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1. Wstęp 
 

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022–2030 opracowana została z myślą  

o koordynacji i realizacji działań rozwojowych przez instytucje powiatowe. Stworzona została przede 

wszystkim przez przedstawicieli instytucji Powiatu Gnieźnieńskiego. Jednocześnie należy podkreślić, iż 

ustalenie roli poszczególnych instytucji nastąpiło po opracowaniu wnikliwej i wielokryterialnej 

diagnozy społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej2.1.6. powiatu gnieźnieńskiego. W diagnozie 

przeanalizowano zjawiska i trendy ogólnorozwojowe, które w największym stopniu determinować 

będą politykę rozwoju nie tylko samorządu powiatowego, ale również samorządów gminnych, 

wojewódzkiego, instytucji szczebla centralnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych.  

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022–2030 określiła rolę instytucji powiatowych  

i wskazała przede wszystkim na potencjał kreowania rozwiązań rozwojowych, dla których Powiat 

Gnieźnieński może być realizatorem o wysokich kompetencjach. Dotyczy to w szczególności kwestii 

administracji, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, edukacji poziomu ponadpodstawowego. 

Ponadto powiat wypełnia istotną lukę w koordynacji i moderacji procesów rozwojowych, które 

wykraczają poza granice administracyjne jednej gminy, a dla których ważna jest koordynacja z poziomu 

lokalnego. Ta rola wynika z dobrej wiedzy i znajomości uwarunkowań lokalnych, specyficznych dla 

rozwoju przestrzeni powiatu gnieźnieńskiego. Nie bez znaczenia jest również związek emocjonalny 

Zarządzających Powiatem, jak też pracowników samorządu powiatowego w realizacji działań na rzecz 

rozwoju swojego miejsca do życia. Instytucje powiatowe wypracowały swój unikalny system powiązań 

i relacji partnerskich. Takie podejście do integrowania i koordynowania rozwoju w wymiarze 

ponadlokalnym jest pożądane z perspektywy realizacji polityki rozwoju regionalnego, co określone 

zostało m. in. w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, jak również w Strategii 

Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2030.  
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2. Wnioski z diagnozy sytuacji środowiskowo-przestrzennej, 
społecznej i gospodarczej 
 

Sfera środowiskowa 

Powiat gnieźnieński leży w środkowo-zachodniej części Polski w województwie wielkopolskim  

i zajmuje powierzchnię 1255 km2. Graniczy z powiatami: od południa słupeckim i wrzesińskim, od 

zachodu z poznańskim, od północy wągrowieckim oraz żnińskim (województwo kujawsko-pomorskie), 

od wschodu z mogileńskim (województwo kujawsko-pomorskie). 

W skład powiatu gnieźnieńskiego wchodzi 10 gmin: 

• jedna gmina miejska: Gniezno, 

• cztery gminy miejsko-wiejskie: Czerniejewo, Kłecko, Trzemeszno, Witkowo, 

• pięć gmin wiejskich: Gniezno, Kiszkowo, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo.  

Rysunek 1. Podział administracyjny powiatu gnieźnieńskiego 

 
Źródło: opracowanie własne 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego przestrzeń powiatu 

gnieźnieńskiego zaliczono do tzw. strefy umiarkowanego rozwoju działalności rolniczej. Obszar ten 

charakteryzuje się przewagą średnich i dobrych warunków klimatyczno-glebowych, a także dobrymi 

warunkami organizacyjnymi dla prowadzenia produkcji rolnej. Rolnictwo na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego jest dobrze rozwinięte, co przekłada się na rolniczo - przemysłowy charakter powiatu. 

Wpływa na to wysoka wydajność produkcji rolnej oraz stosunkowo korzystna wielkość gospodarstw 

rolnych.  

Lesistość w powiecie gnieźnieńskim (14,6%) jest niższa od lesistości w województwie wielkopolskim 

(25,8%) oraz w kraju (29,6%). Najbardziej zalesioną gminą powiatu jest gmina Czerniejewo, w której 
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lasy stanowią 30,9%. Dużym stopniem zalesienia charakteryzują się gminy: Mieleszyn (24,8%) oraz 

Witkowo (21,3%) 

Powiat gnieźnieński charakteryzuje się niskim na tle kraju udziałem powierzchni obszarów prawnie 

chronionych w powierzchni ogółem. Tylko 13% powierzchni powiatu stanowią obszary chronione.  

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego występuje około 40 jezior o powierzchni powyżej jednego hektara. 

Największym jeziorem jest jezioro Niedzięgiel, położone na terenie gminy Witkowo. Rzeki powiatu 

stanowią łącznie 256 km, natomiast kanały 86 km. Do głównych rzek należą: Wełna, Mała Wełna, 

Struga Gnieźnieńska, Struga Witkowska oraz Meszna. Natomiast najdłuższymi kanałami są: Trzemżal, 

Folusz i Zieleń. Dane dla wód płynących wskazywały na zły stan, podobną sytuację odnotowano 

w przypadku jezior. 

Zjawiskiem potęgującym problemy związane z wprowadzaniem zanieczyszczeń do wód jest 

obserwowany od lat niekorzystny bilans wodny w regionie – opady i spływ jednostkowy są poniżej 

średniej krajowej. Stan ilościowy wód podziemnych, spowodowany jest odwodnieniem odkrywek 

górniczych węgla brunatnego oraz intensywną eksploatacją wód podziemnych. Tę negatywną sytuację 

pogłębiają: powiększająca się powierzchnia uszczelniona (m. in. rozwój urbanizacyjny), górnictwo 

(w szczególności odkrywkowa eksploatacja kopalin) i niewystarczające zalesienie.  

Ważnym czynnikiem wpływającym negatywnie na stan wód jest niedostateczne wyposażenie terenów 

wiejskich oraz terenów rekreacyjnych w sieci kanalizacyjne, pomimo intensywnego rozwoju 

infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w ostatnich latach. Największe deficyty w dostępie do 

sieci kanalizacyjnej widoczne były w przestrzeniach wiejskich – gminy Gniezno (20,6%) i Niechanowo 

(44,9%). 

W przestrzeni powiatu gnieźnieńskiego gospodarka odpadami prowadzona jest w oparciu o Zakład 

Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Został on uruchomiony w 2015 roku. Swym zasięgiem 

obejmuje gminy: Gniezno (miasto), Gniezno, Czerniejewo, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Niechanowo, 

Trzemeszno, Witkowo, Września, Nekla, Miłosław, Kołaczkowo, Pyzdry. Pomimo uregulowania 

gospodarki odpadami na terenie powiatu problemem wciąż jest zjawisko zaśmiecenia. Wynika to m.in. 

z niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców.  

Ważnym zagadnieniem związanym z gospodarką odpadami w powiecie gnieźnieńskim jest likwidacja 

wyrobów zawierających azbest. Powiat Gnieźnieński posiada, przyjęty Uchwałą nr XIX/201/208 Rady 

Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r., Program usuwania azbestu oraz wyrobów 

zawierających azbest. 

Zagadnienia ochrony powierzchni ziemi na terenie powiatu gnieźnieńskiego związane są eksploatacją 

zasobów mineralnych. Na terenie powiatu eksploatowane są wyłącznie kruszywo naturalne, skała 

pochodzenia mineralnego, stosowana głównie w produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz 

budowy dróg. Aktualnie w obrocie prawnym funkcjonuje 45 koncesji upoważniających 

przedsiębiorców do prowadzenia działalności polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego. 

Zagadnienia ochrony powierzchni ziemi na terenie powiatu gnieźnieńskiego związane są eksploatacją 

zasobów surowców mineralnych. Na terenie powiatu eksploatowane jest wyłącznie kruszywo 

naturalne, skała pochodzenia mineralnego, stosowana głównie w produkcji zapraw budowlanych 

i betonów oraz budowy dróg. Aktualnie w obrocie prawnym funkcjonuje 45 koncesji upoważniających 

przedsiębiorców do prowadzenia działalności polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego na 
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terenie powiatu gnieźnieńskiego, z czego 29 koncesji udzielonych zostało przez Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego a 16 przez Starostę Gnieźnieńskiego. 

Zagrożeniem dla powierzchni ziemi i jednocześnie bezpieczeństwa publicznego jest występowanie na 

terenie powiatu osuwisk i terenów potencjalne zagrożonych ruchami masowymi. 

7,4% powierzchni powiatu gnieźnieńskiego objętej było obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego w 2019 r., tj. o 10,4% więcej niż w 2012 r. Wskaźnik ten był 

zdecydowanie niższy w porównaniu do województwa (21,1%) i kraju (31,2%). 

Powiat gnieźnieński obfituje w historyczne pozostałości dawno minionych czasów, z których 

najważniejsze znajdują się w Gnieźnie. Pozostałe na terenie tworzących powiat gnieźnieński gmin: 

Czerniejewo, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Trzemeszno i Witkowo. Na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego znajdują się dwa Pomniki historii – Katedra Gnieźnieńska i wyspa Ostrów 

Lednicki. 

Mocne strony Słabe strony 
1. Uwarunkowania przyrodnicze sprzyjające 

rozwojowi funkcji turystycznej, rekreacyjnej 

i wypoczynkowej, w tym rzeki, jeziora, 

obszary chronione.  

2. Potencjał dziedzictwa kulturowego 

kształtujący obecną funkcję turystyczną,  

w tym marka i rozpoznawalność powiatu 

gnieźnieńskiego, Gniezna oraz obiektów 

związanych z historią Polski.  

3. Rozwinięty system gospodarki odpadami, 

przy zróżnicowanym poziomie segregacji 

odpadów w poszczególnych gminach, 

wieloletnie działania z zakresu oczyszczania 

powiatu gnieźnieńskiego z azbestu.  

4. Silnie rozwinięta funkcja rolnicza, bazująca 

na wysokim potencjale przyrodniczych 

zasobów glebowych (rolnicza przestrzeń 

produkcyjna), w tym rozwój nowych branż 

rolnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego.  

1. Niedostatecznie rozwinięty system sieci 

kanalizacyjnej, wpływający na zły stan wód 

powierzchniowych oraz niekorzystne 

uwarunkowania urbanizacyjne dla rozwoju 

sieci kanalizacyjnej (rozproszone 

osadnictwo). 

2. Zjawisko zaśmiecenia, w tym lasów, które 

jest wynikiem m. in. niskiej świadomości 

ekologicznej oraz postaw sprzecznych  

z duchem społecznym. Wciąż niska 

świadomość ekologiczna mieszkańców oraz 

niski stan wiedzy nt. zjawisk problemowych 

związanych ze środowiskiem.  

3. Zwiększenie presji na środowisko związane 

z urbanizacją, rozwojem gospodarczym  

i rozwojem infrastruktury, w tym 

degradacja/ zajęcie zasobów gruntów, 

zmniejszanie powierzchni biologicznie 

czynnej, powstawanie osuwisk. 

4. Niski poziom lesistości, co negatywnie 

wpływa na bilans wodny.  

5. Niski odsetek powierzchni powiatu objęty 

miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, przy dość dużej skali 

zjawisk związanych z rozwojem 

urbanizacyjnym.  
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Sfera społeczna 

W 2019 roku powiat zamieszkany był przez 145 418 mieszkańców, natomiast w 2012 roku przez 

144 660 osób. Oznacza to, że w tym okresie odnotowano wzrost liczby ludności powiatu o 0,52%. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że wzrost wynika ze wzrostu liczby ludności 5 z 10 gmin z terenu powiatu. 

Największy wzrost odnotowano w gminach: wiejskiej Gniezno (19,71%), Łubowo (10,65%), 

Niechanowo (5,07%), Czerniejewo (1,12%) oraz w gminie Kiszkowo (0,65%). Największy ubytek 

odnotowano w mieście Gniezno (-2,74%) i gminie Kłecko (-1,78%).  

Rysunek 2. Zmiana liczby ludności w powiecie gnieźnieńskim (2012/2019) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W skali kraju oraz województwa wielkopolskiego można zaobserwować dynamiczne zmiany struktury 

wiekowej ludności. Podobne zjawiska, choć z mniejszą intensywnością zachodziły w powiecie 

gnieźnieńskim. Najwyższy odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym w powiecie gnieźnieńskim 

odnotowano w 2019 roku w gminach: Czerniejewo (23,4%), w mieście Gniezno (20,3%) oraz w gminie 

Witkowo (20,0%). Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym (19,1%) w powiecie był niższy od wartości 

notowanej dla województwa (20,4%) oraz kraju (21,4%). W okresie od 2012 do 2019 roku odnotowano 

spadek odsetka ludności w wieku produkcyjnym z 65,3% do 61,1%. 

