 
wcześniej pozytywnie przez Komisję 
Rewizyjną. Równocześnie Rada udzie-
liła Zarządowi absolutorium 
(jednogłośnie) za 2014 rok. Ostatnim 
punktem posiedzenia było uzupełnie-
nie składu Komisji Rewizyjnej. Jedy-
nym zgłoszonym kandydatem była 
Małgorzata Machalska – burmistrz 
Miasta Luboń. Rada Metropolii zaak-
ceptowała w tajnym głosowaniu kan-
dydaturę pani burmistrz jednogłośnie. 

 

W Wągrowcu dyskutowano  
o Master Planie 
 

• „Rewitalizacja linii kolejowych i włą-
czanie ich do obsługi aglomeracji” to 
temat III Ogólnopolskiej Konferencji zor-
ganizowanej w Wągrowcu w dniach 16 i 
17 kwietnia 2015 r. Organizatorem 
konferencji było Stowarzyszenie Inżynie-
rów i Techników Komunikacji RP Oddzia-
łu w Poznaniu. SITK jest partnerem Sto-
warzyszenia w projekcie „Master Plan 
dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”,  
a wśród licznych uczestników konferencji 
było kilku innych naszych partnerów, jak 
PKP PLK SA, PKP SA czy przedstawiciele 
Województwa Wielkopolskiego.  
Prelegenci poruszali zagadnienia orga-
nizacji kolejowego transportu publiczne-
go, zasad  przekazywania samorządom 
dworców kolejowych, rewitalizacji linii 
kolejowych na przykładach linii Poznań  
– Gdynia i Poznań – Wągrowiec, zakre-
su modernizacji linii Poznań – Piła, inte-
gracji kolei z innymi środkami transportu, 
standardach taboru kolejowego, pozy-
skiwaniu środków unijnych i obsłudze 
centrów logistycznych  Jedną z prezenta-
cji, dotyczącą Master Planu, przedstawił 
dyrektor biura Maciej Musiał.  
Duża część zagadnień poruszanych  
w dyskusji dotyczyła tego, co rozwiązać 
ma realizacja Master Planu. Poinformo-
wano uczestników o środkach zaplano-
wanych w Strategii ZIT i o roli Stowarzy-
szenia jako Instytucji Pośredniczącej w jej 
realizacji.  



3 

Wartość zamówienia wynosi 71 832,00 
zł brutto, a termin realizacji to 15 lipca 
2015 roku. 
Zamówienie dotyczy działania nr 4 pro-
jektu pn.: „Master Plan dla Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej” w ramach progra-
mu „Rozwój miast  poprzez wzmocnienie 
kompetencji jednostek samorządu teryto-
rialnego, dialog społeczny oraz współ-
pracę z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego”, finansowanego  ze 
środków Mechanizmu Finansowego Euro-

pejskiego Obszaru Gospodarczego 2009
-2014.        
W ramach przedmiotu zamówienia : 
- Wykonawca opracuje jednolite wyma-
gania dotyczące węzłów przesiadkowych 
wraz z  parkingami P&R w ramach Po-
znańskiej Kolei Metropolitalnej w celu 
zwiększenia dostępności do usług  pu-
blicznego transportu zbiorowego, 

uwzględniając potrzeby osób niepełno-
sprawnych (klasyfikacja i wymagania dla 
funkcjonalnych węzłów przesiadkowych, 
wymagania dla poszczególnych węzłów 
przesiadkowych - w formie założeń do 
projektu, zarządzanie węzłami przesiad-
kowymi). 
- Wykonawca opracuje koncepcję świad-
czenia w pobliżu węzłów przesiadkowych 
usług publicznych oraz usług komercyjnych 
komplementarnych do transportu publicz-
nego. 

- Wykonawca będzie aktywnie uczestni-
czyć w maksymalnie 10 warsztatach z 
udziałem lokalnych społeczności, których 
celem będzie m. in. prezentacja opraco-
wanej koncepcji węzłów przesiadkowych, 
publiczna dyskusja nad nią oraz 
uwzględnienie uwag zgłoszonych w ra-
mach konsultacji. 