Dane średnioroczne salda migracji ogółem za okres od 2012 do 2019 roku wskazują na nieznaczny 

odpływ mieszkańców z powiatu gnieźnieńskiego. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w powiecie 

gnieźnieńskim notowano średnioroczne ujemne saldo migracji wynoszące -0,5, w porównaniu do 

dodatniego 0,2 dla województwa. Największe dodatnie średnioroczne saldo notowano w gminach: 

wiejskiej Gniezno (19,7), oraz w gminie Łubowo (9,2). Najniższą wartość wskaźnika odnotowano  

w gminach: Kłecko (-5,3) i Witkowo (-4,9).  

Korzystnie na tle kraju i województwa kształtował się przyrost naturalny w powiecie gnieźnieńskim. 

W okresie od 2013 do 2019 roku był on dodatni, co należy uznać za korzystne zjawisko. Prognoza 
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demograficzna wskazuje jednak na depopulację w dłuższej perspektywie czasu. W 2050 roku liczba 

mieszkańców powiatu może wynosić około 130 tys. osób, czyli mniej o około 15 tys. osób w stosunku 

do 2019 roku. 

Prognoza demograficzna dla ludności w wieku 16-19 lata, a więc grupy wieku kluczowego dla 

funkcjonowania edukacji poziomu ponadpodstawowego, wskazuje na przyszły wzrost liczby 

potencjalnych uczniów. W 2020 roku liczba osób w wieku 16-19 w powiecie gnieźnieńskim wynosiła 

niecałe 6,0 tys. osób. Prognozuje się, że w 2026 roku liczba osób w tym wieku wyniesie ponad 7 tys. 

osób, po czym w perspektywie do 2030 roku zacznie spadać do poziomu 6,6 tys. osób.  

Wykres 1. Liczba ludności powiatu gnieźnieńskiego w wieku 16-19 lat – prognoza do 2030 roku  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zasoby mieszkaniowe powiatu gnieźnieńskiego tworzyło w 2019 roku 22 495 budynków. Od 2012 roku 

odnotowano wzrost ilości budynków mieszkalnych o 15,85%. Była to dynamika większa od notowanej 

w skali województwa wielkopolskiego (12,44%) oraz kraju (9,34%). Najwyższy przyrost budynków 

mieszkalnych w powiecie gnieźnieńskim odnotowano w gminie wiejskiej Gniezno (42,92%). 

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, część z nich 

posiada status organizacji pożytku publicznego. Wiele zadań właściwych dla obszaru działania 

administracji powiatowej jest zlecanych sektorowi pozarządowemu w postaci otwartych konkursów 

ofert. W powiecie gnieźnieńskim działa Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, 

opracowywane są Roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wg danych GUS 

w okresie od 2012 do 2019 roku, zarówno w kraju, jak również w województwie wielkopolskim 

i powiecie gnieźnieńskim, nastąpił wzrost liczby organizacji pozarządowych, co widoczne było we 

wskaźnikach organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców. Wzrost aktywności społecznej 

w formie inicjatyw pozarządowych wyniósł w powiecie 25%, w województwie był nieco wyższy 

i wyniósł 29%, a w skali kraju osiągnął 28%. Jednocześnie badania zrealizowane z mieszkańcami 

powiatu gnieźnieńskiego wskazują na ciągle niski poziom zaangażowania w sprawy lokalne.  

Działalność kulturalna na terenie powiatu rozwija się dzięki funkcjonowaniu wielu instytucji, organizacji 

i placówek kulturalnych. Instytucje kultury masowej w powiecie gnieźnieńskim zlokalizowane są 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Razem 16-19 5968 5828 5975 6309 6666 6919 7087 7068 6964 6809 6614
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w mieście Gniezno. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego ważną rolę w propagowaniu kultury i integracji 

społecznej na poziomie lokalnym pełnią biblioteki. W powiecie widoczny był trend spadkowy 

zainteresowania ofertą bibliotek, jeśli chodzi o liczbę czytelników, przy wzroście aktywności 

czytelniczej. 

Samorządową instytucją kultury powiatu jest Centrum Kultury „Scena to dziwna”, które powstało 

w 2009 roku. Baza lokalowa Centrum jest bardzo dobra. Układ funkcjonalny wnętrz budynku 

dostosowany jest do potrzeb instytucji kultury i służy skutecznej oraz efektywnej realizacji polityki 

kulturalnej i organizacji działalności kulturalnej i artystycznej. 

Za sferę sportu i rekreacji oraz jej rozwój na terenie gmin powiatu odpowiadają poszczególne ośrodki 

sportu i rekreacji, które zgodnie ze statutami, zajmują się realizacją zadań w zakresie zaspokajania 

potrzeb mieszkańców i przyjezdnych gości w obszarze kultury fizycznej i sportu. Istotną rolę 

w krzewieniu aktywności fizycznej mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego pełnią lokalne kluby 

sportowe. Na tle województwa wielkopolskiego (275) powiat gnieźnieński (273) charakteryzował się 

w 2018 roku nieco niższą wartością wskaźnika osób ćwiczących na 10 tys. mieszkańców. Najniższą 

wartość wskaźnika osób ćwiczących w klubach sportowych w relacji do liczby mieszkańców 

odnotowano w gminie Gniezno (52) oraz Mieleszyn (0,0), najwyższą w gminie Kiszkowo (382) 

i Niechanowo (512). 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego nadzoruje działalność Szpitala Pomnika 

Chrztu Polski w Gnieźnie oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie. W obu instytucjach 

ochrony zdrowia podlegających powiatowi realizowane były zadania związane z modernizacją ich bazy 

lokalowej i doposażaniem w pomoce dydaktyczne. 

Baza lokalowa została oceniona umiarkowanie w przypadku Szpitala i dobrze przez Zakład Opiekuńczo-

Leczniczy SP ZOZ. Na infrastrukturę Szpitala składają się zarówno nowoczesne, przystosowane do 

wszelkich wymagań przestrzenie nowego budynku jak i przestrzenie zdecydowanie starsze, 

wymagające znacznych nakładów finansowych. Główne problemy działalności instytucji ochrony 

zdrowia powiatu dotyczą dostępności i jakości usług publicznych. Wymagają one w dalszym ciągu 

modernizacji bazy lokalowej (remonty, termomodernizacja), przy ocenie infrastruktury powyżej 

umiarkowanej oraz dalszych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. 

Wg danych GUS w 2019 r. w powiecie gnieźnieńskim funkcjonowały 62 przychodnie ogółem  

(o 2 mniej w porównaniu do 2012 r.). Na 10 tys. ludności powiatu przypadały 4 przychodnie (podmioty 

ambulatoryjne), podczas gdy w województwie wielkopolskim i kraju było ich  6. Dostępność do opieki 

lekarskiej w powiecie nie zmieniła się w okresie od 2012 r. podczas gdy w kraju i województwie 

widoczne były znaczne tendencje wzrostowe (wzrost o 20% wskaźnika przychodni na 10 tys. ludności). 

Wskaźnik lekarzy przypadających na 10 tys. mieszkańców w 2019 r. w powiecie gnieźnieńskim (26,7) 

był niższy w porównaniu do danych województwa (36,7) oraz kraju (58,8). Warto zwrócić uwagę, że od 

2013 roku w powiecie gnieźnieńskim odnotowano tylko nieznaczny wzrost tego wskaźnika (2%). 

W analizowanym okresie od 2012 r. w placówkach oświatowych realizowane były zadania związane 

z modernizacją ich bazy lokalowej i doposażaniem w pomoce dydaktyczne. Główne problemy 

działalności placówek oświatowych powiatu dotyczą dostępności i jakości usług publicznych. 

Wymagają one w dalszym ciągu modernizacji bazy lokalowej (remonty, termomodernizacja) oraz 

poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Problemy dotyczą także kadr oraz finansowania. 

Kadra placówek oświatowych powiatu systematycznie uczestniczy w podnoszeniu wiedzy i wykazuje 

dużą aktywność w zakresie doskonalenia zawodowego poprzez udział w kursach, szkoleniach, studiach 
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podyplomowych. Coraz większa wiedza, kompetencje i umiejętności zawodowe pracowników 

pozwalają na poszerzanie oferty i podnoszenie jakości świadczonych usług. W zakresie przygotowania 

kadr i instytucji do obsługi osób z niepełnosprawnościami największe zapotrzebowanie dotyczy 

doskonalenia umiejętności w zakresie porozumiewania się językiem migowym. 

Miasto Gniezno jest miejscem, w którym koncentruje się potencjał edukacyjny w przestrzeni powiatu. 

W okresie od 2012 do 2019 w powiecie gnieźnieńskim obserwowano spadek liczby uczniów szkół 

ogólnokształcących, przy jednoczesnym, wyraźnym wzroście liczby osób uczących się w technikach 

oraz w szkołach zawodowych (szkołach branżowych, od momentu ich utworzenia.  

W powiecie gnieźnieńskim odnotowano zauważalny wzrost odsetka dzieci w wieku 3-5 lat, objętych 

wychowaniem przedszkolnym (wzrost o 32%). We wszystkich gminach powiatu wskaźnik objęcia dzieci 

wychowaniem przedszkolnym był na stosunkowo wysokim poziomie – powyżej 60%, z wyjątkiem 

gminy Mieleszyn (45,7%). 

Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej powiatu skoncentrowane były na wspieraniu rodziny, 

organizowaniu opieki zastępczej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wyrównywaniu szans osób 

niepełnosprawnych oraz pomocy osobom zagrożonym marginalizacją społeczną i zawodową. Główne 

problemy działalności placówek pomocy społecznej powiatu dotyczą dostosowania obiektów do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami, braku miejsc noclegowych przy Punkcie Interwencji 

Kryzysowej, a także braku chętnych osób do zamieszkania w DPS (spowodowane prawdopodobnie 

pandemią). Placówki pomocy społecznej w zakresie bazy i infrastruktury lokalowej zostały ocenione 

dobrze, umiarkowanie i dobrze w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

W powiecie gnieźnieńskim wg danych GUS w okresie od 2012 do 2019 odnotowano spadek ilości 

gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców. Wartość 

wskaźnika w powiecie gnieźnieńskim w 2019 r. (185 gospodarstw tj. o 34,27% mniej niż w 2012 roku) 

była niższa w porównaniu do średniej w kraju (215) i województwa wielkopolskiego (203).  

W roku 2019 wg danych GUS najwięcej przyczyn przyznania pomocy społecznej dotyczyło długotrwałej 

lub ciężkiej choroby (1761), ubóstwa (1450), niepełnosprawności (1232) oraz bezrobocia (1065). 

W okresie od 2014 do 2019 roku odnotowano spadek przyznanych świadczeń pomocy społecznej, co 

skorelowane było z poprawą sytuacji na rynku pracy, z wyjątkiem długotrwałej lub ciężkiej choroby 

(wzrost o 12%), alkoholizmu (wzrost o 18%), narkomanii (wzrost o 30%) oraz klęski żywiołowej lub 

ekologicznej (wzrost o 133%).  

W okresie od 2012 do 2019 odnotowano w powiecie prawie 80% spadek ilości osób długotrwale 

bezrobotnych. Wg danych GUS na koniec 2019 roku w powiecie było 706 osób długotrwale 

bezrobotnych. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w powiecie gnieźnieńskim było niecałe 5,0 osób 

długotrwale bezrobotnych, co było wartością niższą od średniej dla województwa wielkopolskiego 

(5,2) oraz kraju (11,3). Największe natężenie zjawiska długotrwałego bezrobocia odnotowano  

w gminie Witkowo (6,9) oraz gminie wiejskiej Gniezno (5,7).  

Wg danych GUS powiat gnieźnieński charakteryzował się stosunkowo korzystnymi wartościami 

wskaźników przestępczości w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. W 2019 roku stwierdzono 142 

przestępstwa w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców powiatu. Była to wartość zdecydowanie niższa od 

średniej dla województwa wielkopolskiego (181) i średniej krajowej (208).  
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Mocne strony Słabe strony 
1. Stabilna sytuacja demograficzna powiatu 

ogółem, bazująca m. in. na dodatnich 

wskaźnikach ruchu naturalnego (przewaga 

urodzeń nad zgonami).  

2. Korzystna sytuacja demograficzna w 

odniesieniu do ludności w wieku 16-19 lat  

w perspektywie 2030 roku, co oznacza 

zachowanie stabilności systemu kształcenia 

ponadpodstawowego.  

3. Rozwój i podnoszenie jakości zasobów 

mieszkaniowych na terenie powiatu, 

szczególnie dynamiczny na terenach 

podmiejskich.  

4. Rozwijający się potencjał społeczeństwa 

obywatelskiego, widoczny w liczbie 

organizacji pozarządowych w relacji do 

liczby mieszkańców, przy jednoczesnym 

dużym zróżnicowaniu przestrzennym tego 

zjawiska w powiecie.  

5. Rozwinięty system pomocy społecznej, 

w tym rozwijający się system rodzinnej 

pieczy zastępczej, doświadczona kadra 

pomocy społecznej. 

6. Wysoka aktywność i działalność instytucji 

kultury w powiecie gnieźnieńskim, która 

jest dobrze oceniana przez mieszkańców,  

z dobrze rozwiniętą bazą lokalową, 

skoncentrowaną w Gnieźnie.  

7. Rozwinięta infrastruktura sportu i rekreacji, 

bazująca m. in. na obiektach gminnych  

i szkolnych, poddana modernizacji w 

ostatnich latach. 

8. Wysokie wskaźniki uczestnictwa 

mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży  

w zorganizowanej ofercie klubów 

sportowych, przy trendzie wzrostowym.  

9. Rozwijająca się oferta i infrastruktura opieki 

zdrowotnej, w tym funkcjonujący Szpital 

Pomnika Chrztu Polski w Gnieźnie oraz 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie, 

przy jednoczesnej konieczności ponoszenia 

dalszych, znacznych nakładów w związku  

z jej modernizacją.  

10. Dobrze rozwinięty i funkcjonujący, 

poddawany modernizacji system kształcenia 

1. Duże zróżnicowanie zjawisk i sytuacji 

demograficznej w przestrzeni powiatu,  

w tym występowanie obszarów o 

szczególnie dużej dynamice starzenia się 

społeczeństwa (m. in. Gniezno) oraz 

depopulacji i ujemnego długotrwale salda 

migracji (gminy: Mieleszyn, Kłecko, 

Trzemeszno, Witkowo).   

2. Zmniejszanie się liczby ludności w wieku 

produkcyjnym, przy niekorzystnym trendzie 

długoterminowych, co wpływać będzie na 

konkurencyjność gospodarki na terenie 

powiatu. Zmniejszanie potencjału 

reprodukcyjnego powiatu, co w 

perspektywie wieloletniej wpływać będzie 

na spadek liczby mieszkańców powiatu.  

3. Trend spadkowy zainteresowania wybraną 

ofertą kulturalną, w tym spadek liczby 

czytelników bibliotek.  

4. Wciąż niski poziom zaangażowania  

i zainteresowania mieszkańców w sprawy 

lokalne.  

5. Duże zróżnicowanie przestrzenne  

w dostępności do zorganizowanej oferty 

klubów sportowych, w tym występowanie 

przestrzeni niskiej dostępności takiej oferty 

(m. in. gminy Gniezno, Czerniejewo). 

6. Znaczne potrzeby w zakresie kształtowania 

dostępności do obiektów i instytucji 

publicznych dla osób defaworyzowanych,  

w tym oświaty, pomocy społecznej.  

7. Istniejące deficyty w zakresie dostępności 

do przedszkoli, znaczne zróżnicowanie 

przestrzenne zjawiska w skali powiatu,  

z gminami o niekorzystnych wartościach 

wskaźnika (gmina Mieleszyn).  

8. Zmiana charakteru problemów społecznych, 

która związana jest ze zjawiskiem starzenia 

się społeczeństwa (samotność, choroba, 

niepełnosprawność, ubóstwo osób 

starszych).  

9. Występowanie zjawiska długotrwałego 

bezrobocia, które może być pogłębiane 

przez konieczność zapewnienia opieki 

osobą zależnym (starzenie się 
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ponadpodstawowego, w tym kształcenia 

zawodowego.  

11. Względnie korzystna sytuacja z zakresu 

bezpieczeństwa publicznego w powiecie 

gnieźnieńskim na tle kraju i województwa.  

społeczeństwa), korespondująca ze 

spadkiem liczby osób w wieku 

produkcyjnym.  

 

 

Sfera gospodarczo-ekonomiczna 

Atutem powiatu gnieźnieńskiego jest jego dobre położenie komunikacyjne i bardzo łatwy dostęp do 

głównych szlaków komunikacyjnych w Polsce, gwarantowany przez dobrze rozwiniętą sieć komunikacji 

drogowej oraz dogodny dostęp do dobrze rozwiniętej sieci komunikacji kolejowej. Przez powiat 

gnieźnieński przebiegają najważniejsze szlaki komunikacyjne Wielkopolski.  

Coraz ważniejszą rolę w komunikacji w przestrzeni powiatu gnieźnieńskiego odgrywają ścieżki (drogi 

rowerowe). W okresie od 2012 do 2019 roku odnotowano znaczny przyrost długości ścieżek 

rowerowych w powiecie, z poziomu 27,9 km do 65,6 km w 2019 roku. Z myślą o rowerzystach Powiat 

Gnieźnieński wytyczył oraz oznakował nowe szlaki rowerowe. Powstało sześć, zróżnicowanych pod 

względem długości i trudności, tras. Każda z nich zaczyna się na gnieźnieńskim rynku i prowadzi przez 

najpiękniejsze i najciekawsze zakątki powiatu.  

Podstawowymi dziedzinami gospodarki powiatu gnieźnieńskiego są rolnictwo oraz ściśle z nim 

związany przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również zakłady specjalizujące się w przemyśle 

drzewnym, ciężkim, chemicznym i lekkim, jak również budowlanym. Najważniejszą rolę w strukturze 

gospodarczej powiatu odgrywa Gniezno. Atutami Gniezna dla aktywności gospodarczej jest dobre 

położenie geograficzne względem układu dróg szybkiego ruchu, w tym przebieg drogi ekspresowej S5 

(węzły Gniezno Południe, Kłecko, Gniezno Północ), bliski przebieg autostrady A2 (węzeł Września via 

DK15 – 30 km, węzeł Poznań Wschód via S5 – 40 km), bliskość międzynarodowych lotnisk: Poznań-

Ławica (POZ) – 60 km, Bydgoszcz-Szwederowo (BZG) – 80 km), przebieg linii kolejowych: Wrocław-

Poznań-Gniezno-Gdańsk-Olsztyn oraz Gniezno-Września-Jarocin-Oleśnica. Na obszarze miasta 

aktywnie funkcjonuje Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Mocną stroną Gniezna dla 

potencjalnych inwestorów są szkoły wyższe, w tym PWSZ o profilu inżynieryjnym oraz szkoły średnie 

o profilach technicznych. Gniezno jest rozwiniętym ośrodkiem obsługi turystycznej, w tym posiada 

dobrze rozwiniętą bazę noclegową.  

Pozostałe gminy powiatu gnieźnieńskiego charakteryzuje rozwinięta funkcja rolnicza. Ważną funkcją 

jest wypoczynek i turystyka. Pozarolnicza działalność jest ukierunkowana na obsługę rolnictwa, 

drobną wytwórczość, usługi produkcyjne oraz mieszkalnictwo. 

W okresie od 2012 do 2019 roku w powiecie gnieźnieńskim odnotowano wzrost wskaźnika pomiotów 

zarejestrowanych w REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców o 7%. Była to dynamika dwukrotnie 

niższa od notowanej w skali kraju (14%) oraz województwa wielkopolskiego (14%). Miejscem 

koncentracji potencjału gospodarczego i przedsiębiorczości powiatu było miasto Gniezno (1301 

podmiotów na 10 tys.), gmina wiejska Gniezno (1210) oraz gmina Łubowo (1031). 
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Rysunek 3. Podmioty w REGON na 10 tys. mieszkańców w powiecie gnieźnieńskim w 2019 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Miasto Gniezno, gmina Trzemeszno i Łubowo na tle powiatu gnieźnieńskiego były miejscem najwyższej 

aktywności ekonomicznej mieszkańców w 2019 roku, co widoczne było w rozkładzie wskaźnika osób 

pracujących na 1000 mieszkańców. Ogółem w powiecie gnieźnieńskim odnotowano znaczący wzrost 

aktywności ekonomicznej mieszkańców, tj. aż o 57%, co była wartością 3,5-krotnie wyższą od średniej 

dla województwa wielkopolskiego (16%) i 4-krotnie wyższą od średniej krajowej (14%). Systematycznie 

rosły wynagrodzenia. Były one niższe od średniej dla województwa wielkopolskiego i kraju. W 2019 

roku średnie miesięczne wynagrodzenia brutto w powiecie gnieźnieńskim wynosiły ok. 4,3 tys., 

podczas gdy średnia w tym czasie dla województwa wynosiła ok. 4,7 tys. zł, a dla kraju 5,2 tys. zł.  

Jednym z atutów powiatu gnieźnieńskiego jest rozwinięta funkcja turystyczna. W powiecie 

gnieźnieńskim istnieją dobre warunki wypoczynku i rekreacji oraz rozwoju turystyki. Przez teren 

powiatu przebiega wiele szlaków historycznych, jak też europejski Szlak Św. Jakuba. Poziom 

wykorzystania potencjału turystycznego powiatu widoczny był w danych dot. ilości turystów 

korzystających z noclegów oraz miejsc noclegowych. Wskaźnik ilości turystów korzystających  

z noclegów na 1000 ludności dla powiatu gnieźnieńskiego w 2019 roku był nieco niższy (571)  

w porównaniu ze średnią dla województwa wielkopolskiego (610) oraz kraju (929), a wskaźnik miejsc 

noclegowych na 1000 ludności powiatu był wyższy (17,84) od średniej dla województwa (12,28), ale 

niższy od średniej krajowej (21,51). 

Średnia wydatków majątkowych gmin w powiecie gnieźnieńskim (584,63 zł) w okresie od 2012 r. do 

2019 r. w przeliczeniu na mieszkańca była niższa od średniej krajowej (647,38 zł) i dla województwa 

wielkopolskiego (629,88 zł). Najwyższe wydatki majątkowe na mieszkańca odnotowała gmina Kłecko 

(979,25 zł), a najniższe gmina Mieleszyn (374 zł). 
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Rysunek 4. Wydatki majątkowe na mieszkańca gmin powiatu gnieźnieńskiego w zł 

 

Źródło: GUS/BDL 

Wg danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (OKE) dostęp do szerokopasmowego Internetu  

w powiecie gnieźnieńskim był zróżnicowany. Najlepszy dostęp do sieci  Internetu miało miasto Gniezno 

(92%), a najsłabszy gmina Czerniejewo (38%).  

Korzystna sytuacja ekonomiczna kraju, regionu i powiatu miała wpływ na wzrost dochodów budżetów 

powiatów. Dochody własne Powiatu Gnieźnieńskiego w okresie od 2012 do 2019 roku wzrosły o 83%, 

co było jednak wartością niższą od wzrostu notowanego w skali województwa wielkopolskiego (98%). 

Analogicznie do wolniejszego tempa wzrostu dochodów powiatu kształtowały się dane dot. wydatków 

powiatu, w tym wydatków majątkowych. W okresie od 2012 do 2019 roku wydatki majątkowe Powiatu 

Gnieźnieńskiego wzrosły o 65%, przy średniej dla województwa wielkopolskiego wynoszącej 88% 

W związku ze zdiagnozowanych przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ryzykiem niespełnienia relacji 

wynikającej z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych od 2021 roku, co w konsekwencji mogłoby  

skutkować niemożnością uchwalenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w kolejnych latach, 

podjęto działania naprawcze. Narastające problemy finansowe Powiatu były podstawą do podjęcia 

działań naprawczych, które zdefiniowano w tzw. „Programie postępowania ostrożnościowego Powiatu 

Gnieźnieńskiego”, opracowanym w grudniu 2019 roku. Niekorzystna sytuacja budżetu powiatu 

wynikała w dużej mierze z rosnących wydatków bieżących (szczególnie w latach 2017-2019).  