 

Spotkanie w Obornikach 
 

• Integracja działań dla przewidywanej 
realizacji projektu Master Plan dla Po-
znańskiej Kolei Metropolitalnej była te-
matem spotkania w dniu 9 kwietnia  
w Urzędzie Miasta i Gminy Oborniki. 
Oprócz Piotra Woszczyka zastępcy bur-
mistrza  i obornickich urzędników w spo-
tkaniu uczestniczyli Janusz Kobeszko –
doradca wójta gminy Suchy Las,  z pra-
cownikami  sucholeskiego urzędu. Spo-
tkanie miało na celu integracje działań 
gmin położonych wzdłuż linii kolejowej 
Poznań – Piła. Doświadczeniami ze 
wspólnych działań podzielił się z obecny-
mi przedstawiciel gminy Czerwonak, 
uczestniczącej w przedsięwzięciach Sto-
warzyszenia JST Komunikacja na linii 
Poznań – Wągrowiec. 
O działaniach Stowarzyszenia Metropo-
lia Poznań w realizacji projektu „Master 
Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolital-
nej” poinformował Maciej Musiał –
dyrektor Biura. Na budowę lub moderni-
zację  punktów przesiadkowych zabez-
pieczono w Strategii ZIT kwotę 108 mln 
euro. Niezbędne do ubiegania się w 
procedurze konkursowej o środki na 
punkty przesiadkowe będzie przygoto-
wanie przez gminy programów funkcjo-
nalno – użytkowych, jednolitych koncepcji 
architektonicznych oraz studium wykonal-
ności inwestycji.  
W dyskusji omawiano Strategię Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych oraz 
planowanie przez gminy budowy nowych 
przystanków.  

 
VIII FGMP za nami 
 

• VIII Forum Gospodarcze Metropolii 
Poznań odbyło się w dniach 21-22 
kwietnia 2015 w Sali Ziemi Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich. 
Tematem wiodącym pierwszego dnia 
konferencji była współpraca biznesu  
z administracją samorządową w kontek-
ście promocji gospodarczej. Podczas 

inauguracyjnego panelu dyskusyjnego, 
pt. „Jaka Metropolia Poznań?” wielko-
polscy przedsiębiorcy rozmawiali z 
przedstawicielami lokalnych władz na 
temat upatrywanych kierunków rozwoju 
dla Metropolii Poznań.  Kolejne panele 
zostały poświęcone krajowym i zagra-
nicznym projektom promocji gospodar-
czej. W debatach tych udział wzięli sa-
morządowcy, przedstawiciele biznesu 
oraz eksperci branży marketingu. 

Aktualności Wydarzenia 
 

 

Wybrano wykonawcę  
opracowania koncepcji  
budowy węzłów  
przesiadkowych Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej  
 

Opracowanie „Koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów przesiad-
kowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz ofero-
wania usług komplementarnych do komunikacji publicznej" wyko-
na wybrana w procedurze przetargu nieograniczonego firma Blue 
Ocean Business Consulting  z Warszawy.  

 

ZAPROSZENIE 
 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań zaprasza na konferencję podsumowu-
jącą projekt: „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii  
Poznań - podejście zintegrowane”. 
 
Konferencja odbędzie się 28 maja 2015 r. w Collegium Da Vinci  
(dawniej WSNHiD) przy ul. Gen. Kutrzeby 10.  
Wstęp wolny, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 26 maja 2015 r. na adres:  

biuro@metropoliapoznan.pl 

Więcej informacji na stronie: www.planowanie.metropoliapoznan.pl/ 
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Aktualności z Metropolii  

N 
agrody wręczono najlepszym 
firmom w czterech kategoriach: 
średnich, małych, mikroprzedsię-

biorstw oraz  „Startup". 
Na etapie wstępnym zainteresowanie 
udziałem w tegorocznej edycji wyraziło 
blisko 100 firm. Do drugiego etapu za-
kwalifikowano 45 przedsiębiorstw. Naj-
lepsze w poszczególnych kategoriach 
firmy otrzymały tytuł „Poznańskiego Lide-
ra Przedsiębiorczości" oraz karnety 
uprawniające do produkcji i emisji telewi-
zyjnej profesjonalnych prezentacji bizne-
sowych. 
W kategorii „Startup" zwyciężyła firma 
Ogarniamprad Sp. z o.o., a wyróżnienia 
wręczono następującym przedsiębior-
stwom: IC Solutions Sp. z o.o., Big, Qpo-
ny.pl Sp. z o.o., Place for Dress A. Ol-
szańska, M. Wiznerowicz s.c. oraz POK 
Sp. z o.o. 