Mocne strony Słabe strony 
1. Korzystne uwarunkowania lokalizacyjne  

w przestrzeni kraju oraz województwa dla 

rozwoju i funkcjonowania działalności 

gospodarczych, zarówno w sektorze 

przemysłowym, jak też usługowym  

(m.in. turystyką), wzmacniane przez 

1. Rozproszona struktura osadnicza powiatu 

gnieźnieńskiego i znaczne koszty utrzymania 

i modernizacji sieci drogowej powiatu, przy 

jednoczesnych dużych potrzebach poprawy 

bezpieczeństwa i parametrów dróg.  
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postępującą integrację przestrzenną kraju 

(rozwój dróg i kolei).   

2. Rozwijający się system dróg i ścieżek 

rowerowych, wraz planami sieciowania  

i integrowania tych połączeń.  

3. Dobrze rozwinięty potencjał gospodarczy, 

który charakteryzuje się koncentracją w 

przestrzeni miejskiej Gniezna, niskie 

wskaźniki bezrobocia, wysoki poziom 

przedsiębiorczości indywidualnej, 

rozwinięta funkcja turystyczna.  

4. Działalność i duża aktywność instytucji 

otoczenia biznesu na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego, które integrują i wspierają 

przedsiębiorców. 

5. Wdrożenie planu pod nazwą Program 

Postępowania Ostrożnościowego, który 

pozwoli realizować bardziej zrównoważoną 

politykę rozwoju w odniesieniu do zdolności 

organizacyjnych i finansowych Powiatu. 

2. Umiarkowany, niższy na tle regionu wzrost 

aktywności gospodarczej na terenie 

powiatu oraz umiarkowane na tle regionu  

i kraju wskaźniki aktywności ekonomicznej 

ludności, w której ciągle znaczną rolę 

odgrywa rolnictwo.  

3. Słabe wykorzystanie potencjału 

turystycznego, w tym brak rozwiniętej 

oferty przyciągającej turystę na pobyt 

powyżej 1 dnia, słabe integrowanie oferty 

turystycznej, deficyt środków na promocję 

powiatu.  

4. Zróżnicowany w przestrzeni powiatu 

potencjał realizacji polityki inwestycyjnej 

przez gminy, najniższy w gminach 

Mieleszyn, Niechanowo, Witkowo.  

5. Zróżnicowany poziom rozwoju 

infrastruktury dostępu do szeroko 

pasmowego Internetu, najniższy w 

gminach: Czerniejewo, Kłecko, Kiszkowo 

(poniżej 50% punktów adresowych). 

 

 

Trendy i zjawiska płynące z otoczenia – szanse i zagrożenia 

Trendy i zjawiska globalne i o zasięgu europejskim 

W odpowiedzi na wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Unii Europejskiej oraz globalne 

trendy i zjawiska, instytucje Unii Europejskiej sformułowały główne cele polityczne, które z kolei 

przekładane są na konkretne strategie i inicjatywy. Mają one kluczowe znaczenie dla poszczególnych 

regionów Unii Europejskiej, m.in. ze względu na wielkość i priorytety wsparcia.   

Priorytetami Komisji Europejskiej są: 

• Europejski Zielony Ład,  

• Europa na miarę ery cyfrowej,  

• Silniejsza pozycja Europy w świecie,  

• Gospodarka, która służy ludziom,  

• Promowanie naszego europejskiego stylu życia, 

• Nowy impuls dla demokracji europejskiej.  

W perspektywie kolejnych dekad należy oczekiwać istotnych zmian w wymiarze środowiskowych, 

które wpływać będą na rozwój społeczno-gospodarczy oraz kształtować będą jakość środowiska. 

Należy do nich zaliczyć następujące zjawiska:  

• Rosnąca presja na środowisko przyrodnicze, związana z postępującą urbanizacją oraz 

rozwojem gospodarczym, przewiduje się dalszy rozwój mieszkalnictwa, m. in. ze względu na 

ciągle niski poziom nasycenia mieszkaniami, dalsze bogacenie się mieszkańców, dobrą 

dostępność do finansowania (kredyty) oraz wysoki poziom inflacji. 
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• Ewolucja roli i funkcji rolnictwa w odniesieniu do środowiska przyrodniczego. Europejski 

Zielony Ład zakłada wzmocnienie roli rolnictwa w kreowaniu polityki ekologicznej. 

Jednocześnie rolnictwo powiatu gnieźnieńskiego musi zmierzyć się ze zmianami klimatu a w 

szczególności deficytem wody. Zakłada się dalszy postępujący proces zanikania funkcji 

rolniczej, m. in. tzw. małych gospodarstw, co związane jest m. in. z rozwojem funkcji 

mieszkaniowej obszarów wiejskich 

• Kryzys klimatyczny, którego skutki w powiecie gnieźnieńskim związane są 

m. in. z pogłębiającym się deficytem wody. Oznacza to konieczność realizacji działań, które 

pozwolą przygotować i zaadaptować się do zmian klimatu, m. in. poprzez oszczędzanie wody, 

jej retencję, zmianę sposobu jej używania, np. obieg zamknięty. Powiat gnieźnieński powinien 

wnosić swój wkład w osiąganie neutralności klimatycznej, co związane jest ze zobowiązaniami 

międzynarodowymi. 

• Transformacja energetyczna, która oznacza odchodzenie od energetyki opartej na węglu. Dla 

powiatu gnieźnieńskiego oznacza to lokalną transformację, tj. odchodzenie od węgla 

w przypadku lokalnych źródeł ogrzewania, rozwój odnawialnych źródeł energii, rozwój 

systemu produkcji energii opartej na rozwiązaniach rozproszonych (tzw. prosumenkich).   

• Zużycie zasobów naturalnych powiatu – w tym zasobów mineralnych, co związane będzie 

z dalszymi inwestycjami gospodarczymi i mieszkalnymi, rozwojem infrastruktury 

komunikacyjnej. 

W wymiarze społecznym powiat gnieźnieński, podobnie jak kraj, doświadczać będzie skutków zmian 

demograficznych: 

• Starzenie się społeczeństwa i dalszy ilościowy wzrost liczby ludności w wieku senioralnym 

wpłynie na sposób funkcjonowania społeczeństwa, rynku pracy, pomocy społecznej, opieki 

zdrowotnej, szeregu usług publicznych. Wzrośnie konkurencja o zasoby kapitału ludzkiego, co 

związane będzie ze zmniejszeniem liczby osób w wieku produkcyjnym. Jednocześnie wzrastać 

będzie mobilność młodych osób na rynku pracy, czemu sprzyjać poprawa dostępności 

komunikacyjnej kraju i regionu, w tym rozwój kolei szybkich prędkości, dalszy rozwój dróg 

szybkiego ruchu 

• Oczekiwany jest wzrost potrzeb socjalnych społeczeństwa, związanych m. in. ze wzrostem 

liczby osób w wieku senioralnym. W perspektywie 2030 roku nastąpi znaczny wzrost 

wydatków budżetu państwa na opiekę zdrowotną. Wg zapowiedzi i prezentacji polityki 

Nowego Ładu w 2026 roku planuje się osiągnąć 6 proc. PKB., zaś w 2027 osiągnąć 7 proc. PKB. 

• Oczekuje się napływu migracyjnego spoza Polski, co ma związek z dalszym rozwojem 

gospodarczym kraju. 

• W kraju, ale też na terenie powiatu gnieźnieńskiego zachodzić będzie dalszy dynamiczny 

rozwój mieszkalnictwa, w tym stref podmiejskich. Wpływać to będzie na poprawę zasobów 

mieszkaniowych, ale też stwarzać wyzwania dla samorządów, związane z rozwojem 

infrastruktury technicznej i społecznej. 

W sferze gospodarczej należy oczekiwać dalszego wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Do 

głównych trendów przyszłości w gospodarce należy zaliczyć: 

• Rozwój przemysłu 4.0 i gospodarki o obiegu zamkniętym, opierającej się m. in. na cyfryzacji, 

rozwoju sztucznej inteligencji, usprawnieniu procesów produkcyjnych i zarządczych.  
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• Pogłębienie się deficytu kadr na rynku pracy, w tym zarówno dla działalności gospodarczych, 

jak też usług publicznych, w tym służby zdrowia.  

• Wysoki poziom inflacji, który będzie skutkiem szybkiego wzrostu gospodarczy, rosnących 

wynagrodzeń, a co za tym wzrost popytu na produkty i usługi, jak też pogłębiającego się deficyt 

kadr i zasobów. 

• Wzrost dochodów mieszkańców, wzrost dochodów samorządów, który powiązany jest 

z dynamiką wzrostu gospodarczego kraju.  

• Wzrost popytu na usługi i produkty czasu wolnego, rozwój turystyki, któremu sprzyjać 

bogacenie się Polaków.  

• Wzrost wykorzystania rozwiązań cyfrowych, zarówno w działalności gospodarczej, jak też 

w usługach publicznych, którym sprzyjać będą inwestycje w szerokopasmową sieć Internetu.   

 

Uwarunkowania regionalne 

W wymiarze krajowym główne zasady polityki rozwoju regionalnego określone zostały w Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Będą one mieć kluczowe znaczenie przy realizacji strategii 

regionalnych, a także wydatkowaniu środków przeznaczonych na wsparcie, m.in. ze źródeł unijnych 

oraz krajowych. Należą do nich: 

1. Subsydiarność, 

2. Zintegrowane podejście terytorialne, 

3. Partnerstwo i współpraca, 

4. Koncentracja terytorialna i tematyczna, 

5. Podejmowanie decyzji w oparciu o dowody, 

6. Warunkowość,  

7. Zrównoważone inwestowanie. 

Przestrzeń powiatu gnieźnieńskiego, pomimo różnic w odniesieniu do poszczególnych wartości 

wskaźników opisujących poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, jest przestrzenią o stosunkowo 

niedużej skali tego zróżnicowania. Charakteryzuje się jednocześnie bardzo dużym natężeniem  

i dynamiką przemian, związanych w szczególności ze zjawiskiem urbanizacji gmin sąsiadujących  

z Gnieznem.  

Wymiar przestrzenny rozwoju powiatu gnieźnieńskiego zdefiniowany został na szczeblu polityki 

regionalnej i zaprezentowany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Wielkopolskiego (PZPWW) oraz Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku.  

Gniezno wraz z najbliższym otoczeniem tworzy Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny (GOF) położony 

w środkowo-wschodniej części Wielkopolski. GOF pełni funkcje administracyjne, usługowe 

w szczególności w dziedzinie zdrowia, kultury i edukacji. Cechą wyróżniającą GOF jest jego 

usytuowanie w polu oddziaływania MOF Poznania, co prowadzi do dwustronnych powiązań 

funkcjonalnych w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Pozostałymi atutami GOF są 

korzystne położenie względem sieci transportowej, bogata oferta szkolnictwa wyższego, potencjał 

turystyczny bazujący na obiektach sakralnych i wartościach dziedzictwa kulturowego oraz walorach 

przyrodniczych.  Ze względu na kumulację negatywnych czynników ograniczających rozwój miasto 

Gniezno znalazło się wśród miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Konieczne jest 

podjęcie działań zmierzających do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej, podnoszenia jakości 
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kapitału ludzkiego, pobudzania lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych służących 

m.in. podniesieniu rangi miasta Gniezna w sieci osadniczej kraju oraz zahamowaniu utraty jego funkcji 

społeczno-gospodarczych. 

Obszary interwencji, które przedstawione zostały w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Wielkopolskiego 2020+, a które swoim zasięgiem obejmują teren powiatu 

gnieźnieńskiego to:  

• Miejski Obszar Funkcjonalny Ośrodka Subregionalnego Gniezno, 

• Wiejski Obszar Funkcjonalny, 

• Obszary wiejskie uczestniczące w procesach rozwojowych, 

• Obszary wiejskie wymagające wsparcia procesów rozwojowych, 

• Obszary ochrony gleb dla celów produkcji rolnej, 

• Obszary cenne przyrodniczo, 

• Obszary ochrony krajobrazów kulturowych, 

• Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych. 

W Strategii Wielkopolska 2030 wskazane są interwencje, które pozostają pod bezpośrednim  

oddziaływaniem innych podmiotów niż Samorząd Województwa, w szczególności należą do  

kompetencji rządowych. Do kluczowych dla powiatu gnieźnieńskiego interwencji należy zaliczyć: 

• Kontynuowanie działań w zakresie decentralizacji planowania i zarządzania polityką rozwoju. 

Samorządy województw są istotnym partnerem w polityce rozwoju, pełnią rolę koordynacyjną 

i zarządzającą w różnych obszarach polityki publicznej (rola Powiatu Gnieźnieńskiego).  

• Podjęcie działań związanych ze słabo rozwiniętym układem komunikacyjnym regionu w relacji 

północ-południe. Niezwykle istotnym problemem jest ciągły brak realizacji drogi ekspresowej 

S11 w całym jej przebiegu oraz inwestycji dotyczących dróg krajowych nr 10, 12, 15 i 25. 

• Wspieranie rozwoju sieci kolejowej Wielkopolski w zakresie budowy linii kolejowych dużych 

prędkości, a także modernizacji linii regionalnych oraz podwyższania standardu przewozów. 

Realizacja inwestycji związanych z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego  

z perspektywy Wielkopolski wiąże się ze zmianami przede wszystkim w obszarze infrastruktury 

kolejowej w regionie.  

• Wspieranie walorów przyrodniczych Wielkopolski, szczególnie w zakresie ochrony parków 

narodowych i krajobrazowych. 

• Wspieranie rozwoju rolnictwa. 

• Wspieranie rozwoju biznesu. 

• Kontynuacja prac nad kompleksową reformą opieki zdrowotnej. 

• Kontynuacja prac nad reformą edukacji i zagwarantowanie środków samorządom na działania 

dostosowawcze. 

• Kontynuacja działań w zakresie polityki mieszkaniowej, m.in. program Mieszkanie Plus. 

Konieczne jest zwiększenie dostępności mieszkań, szczególnie tanich mieszkań czynszowych  

z możliwością wykupienia na własność.1 

 
1 Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku  
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Szanse Zagrożenia 
1. Wdrażanie zasad gospodarki o obiegu 

zamkniętym, które wpływać będzie na 

obniżenie ilości wytwarzanych odpadów. 

2. Wsparcie z zakresu działań ekologicznych  

i środowiskowych, w szczególności dla 

rolnictwa, w ramach Europejskiego 

Zielonego Ładu.  

3. Wsparcie i rozwój odnawialnych źródeł 

energii oraz dla działań na rzecz jakości 

powietrza atmosferycznego, których 

skutkiem będzie poprawa jakości powietrza 

na terenie powiatu.  

4. Oczekiwana zmiana priorytetów polityki 

społecznej kraju, ukierunkowana na 

politykę senioralną. 

5. Postępująca integracja przestrzenna kraju, 

regionu, związana z postępującymi 

inwestycjami drogowymi (sieć dróg 

szybkiego ruchu) oraz rozwojem kolei.  

6. Rosnący poziom konkurencyjności 

gospodarki, w tym wynagrodzeń w skali 

kraju oraz w powiecie gnieźnieńskim, 

kształtujący potencjał nabywczy 

mieszkańców i wpływający na wzrost 

dochodów samorządów.  

7. Rozwój rozwiązań związanych z cyfryzacją  

w instytucjach publicznych.  

8. Integracja funkcjonalno-przestrzenna 

realizowana z poziomu regionalnego przy 

realizacji Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego, w tym wsparcie na rzecz 

obszarów strategicznej interwencji 

występujących na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego (m. in. Gnieźnieński Obszar 

Funkcjonalny).  

9. Modernizacja systemu opieki zdrowotnej  

i zwiększenie nakładów na opiekę 

zdrowotną w budżecie kraju, co przyczyni 

się do poprawy dostępności i jakości usług 

medycznych.  

10. Dostęp do środków na dalszy rozwój  

i modernizację kraju oraz regionu w ramach 

funduszy europejskich na lata 2021-2027.  

11. Transformacja energetyczna kraju, której 

przejawem na terenie powiatu 

1. Niekorzystny bilans wody, pogłębiany przez 

zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

oraz niekorzystne prognozy klimatyczne  

i hydrologiczne dla kraju.   

2. Wzrost zapotrzebowania na lokalne zasoby 

środowiska, w tym zasoby mineralne  

i wodę, co związane jest z intensywnym 

rozwojem inwestycyjnym kraju.  

3. Problemy finansowe systemu opieki 

zdrowotnej, których przejawem była zła 

kondycja finansowa Szpitala Pomnika 

Chrztu Polski w Gnieźnie. 

4. Niekorzystne wskaźniki dostępności kadr 

medycznych w przestrzeni województwa 

wielkopolskiego i powiatu gnieźnieńskiego 

na tle kraju, przy prognozowanej luce 

kadrowej, związanej z odchodzeniem wyżu 

demograficznego na emerytury.  

5. Problemy finansowe Powiatu 

Gnieźnieńskiego, wynikające  

m. in. z regulacji fiskalnych na poziomie 

krajowym, przy niekorzystnych wskaźnikach 

dochodów własnych, ograniczające 

aktywność realizacji wielu działań powiatu.  

6. Drenaż zasobów ludzkich przez większe lub 

bardziej konkurencyjne ośrodki i regionu, 

wpływający na odpływ migracyjny,  

w szczególności osób młodych, 

podążających za edukacją, pracą, ofertą 

mieszkaniową, wyższymi zarobkami.  

7. Duże oczekiwania ludności odnośnie 

wzrostu wynagrodzeń, które kształtować 

będzie decyzje dot. zatrudnienia, 

aktywności zawodowej, w szczególności 

osób młodych.  

8. Inflacja, która wpływać będzie na spadek 

wartości dochodów, w szczególności 

bardziej odczuwalna w przypadku regionów 

i grup społecznych o niższych 

wynagrodzeniach. 
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Szanse Zagrożenia 
gnieźnieńskiego będą m. in. inwestycje  

w odnawialne źródła energii.  

12. Napływ migrantów do Polski, w tym 

obywateli państw trzecich, który wspierać 

będzie  konkurencyjność rynku pracy.  

13. Wzrost popytu na usługi i produkty czasu 

wolnego, rozwój turystyki, który sprzyjać 

będzie konkurencyjności gospodarki na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego.  

14. Dalszy rozwój i wzrost innowacyjności  

i wsparcie dla przedsiębiorców w tym 

zakresie, pozwalające zachować i wzmocnić 

konkurencyjność gospodarki kraju. 
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3. Wyzwania oraz scenariusze rozwoju Powiatu 
Gnieźnieńskiego 
 

Syntezę zjawisk i czynników rozwojowych, w tym problemów, barier oraz potencjałów powiatu 

gnieźnieńskiego i szans rozwojowych ujęto w postaci analizy SWOT oraz rozwinięto w postaci 

wyzwań rozwojowych. Wyzwania rozwojowe stanowią syntetyczne podsumowanie diagnozy 

i jednocześnie charakteryzują się spojrzeniem w przyszłość. Integrują czynniki rozwojowe SWOT, 

tj. mocne strony i szans, traktując je jako potencjały rozwojowe oraz słabe strony i zagrożenia jako 

bariery rozwojowe. Wyzwania rozwojowe wskazują również jakich rezultatów przemian należy 

oczekiwać w przyszłości.  

 

Łącznie zdefiniowano 12 wyzwań rozwojowych. Mają one charakter ogólny, tj. odnoszą się do ogółu 

zagadnień problemowych i rozwojowych, które występują w przestrzeni powiatu gnieźnieńskiego. 

W kolejnym kroku, po zdefiniowaniu wyzwań rozwojowych konieczne było wskazanie roli struktur 

Powiatu Gnieźnieńskiego w realizacji polityki rozwoju ponadlokalnego.  

 

Analiza SWOT Wyzwania rozwojowe

1. Powiat gnieźnieński dla 
młodych.

2. Moderowanie procesu 
związanego z rozwojem 

mieszkalnictwa.

3. Uruchomienie impulsów dla 
dalszego rozwoju 
gospodarczego.

4. Rozwój i zintegrowanie 
oferty turystycznej, 
ukierunkowanej na 

zwiększenie potencjału 
usługowego powiatu. 

5. Wspieranie rozwoju 
rolnictwa i wzmacnianie jego 

roli w aspekcie, 
konkurencyjności, 

zrównoważonego rozwoju, 
ochrony środowiska, ekologii. 

6. Woda dla powiatu –
zwiększenie potencjału 

retencyjnego przestrzeni 
powiatu gnieźnieńskiego oraz 

zachowanie zasobów 
wodnych.

7. Czyste powietrze i czysty 
powiat. 

8. Rozwinięcie i wzmocnienie 
procesu moderowania 

kształcenia, ukierunkowanego 
na potrzeby przyszłego rynku 

pracy. 

9. Wzmocnienie systemu 
opieki zdrowotnej, w 

szczególności w wymiarze 
kadrowym.

10. Dostosowanie systemu 
pomocy społecznej do 

zmieniających się potrzeb i 
trendów, w szczególności 

związanych ze starzejącym się 
społeczeństwem.

11. Rozwój oferty kulturalnej i 
rekreacyjnej oraz jej 

integrowanie i moderowanie 
w powiecie gnieźnieńskim. 

12. Rozwijanie nowoczesnych i 
dostępnych instytucji powiatu 

(baza, kadry, w tym 
specjalistyczne, cyfryzacja, 

współpraca). 
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Wyzwanie 1. Powiat gnieźnieński dla młodych. 

Rezultaty:  

 Zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym spójności 

społecznej,  

 Podtrzymanie konkurencyjności gospodarki powiatu poprzez zapewnienie kadr na rynku 

pracy,  

 Podtrzymanie wzrostu dochodów samorządów lokalnych. 

Spójność wyzwania z czynnikami rozwojowymi 

Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 
▪ Dobrze rozwinięty i funkcjonujący, 

poddawany modernizacji system kształcenia 

ponadpodstawowego, w tym kształcenia 

zawodowego.  

▪ Korzystne uwarunkowania lokalizacyjne  

w przestrzeni kraju oraz województwa dla 

rozwoju i funkcjonowania działalności 

gospodarczych, zarówno w sektorze 

przemysłowym, jak też usługowym. 

▪ Dobrze rozwinięty potencjał gospodarczy, 

który charakteryzuje się koncentracją  

w przestrzeni miejskiej Gniezna, niskie 

wskaźniki bezrobocia, wysoki poziom 

przedsiębiorczości indywidualnej, 

rozwinięta funkcja turystyczna.  

▪ Działalność i duża aktywność instytucji 

otoczenia biznesu na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego, które integrują i wspierają 

przedsiębiorców. 

▪ Rosnący poziom konkurencyjności 

gospodarki, w tym wynagrodzeń w skali 

kraju oraz w powiecie gnieźnieńskim, 

kształtujący potencjał nabywczy 

mieszkańców i wpływający na wzrost 

dochodów samorządów.  

▪ Dalszy rozwój i wzrost innowacyjności  

i wsparcie dla przedsiębiorców w tym 

zakresie, pozwalające zachować i wzmocnić 

konkurencyjność gospodarki kraju. 

▪ Umiarkowany, niższy na tle regionu wzrost 

aktywności gospodarczej na terenie 

powiatu oraz umiarkowane na tle regionu  

i kraju wskaźniki aktywności ekonomicznej 

ludności, w której ciągle znaczną rolę 

odgrywa rolnictwo.  

▪ Zróżnicowany w przestrzeni powiatu 

potencjał realizacji polityki inwestycyjnej 

przez gminy, najniższy w gminach 

Mieleszyn, Niechanowo, Witkowo.  

▪ Zmniejszanie się liczby ludności w wieku 

produkcyjnym, przy niekorzystnym trendzie 

długoterminowym, co wpływać będzie na 

konkurencyjność gospodarki na terenie 

powiatu. Zmniejszanie potencjału 

reprodukcyjnego powiatu, co w 

perspektywie wieloletniej wpływać będzie 

na spadek liczby mieszkańców powiatu.  

▪ Drenaż zasobów ludzkich przez większe lub 

bardziej konkurencyjne ośrodki i regionu, 

wpływający na odpływ migracyjny, w 

szczególności osób młodych, podążających 

za edukacją, pracą, ofertą mieszkaniową, 

wyższymi zarobkami. 