Liderem w kategorii „Mikroprzed -
siębiorca” została firma Laboratorium 
Diagnostyki Molekularnej GenMed J. 
Świerczyński Sp. J. Ponadto w tej katego-
rii wyróżnienia otrzymali Akademia Słoń-

ca K. Frąszczak, Grupa MFP. Mordel, 
ARP IDEAS Sp. z o.o. oraz AP Artus A. 
Szymaniak. 
W kolejnej kategorii - „Mały Przedsię-
biorca” zwycięzcą została spółka LARA 
Edyta Pawluśkiewicz, a wyróżnienia 
otrzymali: Integra Consulting Poland Sp. z 
o.o. Sp. k., Proster Sport Sp. z o.o., Do-
gmat Systemy S.A., a także Grupa TENSE 
Sp. z o.o. Sp.k. 
Laureatem w ostatniej kategorii „Średni 
Przedsiębiorca" została spółka Steelpress 
Sp. z o.o. z Poznania. 
Wyróżnieniami Kapituła uhonorowała 
firmy: Cermag Poznań Sp. z o.o., PAW 
DRUK Sp. z o.o., Poznańskie Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
Zastosowań Elektronicznej Techniki Obli-
czeniowej ZETO S.A. 
Laureaci każdej z czterech kategorii 
otrzymali nagrody dodatkowe ufundo-

wane przez Członków Kapituły. Między-
narodowe Targi Poznańskie zapropono-
wały najlepszym firmom bezpłatne stoi-
sko targowe o powierzchni 6 m2, na wy-
branej imprezie targowej. Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu ufundował stu-
dia podyplomowe – po jednym miejscu 
dla każdego z laureatów, natomiast PKO 
Bank Polski S.A. zwycięzcom w kategorii 
„Średni Przedsiębiorca” oraz Startup 
przekazał nagrody pieniężne. Wybrane 
firmy otrzymały także nagrody dodatko-
we, na które złożyły się specjalistyczne 
warsztaty Fresh Brand, czyli jak zbudo-
wać markę firmy oraz elektroniczne pa-
kiety biurowe Bee Office Standard. 

 

Katarzyna Kazmucha 
Referat Współpracy Zagranicznej i Pro-
mocji Przedsiębiorczości 
Gabinet Starosty 
 

 
Metropolia Poznań – wspólnie tworzymy rozwiązania 

 

 

Kolejna edycja Konkursu  
o tytuł „Poznańskiego  
Lidera Przedsiębiorczości”  
rozstrzygnięta 
 
 

Gala XII edycji konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsię-
biorczości" za nami. Spotkanie z przedsiębiorcami ubiegającymi 
się o przyznanie tytułu laureata odbyło się 21 kwietnia 2015 r.,  
w „Iglicy" na terenie MTP w Poznaniu.  

„Metropolia Poznań” - elektroniczny 

Biuletyn Stowarzyszenia Metropolia 

Poznań.  

Wydawca: Stowarzyszenie Metropolia  

Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Po-

znań.  

Kontakt z Redakcją: Paweł Napieralski, 

tel. 530 811 024; e-mail:  

pwel.napieralski@metropoliapoznan.pl  

 

W 
 sobotę 11 kwietnia br. w Hali 
Widowiskowo-Sportowej  Gmin-

nego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Kleszczewie gościły zespoły biorące 

udział w kolejnym już Turnieju Piłki Siatko-
wej Samorządowców Metropolii Poznań. 

Turniej zaczął się od oficjalnego przywita-
nia wszystkich uczestników przez Bogdana 
Kemnitza – wójta gminy Kleszczewo. Po tym 
uczczono  minutą ciszy Franciszka Bzdręgę 
zmarłego niedawno wielokrotnego uczestni-

ka tych zawodów – reprezentanta  UM 
Poznania.  
Mecze grano systemem „każdy z każdym”. 
Bezkonkurencyjnym okazała się drużyna 
UM Poznania, w której składzie wystąpił 

m.in. Grzegorz Ganowicz – Przewodniczą-
cy Rady Miasta Poznania, i która wygrała 
wszystkie swoje  spotkania bez straty seta. 
Drugie miejsce wywalczyła drużyna Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielko-

polskiego, trzecie zajęła drużyna UMiG 
Kórnik, a czwarte miejsce drużyna gospo-
darzy reprezentująca Urząd Gminy Klesz-

czewo. Turniej wzorowo sędziowali Tadeusz 
Wardażka i Jan Kołodziejczak z WZPS,  

a  opiekę medyczną sprawowała Katarzy-
na Elias. Do sprawnej organizacji turnieju 
walnie przyczyniły się również wolonta-
riuszki – Kasia Matysiak i Daria Wartecka. 
Na zakończenie zawodów Bogdan Kemnitz 

wręczył  kapitanom drużyn pamiątkowe 
puchary i dyplomy. Nagrodą „Fair Play” 
wyróżniono zawodnika Urzędu Miasta i 
Gminy Kórnik – Wojciecha Kiełbasiewicza. 
  

Zenon Piechocki  
Sekretarz zawodów 

Wygrał Poznań 

Jan Grabkowski – Starosta Poznański  
z laureatami Konkursu. Fot. Tomasz 
Morawski.  

Grają samorządowcy z Kórnika z repre-
zentacją Urzędu Gminy w Kleszczewie. 
Fot. Archiwum UG w Kleszczewie 