▪ Duże oczekiwania ludności odnośnie 

wzrostu wynagrodzeń, które kształtować 

będzie decyzje dot. zatrudnienia, 

aktywności zawodowej, w szczególności 

osób młodych.  
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Wyzwanie 2. Moderowanie procesu związanego z rozwojem mieszkalnictwa. 

Rezultaty:  

 Ochrona środowiska, 

 Zrównoważony rozwój przestrzenny,  

 Zachowanie ładu przestrzennego, 

 Rozwój oferty mieszkaniowej, w tym dla osób młodych.  

 

Spójność wyzwania z czynnikami rozwojowymi 

Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 
▪ Uwarunkowania przyrodnicze sprzyjające 

rozwojowi funkcji turystycznej, rekreacyjnej 

i wypoczynkowej, w tym rzeki, jeziora, 

obszary chronione.  

▪ Stabilna sytuacja demograficzna powiatu 

ogółem, bazująca m. in. na dodatnich 

wskaźnikach ruchu naturalnego (przewaga 

urodzeń nad zgonami).  

▪ Rozwój i podnoszenie jakości zasobów 

mieszkaniowych na terenie powiatu, 

szczególnie dynamiczny na terenach 

podmiejskich.  

▪ Korzystne uwarunkowania lokalizacyjne  

w przestrzeni kraju oraz województwa dla 

rozwoju i funkcjonowania działalności 

gospodarczych, zarówno w sektorze 

przemysłowym, jak też usługowym  

(m.in. turystyką), wzmacniane przez 

postępującą integrację przestrzenną kraju 

(rozwój dróg i kolei).   

▪ Rosnący poziom konkurencyjności 

gospodarki, w tym wynagrodzeń w skali 

kraju oraz w powiecie gnieźnieńskim, 

kształtujący potencjał nabywczy 

mieszkańców i wpływający na wzrost 

dochodów samorządów.  

▪ Niedostatecznie rozwinięty system sieci 

kanalizacyjnej, wpływający na zły stan wód 

powierzchniowych oraz niekorzystne 

uwarunkowania urbanizacyjne dla rozwoju 

sieci kanalizacyjnej (rozproszone 

osadnictwo). 

▪ Zwiększenie presji na środowisko związane 

z urbanizacją, rozwojem gospodarczym  

i rozwojem infrastruktury, w tym 

degradacja/ zajęcie zasobów gruntów, 

zmniejszanie powierzchni biologicznie 

czynnej, powstawanie osuwisk. 

▪ Niski odsetek powierzchni powiatu objęty 

miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, przy dość dużej skali 

zjawisk związanych z rozwojem 

urbanizacyjnym. 

▪ Rozproszona struktura osadnicza powiatu 

gnieźnieńskiego i znaczne koszty utrzymania 

i modernizacji sieci drogowej powiatu, przy 

jednoczesnych dużych potrzebach poprawy 

bezpieczeństwa i parametrów dróg.  

▪ Zróżnicowany w przestrzeni powiatu 

potencjał realizacji polityki inwestycyjnej 

przez gminy, najniższy w gminach 

Mieleszyn, Niechanowo, Witkowo.  

 

 

Wyzwanie 3. Uruchomienie impulsów dla rozwoju gospodarczego. 

Rezultaty:  

 Rozwój przedsiębiorczości 

 Utrzymanie poziomu zatrudnienia, 

 Zatrzymanie młodych, 
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 Zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym spójności 

społecznej,  

 Podtrzymanie konkurencyjności gospodarki powiatu, 

 Podtrzymanie wzrostu dochodów samorządów lokalnych. 

 

Spójność wyzwania z czynnikami rozwojowymi 

Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 
▪ Uwarunkowania przyrodnicze sprzyjające 

rozwojowi funkcji turystycznej, rekreacyjnej 

i wypoczynkowej, w tym rzeki, jeziora, 

obszary chronione.  

▪ Potencjał dziedzictwa kulturowego 

kształtujący obecną funkcję turystyczną,  

w tym marka i rozpoznawalność powiatu 

gnieźnieńskiego, Gniezna oraz obiektów 

związanych z historią Polski.  

▪ Silnie rozwinięta funkcja rolnicza, bazująca 

na wysokim potencjale przyrodniczych 

zasobów glebowych (rolnicza przestrzeń 

produkcyjna), w tym rozwój nowych branż 

rolnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego. 

▪ Dobrze rozwinięty i funkcjonujący, 

poddawany modernizacji system kształcenia 

ponadpodstawowego, w tym kształcenia 

zawodowego.  

▪ Korzystne uwarunkowania lokalizacyjne  

w przestrzeni kraju oraz województwa dla 

rozwoju i funkcjonowania działalności 

gospodarczych, zarówno w sektorze 

przemysłowym, jak też usługowym  

(m.in. turystyką), wzmacniane przez 

postępującą integrację przestrzenną kraju 

(rozwój dróg i kolei).   

▪ Dobrze rozwinięty potencjał gospodarczy, 

który charakteryzuje się koncentracją  

w przestrzeni miejskiej Gniezna, niskie 

wskaźniki bezrobocia, wysoki poziom 

przedsiębiorczości indywidualnej, 

rozwinięta funkcja turystyczna.  

▪ Działalność i duża aktywność instytucji 

otoczenia biznesu na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego, które integrują i wspierają 

przedsiębiorców. 

▪ Rosnący poziom konkurencyjności 

gospodarki, w tym wynagrodzeń w skali 

kraju oraz w powiecie gnieźnieńskim, 

▪ Niski odsetek powierzchni powiatu objęty 

miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, przy dość dużej skali 

zjawisk związanych z rozwojem 

urbanizacyjnym. 

▪ Zmniejszanie się liczby ludności w wieku 

produkcyjnym, przy niekorzystnym trendzie 

długoterminowych, co wpływać będzie na 

konkurencyjność gospodarki na terenie 

powiatu. Zmniejszanie potencjału 

reprodukcyjnego powiatu, co w 

perspektywie wieloletniej wpływać będzie 

na spadek liczby mieszkańców powiatu.  

▪ Umiarkowany, niższy na tle regionu wzrost 

aktywności gospodarczej na terenie 

powiatu oraz umiarkowane na tle regionu  

i kraju wskaźniki aktywności ekonomicznej 

ludności, w której ciągle znaczną rolę 

odgrywa rolnictwo.  

▪ Słabe wykorzystanie potencjału 

turystycznego, w tym brak rozwiniętej 

oferty przyciągającej turystę na pobyt 

powyżej 1 dnia, słabe integrowanie oferty 

turystycznej, deficyt środków na promocję 

powiatu.  

▪ Zróżnicowany w przestrzeni powiatu 

potencjał realizacji polityki inwestycyjnej 

przez gminy, najniższy w gminach 

Mieleszyn, Niechanowo, Witkowo.  

▪ Zróżnicowany poziom rozwoju 

infrastruktury dostępu do szeroko 

pasmowego Internetu, najniższy w 

gminach: Czerniejewo, Kłecko, Kiszkowo 

(poniżej 50% punktów adresowych). 

▪ Niekorzystny bilans wody, pogłębiany przez 

zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

oraz niekorzystne prognozy klimatyczne  

i hydrologiczne dla kraju.   
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Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 
kształtujący potencjał nabywczy 

mieszkańców i wpływający na wzrost 

dochodów samorządów.  

▪ Napływ migrantów do Polski, w tym 

obywateli państw trzecich, który wspierać 

będzie  konkurencyjność rynku pracy.  

▪ Wzrost popytu na usługi i produkty czasu 

wolnego, rozwój turystyki, który sprzyjać 

będzie konkurencyjności gospodarki na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego.  

▪ Dalszy rozwój i wzrost innowacyjności  

i wsparcie dla przedsiębiorców w tym 

zakresie, pozwalające zachować i wzmocnić 

konkurencyjność gospodarki kraju. 

▪ Drenaż zasobów ludzkich przez większe lub 

bardziej konkurencyjne ośrodki i regionu, 

wpływający na odpływ migracyjny, w 

szczególności osób młodych, podążających 

za edukacją, pracą, ofertą mieszkaniową, 

wyższymi zarobkami.  

▪ Duże oczekiwania ludności odnośnie 

wzrostu wynagrodzeń, które kształtować 

będzie decyzje dot. zatrudnienia, 

aktywności zawodowej, w szczególności 

osób młodych.  

 

 

 

 

Wyzwanie 4. Rozwój i zintegrowanie oferty turystycznej, ukierunkowanej na zwiększenie 

potencjału usługowego powiatu. 

Rezultaty:  

 Wzrost liczby osób korzystających z oferty turystycznej (wzrost liczby noclegów udzielanych 

w powiecie gnieźnieńskim), 

 Rozwój przedsiębiorczości, 

 Wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających w branżach związanych z turystyką 

i czasem wolnym, 

 Podtrzymanie konkurencyjności gospodarki powiatu, 

 Podtrzymanie wzrostu dochodów samorządów lokalnych. 

 

Spójność wyzwania z czynnikami rozwojowymi 

Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 
▪ Uwarunkowania przyrodnicze sprzyjające 

rozwojowi funkcji turystycznej, rekreacyjnej 

i wypoczynkowej, w tym rzeki, jeziora, 

obszary chronione.  

▪ Potencjał dziedzictwa kulturowego 

kształtujący obecną funkcję turystyczną,  

w tym marka i rozpoznawalność powiatu 

gnieźnieńskiego, Gniezna oraz obiektów 

związanych z historią Polski.  

▪ Wysoka aktywność i działalność instytucji 

kultury w powiecie gnieźnieńskim, która 

jest dobrze oceniana przez mieszkańców,  

▪ Słabe wykorzystanie potencjału 

turystycznego, w tym brak rozwiniętej 

oferty przyciągającej turystę na pobyt 

powyżej 1 dnia, słabe integrowanie oferty 

turystycznej, deficyt środków na promocję 

powiatu.  
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Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 
z dobrze rozwiniętą bazą lokalową, 

skoncentrowaną w Gnieźnie.  

▪ Rozwinięta infrastruktura sportu i rekreacji, 

bazująca m. in. na obiektach gminnych  

i szkolnych, poddana modernizacji  

w ostatnich latach. 

▪ Korzystne uwarunkowania lokalizacyjne  

w przestrzeni kraju oraz województwa dla 

rozwoju i funkcjonowania działalności 

gospodarczych, zarówno w sektorze 

przemysłowym, jak też usługowym  

(m.in. turystyką), wzmacniane przez 

postępującą integrację przestrzenną kraju 

(rozwój dróg i kolei).   

▪ Rozwijający się system dróg i ścieżek 

rowerowych, wraz planami sieciowania  

i integrowania tych połączeń.  

▪ Wzrost popytu na usługi i produkty czasu 

wolnego, rozwój turystyki, który sprzyjać 

będzie konkurencyjności gospodarki na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego.  

 

 

Wyzwanie 5. Wspieranie rozwoju rolnictwa i wzmacnianie jego roli w aspekcie, konkurencyjności, 

zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, ekologii. 

Rezultaty:  

 Rozwój przedsiębiorczości, 

 Podtrzymanie konkurencyjności gospodarki powiatu, 

 Podtrzymanie wzrostu dochodów samorządów lokalnych, 

 Zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym spójności 

ekologicznej, 

 Rozwój produktów lokalnych, regionalnych i ekologicznych, 

 Zwiększenie dochodów mieszkańców obszarów wiejskich.  

 

Spójność wyzwania z czynnikami rozwojowymi 

Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 
▪ Silnie rozwinięta funkcja rolnicza, bazująca 

na wysokim potencjale przyrodniczych 

zasobów glebowych (rolnicza przestrzeń 

produkcyjna), w tym rozwój nowych branż 

rolnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego. 

▪ Niski poziom lesistości, co negatywnie 

wpływa na bilans wodny.  

▪ Umiarkowany, niższy na tle regionu wzrost 

aktywności gospodarczej na terenie 

powiatu oraz umiarkowane na tle regionu  

i kraju wskaźniki aktywności ekonomicznej 
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Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 
▪ Wsparcie z zakresu działań ekologicznych  

i środowiskowych, w szczególności dla 

rolnictwa, w ramach Europejskiego 

Zielonego Ładu.  

 

ludności, w której ciągle znaczną rolę 

odgrywa rolnictwo.  

▪ Niekorzystny bilans wody, pogłębiany przez 

zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

oraz niekorzystne prognozy klimatyczne  

i hydrologiczne dla kraju.   

 

 

Wyzwanie 6. Woda dla powiatu – zwiększenie potencjału retencyjnego przestrzeni powiatu 

gnieźnieńskiego oraz zachowanie zasobów wodnych. 

Rezultaty:  

 Zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym spójności 

ekologicznej, 

 Zwiększenie zdolności retencjonowania wody, 

 Zwiększenie zasięgu dostępu do sieci kanalizacyjnej,  

 Poprawa stanu ilościowego i jakościowego wód powierzchniowych. 

 

Spójność wyzwania z czynnikami rozwojowymi 

Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 
▪ Wsparcie z zakresu działań ekologicznych  

i środowiskowych, w szczególności dla 

rolnictwa, w ramach Europejskiego 

Zielonego Ładu.  

 

▪ Niedostatecznie rozwinięty system sieci 

kanalizacyjnej, wpływający na zły stan wód 

powierzchniowych oraz niekorzystne 

uwarunkowania urbanizacyjne dla rozwoju 

sieci kanalizacyjnej (rozproszone 

osadnictwo). 

▪ Zwiększenie presji na środowisko związane 

z urbanizacją, rozwojem gospodarczym  

i rozwojem infrastruktury, w tym 

degradacja/ zajęcie zasobów gruntów, 

zmniejszanie powierzchni biologicznie 

czynnej, powstawanie osuwisk. 

▪ Niski poziom lesistości, co negatywnie 

wpływa na bilans wodny.  

▪ Niekorzystny bilans wody, pogłębiany przez 

zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

oraz niekorzystne prognozy klimatyczne  

i hydrologiczne dla kraju.   
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Wyzwanie 7. Czyste powietrze i czysty powiat. 

Rezultaty:  

 Rozwój odnawialnych źródeł energii,  

 Zmniejszenie emisji CO2,  

 Poprawa jakości powietrza, 

 Poprawa stan środowiska, w tym czystości oraz efektywności systemu gospodarki odpadami, 

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.  

 

Spójność wyzwania z czynnikami rozwojowymi 

Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 
▪ Rozwinięty system gospodarki odpadami, 

przy zróżnicowanym poziomie segregacji 

odpadów w poszczególnych gminach, 

wieloletnie działania z zakresu oczyszczania 

powiatu gnieźnieńskiego z azbestu.  

▪ Wdrażanie zasad gospodarki o obiegu 

zamkniętym, które wpływać będzie na 

obniżenie ilości wytwarzanych odpadów. 

▪ Wsparcie z zakresu działań ekologicznych  

i środowiskowych, w szczególności dla 

rolnictwa, w ramach Europejskiego 

Zielonego Ładu.  

▪ Wsparcie i rozwój odnawialnych źródeł 

energii oraz dla działań na rzecz jakości 

powietrza atmosferycznego, których 

skutkiem będzie poprawa jakości powietrza 

na terenie powiatu.  

▪ Zjawisko zaśmiecenia, w tym lasów, które 

jest wynikiem m. in. niskiej świadomości 

ekologicznej oraz postaw sprzecznych z 

duchem społecznym. Wciąż niska 

świadomość ekologiczna mieszkańców oraz 

niski stan wiedzy nt. zjawisk problemowych 

związanych ze środowiskiem.  

▪ Zwiększenie presji na środowisko związane 

z urbanizacją, rozwojem gospodarczym  

i rozwojem infrastruktury, w tym 

degradacja/ zajęcie zasobów gruntów, 

zmniejszanie powierzchni biologicznie 

czynnej, powstawanie osuwisk. 

▪ Niekorzystny bilans wody, pogłębiany przez 

zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

oraz niekorzystne prognozy klimatyczne  

i hydrologiczne dla kraju.   

▪ Wzrost zapotrzebowania na lokalne zasoby 

środowiska, w tym zasoby mineralne  

i wodę, co związane jest z intensywnym 

rozwojem inwestycyjnym kraju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Wyzwanie 8. Rozwinięcie i wzmocnienie procesu moderowania kształcenia, ukierunkowanego na 

potrzeby przyszłego rynku pracy. 

Rezultaty:  

 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i wyższego,  

 Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, 

 Zwiększenie szans „dobrego startu” dla młodych osób na terenie powiatu gnieźnieńskiego,  

 Zatrzymanie migracji młodych. 

 

Spójność wyzwania z czynnikami rozwojowymi 

Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 
▪ Korzystna sytuacja demograficzna w 

odniesieniu do ludności w wieku 16-19 lat  

w perspektywie 2030 roku, co oznacza 

zachowanie stabilności systemu kształcenia 

ponadpodstawowego.  

▪ Dobrze rozwinięty i funkcjonujący, 

poddawany modernizacji system kształcenia 

ponadpodstawowego, w tym kształcenia 

zawodowego.  

▪ Korzystne uwarunkowania lokalizacyjne  

w przestrzeni kraju oraz województwa dla 

rozwoju i funkcjonowania działalności 

gospodarczych, zarówno w sektorze 

przemysłowym, jak też usługowym (m.in. 

turystyką), wzmacniane przez postępującą 

integrację przestrzenną kraju (rozwój dróg  

i kolei).   

▪ Dobrze rozwinięty potencjał gospodarczy, 

który charakteryzuje się koncentracją  

w przestrzeni miejskiej Gniezna, niskie 

wskaźniki bezrobocia, wysoki poziom 

przedsiębiorczości indywidualnej, 

rozwinięta funkcja turystyczna.  

▪ Działalność i duża aktywność instytucji 

otoczenia biznesu na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego, które integrują i wspierają 

przedsiębiorców. 

▪ Dostęp do środków na dalszy rozwój  

i modernizację kraju oraz regionu w ramach 

funduszy europejskich na lata 2021-2027.  

▪ Dalszy rozwój i wzrost innowacyjności  

i wsparcie dla przedsiębiorców w tym 

zakresie, pozwalające zachować i wzmocnić 

konkurencyjność gospodarki kraju. 

▪ Zmniejszanie się liczby ludności w wieku 

produkcyjnym, przy niekorzystnym trendzie 

długoterminowych, co wpływać będzie na 

konkurencyjność gospodarki na terenie 

powiatu. Zmniejszanie potencjału 

reprodukcyjnego powiatu, co  

w perspektywie wieloletniej wpływać 

będzie na spadek liczby mieszkańców 

powiatu.  

▪ Znaczne potrzeby w zakresie kształtowania 

dostępności do obiektów i instytucji 

publicznych dla osób defaworyzowanych,  

w tym oświaty, pomocy społecznej.  

▪ Drenaż zasobów ludzkich przez większe lub 

bardziej konkurencyjne ośrodki i regionu, 

wpływający na odpływ migracyjny, w 

szczególności osób młodych, podążających 

za edukacją, pracą, ofertą mieszkaniową, 

wyższymi zarobkami.  

▪ Duże oczekiwania ludności odnośnie 

wzrostu wynagrodzeń, które kształtować 

będzie decyzje dot. zatrudnienia, 

aktywności zawodowej, w szczególności 

osób młodych.  
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Wyzwanie 9. Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej, w szczególności w wymiarze kadrowym. 

Rezultaty:  

 Zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej.  

 

Spójność wyzwania z czynnikami rozwojowymi 

Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 
▪ Rozwijająca się oferta i infrastruktura opieki 

zdrowotnej, w tym funkcjonujący Szpital 

Pomnika Chrztu Polski w Gnieźnie oraz 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie, 

przy jednoczesnej konieczności ponoszenia 

dalszych, znacznych nakładów w związku  

z jej modernizacją.  

▪ Wdrożenie planu pod nazwą Program 

Postępowania Ostrożnościowego, który 

pozwoli realizować bardziej zrównoważoną 

politykę rozwoju w odniesieniu do zdolności 

organizacyjnych i finansowych Powiatu. 

▪ Oczekiwana zmiana priorytetów polityki 

społecznej kraju, ukierunkowana na 

politykę senioralną. 

▪ Modernizacja systemu opieki zdrowotnej  

i zwiększenie nakładów na opiekę 

zdrowotną w budżecie kraju, co przyczyni 

się do poprawy dostępności i jakości usług 

medycznych.  

▪ Dostęp do środków na dalszy rozwój  

i modernizację kraju oraz regionu w ramach 

funduszy europejskich na lata 2021-2027. 

▪ Duże zróżnicowanie zjawisk i sytuacji 

demograficznej w przestrzeni powiatu,  

w tym występowanie obszarów o 

szczególnie dużej dynamice starzenia się 

społeczeństwa (m. in. Gniezno) oraz 

depopulacji i ujemnego długotrwale salda 

migracji (gminy: Mieleszyn, Kłecko, 

Trzemeszno, Witkowo).   

▪ Problemy finansowe systemu opieki 

zdrowotnej, których przejawem była zła 

kondycja finansowa Szpitala Pomnika 

Chrztu Polski w Gnieźnie. 

▪ Niekorzystne wskaźniki dostępności kadr 

medycznych w przestrzeni województwa 

wielkopolskiego i powiatu gnieźnieńskiego 

na tle kraju, przy prognozowanej luce 

kadrowej, związanej z odchodzeniem wyżu 

demograficznego na emerytury.  

▪ Problemy finansowe Powiatu 

Gnieźnieńskiego, wynikające  

m. in. z regulacji fiskalnych na poziomie 

krajowym, przy niekorzystnych wskaźnikach 

dochodów własnych, ograniczające 

aktywność realizacji wielu działań powiatu.  
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Wyzwanie 10. Dostosowanie systemu pomocy społecznej do zmieniających się potrzeb i trendów, 

w szczególności związanych ze starzejącym się społeczeństwem, niepełnosprawnością. 

Rezultaty:  

 Rozwój powiatowego systemu pomocy społecznej, 

 Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego. 

Spójność wyzwania z czynnikami rozwojowymi 

Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 
▪ Rozwinięty system pomocy społecznej, w 

tym rozwijający się system rodzinnej pieczy 

zastępczej, doświadczona kadra pomocy 

społecznej. 

▪ Oczekiwana zmiana priorytetów polityki 

społecznej kraju, ukierunkowana na 

politykę senioralną. 

 

 

 

▪ Duże zróżnicowanie zjawisk i sytuacji 

demograficznej w przestrzeni powiatu,  

w tym występowanie obszarów  

o szczególnie dużej dynamice starzenia się 

społeczeństwa (m. in. Gniezno) oraz 

depopulacji i ujemnego długotrwale salda 

migracji (gminy: Mieleszyn, Kłecko, 

Trzemeszno, Witkowo).   

▪ Znaczne potrzeby w zakresie kształtowania 

dostępności do obiektów i instytucji 

publicznych dla osób defaworyzowanych,  

w tym oświaty, pomocy społecznej.  

▪ Zmiana charakteru problemów społecznych, 

która związana jest ze zjawiskiem starzenia 

się społeczeństwa (samotność, choroba, 

niepełnosprawność, ubóstwo osób 

starszych).  

▪ Występowanie zjawiska długotrwałego 

bezrobocia, które może być pogłębiane 

przez konieczność zapewnienia opieki 

osobom zależnym (starzenie się 

społeczeństwa), korespondująca ze 

spadkiem liczby osób w wieku 

produkcyjnym. 
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Wyzwanie 11. Rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjnej oraz jej integrowanie i moderowanie w 

powiecie gnieźnieńskim. 

Rezultaty:  

 Zintegrowanie oraz rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjnej w przestrzeni powiatu. 

 

Spójność wyzwania z czynnikami rozwojowymi 

Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 
▪ Rozwijający się potencjał społeczeństwa 

obywatelskiego, widoczny w liczbie 

organizacji pozarządowych w relacji do 

liczby mieszkańców, przy jednoczesnym 

dużym zróżnicowaniu przestrzennym tego 

zjawiska w powiecie.  

▪ Wysoka aktywność i działalność instytucji 

kultury w powiecie gnieźnieńskim, która 

jest dobrze oceniana przez mieszkańców,  

z dobrze rozwiniętą bazą lokalową, 

skoncentrowaną w Gnieźnie.  

▪ Rozwinięta infrastruktura sportu i rekreacji, 

bazująca m. in. na obiektach gminnych  

i szkolnych, poddana modernizacji  

w ostatnich latach. 

▪ Wysokie wskaźniki uczestnictwa 

mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży  

w zorganizowanej ofercie klubów 

sportowych, przy trendzie wzrostowym.  

▪ Rozwijający się system dróg i ścieżek 

rowerowych, wraz planami sieciowania  

i integrowania tych połączeń.  

▪ Dostęp do środków na dalszy rozwój  

i modernizację kraju oraz regionu w ramach 

funduszy europejskich na lata 2021-2027.  

▪ Wzrost popytu na usługi i produkty czasu 

wolnego, rozwój turystyki, który sprzyjać 

będzie konkurencyjności gospodarki na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego. 

▪ Trend spadkowy zainteresowania wybraną 

ofertą kulturalną, w tym spadek liczby 

czytelników bibliotek.  

▪ Wciąż niski poziom zaangażowania  

i zainteresowania mieszkańców w sprawy 

lokalne.  

▪ Duże zróżnicowanie przestrzenne  

w dostępności do zorganizowanej oferty 

klubów sportowych, w tym występowanie 

przestrzeni niskiej dostępności takiej oferty 

(m. in. gminy Gniezno, Czerniejewo). 

▪ Problemy finansowe Powiatu 

Gnieźnieńskiego, wynikające  

m. in. z regulacji fiskalnych na poziomie 

krajowym, przy niekorzystnych wskaźnikach 

dochodów własnych, ograniczające 

aktywność realizacji wielu działań powiatu.  
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Wyzwanie 12. Rozwijanie nowoczesnych i dostępnych instytucji powiatu. 

 

Rezultaty:  

 Podniesienie efektywności zarządzania powiatem,  

 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych.  

 

Spójność wyzwania z czynnikami rozwojowymi 

Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 
▪ Wysoka aktywność i działalność instytucji 

kultury w powiecie gnieźnieńskim, która 

jest dobrze oceniana przez mieszkańców,  

z dobrze rozwiniętą bazą lokalową, 

skoncentrowaną w Gnieźnie.  

▪ Rozwinięta infrastruktura sportu i rekreacji, 

bazująca m. in. na obiektach gminnych  

i szkolnych, poddana modernizacji  

w ostatnich latach. 

▪ Rozwijająca się oferta i infrastruktura opieki 

zdrowotnej, w tym funkcjonujący Szpital 

Pomnika Chrztu Polski w Gnieźnie oraz 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie, 

przy jednoczesnej konieczności ponoszenia 

dalszych, znacznych nakładów w związku  

z jej modernizacją.  

▪ Dobrze rozwinięty i funkcjonujący, 

poddawany modernizacji system kształcenia 

ponadpodstawowego, w tym kształcenia 

zawodowego.  

▪ Wdrożenie planu pod nazwą Program 

Postępowania Ostrożnościowego, który 

pozwoli realizować bardziej zrównoważoną 

politykę rozwoju w odniesieniu do zdolności 

organizacyjnych i finansowych Powiatu. 

▪ Rozwój rozwiązań związanych z cyfryzacją  

w instytucjach publicznych.  

▪ Modernizacja systemu opieki zdrowotnej  

i zwiększenie nakładów na opiekę 

zdrowotną w budżecie kraju, co przyczyni 

się do poprawy dostępności i jakości usług 

medycznych.  

▪ Dostęp do środków na dalszy rozwój  

i modernizację kraju oraz regionu w ramach 

funduszy europejskich na lata 2021-2027.  

▪ Znaczne potrzeby w zakresie kształtowania 

dostępności do obiektów i instytucji 

publicznych dla osób defaworyzowanych,  

w tym oświaty, pomocy społecznej.  

▪ Zmiana charakteru problemów społecznych, 

która związana jest ze zjawiskiem starzenia 

się społeczeństwa (samotność, choroba, 

niepełnosprawność, ubóstwo osób 

starszych).  

▪ Problemy finansowe systemu opieki 

zdrowotnej, których przejawem była zła 

kondycja finansowa Szpitala Pomnika 

Chrztu Polski w Gnieźnie. 

▪ Problemy finansowe Powiatu 

Gnieźnieńskiego, wynikające  

m. in. z regulacji fiskalnych na poziomie 

krajowym, przy niekorzystnych wskaźnikach 

dochodów własnych, ograniczające 

aktywność realizacji wielu działań powiatu.  
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Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 
▪ Transformacja energetyczna kraju, której 

przejawem na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego będą m. in. inwestycje  

w odnawialne źródła energii.  

 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022–2030 zbudowana została z myślą 

o realizacji i koordynacji polityki rozwoju ponadlokalnego w granicach powiatu gnieźnieńskiego 

przez instytucje Powiatu. Oznacza to, że na wyzwania ogólnorozwojowe należy nałożyć zdolność do 

kreowania przemian społecznych, gospodarczych oraz przestrzennych przez instytucje Powiatu 

Gnieźnieńskiego.  
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Przekrojowość wyzwań rozwojowych oraz rola struktur Powiatu Gnieźnieńskiego 

Wyzwanie rozwojowe 
Sfera 

środowiskowa 

Sfera 

społeczna 

Sfera 

gospodarcza 
Rola Powiatu Uzasadnienie roli Powiatu 

1. Powiat gnieźnieński dla młodych.     Umiarkowana 

Zasadnicza rola Powiatu ogranicza się do 

kształtowania systemu kształcenia oraz 

wspierania rozwoju infrastrukturalnego.   

2. Moderowanie procesu związanego z rozwojem mieszkalnictwa.    Mała 

Powiat nie posiada bezpośrednich narzędzi 

moderowania rozwoju funkcji 

mieszkaniowej, poza narzędziami 

administracyjnymi.  

3. Uruchomienie impulsów dla rozwoju gospodarczego  

(m. in. tereny inwestycyjne, drogi). 
   Umiarkowana 

Powiat może realizować inwestycje związane 

z system komunikacyjnym.  

4. Rozwój i zintegrowanie oferty turystycznej, ukierunkowanej na 

zwiększenie potencjału usługowego powiatu. 
   Umiarkowana 

Powiat może być integratorem działań na 

rzecz rozwoju turystycznego oraz może 

wspierać i realizować działania promujące.  

5. Wspieranie rozwoju rolnictwa i wzmacnianie jego roli w aspekcie, 

konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, 

ekologii. 

   Mała 

Powiat posiada ograniczone narzędzia 

wsparcia rozwoju rolnictwa. Związane są one 

m. in. z promocją i marketingiem 

produktów, np. poprzez wydarzenia 

targowe.  

6. Woda dla powiatu – zwiększenie potencjału retencyjnego 

przestrzeni powiatu gnieźnieńskiego oraz zachowanie zasobów 

wodnych. 

   Mała 

Powiat posiada ograniczone narzędzia 

wsparcia zwiększania retencyjności. Dotyczą 

one działań na rzecz wspierania lesistości 

oraz wsparcia działalności spółek wodnych.  

7. Czyste powietrze i czysty powiat.    Mała 

Rola Powiatu ogranicza się do działań 

edukacyjnych i doradczych. Powiat może 

realizować własne działania inwestycyjne  

w odniesieniu do obiektów powiatowych.  

8. Rozwinięcie i wzmocnienie procesu moderowania kształcenia, 

ukierunkowanego na potrzeby przyszłego rynku pracy. 
   Bardzo duża 

Powiat jest organem prowadzącym dla szkół 

ponadpodstawowych. Może realizować 

działania modernizujące bazę kształcenia 

oraz moderować proces współpracy szkół  

i przedsiębiorców. Ważną rolę  
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w kształtowaniu potrzeb rynku pracy pełni 

Powiatowy Urząd Pracy.  

9. Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej, w szczególności  

w wymiarze kadrowym. 
   Duża 

Powiat jest organem prowadzącym dla 

Szpitala Pomnika Chrztu Polski  

w Gnieźnie. 

10. Dostosowanie systemu pomocy społecznej do zmieniających się 

potrzeb i trendów, w szczególności związanych ze starzejącym się 

społeczeństwem, niepełnosprawnością, wparcie rozwoju placówek 

dziennego i deinstytucjonalizacją opieki nad dziećmi. 

   Duża 

Powiat jest organem prowadzącym kilku 

instytucji powiatowego systemu pomocy 

społecznej.  

11. Rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjnej oraz jej integrowanie  
i moderowanie w powiecie gnieźnieńskim.  

   Umiarkowana 

Powiat jest organem prowadzącym dla 

instytucji kultury Centrum Kultury „Scena to 

dziwna”. 

12. Rozwijanie nowoczesnych i dostępnych instytucji powiatu (baza, 

kadry, w tym specjalistyczne, cyfryzacja, współpraca). 
   Bardzo duża 

Powiat zarządza bazą i obiektami Starostwa 

Powiatowego oraz pełni nadzór nad 

instytucjami pomocy społecznej, kultury, 

edukacji, opieki zdrowotnej, rynku pracy.  
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Scenariusze rozwoju powiatu gnieźnieńskiego  

Uzupełnieniem podsumowania diagnozy, w tym wyzwań są scenariusze rozwoju. Poniżej 

przedstawiono dwa rozbieżne scenariusze, tj. pozytywny i negatywny. Ukazują one przewidywaną 

przyszłość w wybranych wymiarach, spójnych z wyzwaniami rozwojowymi.  

Tabela 1. Scenariusze rozwoju powiatu  

Wymiary 
Scenariusz – zrównoważony  

i harmonijny rozwój 

Scenariusz – strefy szybszego  
i wolniejszego rozwoju oraz 
widoczne bariery rozwoju 

Czy powiat rozwijał się w sposób 
zrównoważony? 

Dynamiczne wskaźniki rozwoju 
społeczno-gospodarczego 
notowane były praktycznie we 
wszystkich gminach powiatu.  

W wybranych gminach widoczne 
było wyraźnie wolniejsze tempo 
rozwoju oraz wyższa skala 
problemów społecznych, 
związanych głównie ze zjawiskami 
demograficznymi.  

Czy w powiecie widoczny był 
wzrost aktywności gospodarczej i 
przedsiębiorczości? 

Wzrost wskaźników 
przedsiębiorczości dot. całej 
przestrzeni powiatu a jego 
dynamika zbliżona była do 
średniej wojewódzkiej.  

Wzrost aktywności gospodarczej 
widoczny był w gminach 
podmiejskich względem Gniezna.  

Jak kształtowała się dostępność 

kadr na rynku pracy? 

Powiat był w stanie przyciągać 
migrantów oraz zatrzymywać 
młodych mieszkańców. Zwiększyła 
się aktywność osób starszych na 
rynku pracy.  

Powiat przegrywał konkurencję  
o zasoby kapitału ludzkiego. 
Widoczny był odpływ migracyjny, 
głównie młodych osób. Widoczna 
była znaczna luka kadrowa na 
rynku pracy.  

Czy w powiecie widoczny był 

rozwój turystyki? 

Powiat potrafił wykorzystać swój 
atut rozpoznawalności 
turystycznej. Wokół głównych 
atrakcji turystycznych rozwijały się 
nowe produkty, w tym bazujące 
na potencjale lokalnych 
produktów oraz usługach czasu 
wolnego.  

Rozwój turystyki ukierunkowany 
był na główne i istniejące już 
produkty turystyczne. Powiat był 
miejscem dynamicznego rozwoju 
turystyki, głównie przejazdowej, 
1-dniowej.  

W jaki sposób rozwijała się oferta 

czasu wolnego? 

W każdej z gminy widoczny był 
rozwój infrastruktury i oferty 
czasu wolnego. Powiat integrował 
tą ofertę, m. in. poprzez rozwój 
sieci dróg i ścieżek rowerowych.  

Każda z gmin w różnym zakresie 
realizowała zadania i inwestycje  
w zakresie czasu wolnego. 
Jednocześnie oferta ta nie była ze 
sobą powiązana i zintegrowana.  

Czy w lokalnym obiegu 

gospodarczym wzrosło znaczenie 

produktów lokalnych, 

regionalnych i ekologicznych? 

Produkty lokalne, w tym 
ekologiczne na stale i na dobre 
umiejscowiły się na lokalnym 
rynku. Zintegrowane zostały  
m. in. z ofertą turystyczną. 
Wybrane produkty zyskały rozgłos 
poza granicami powiatu.  

W niewielkim stopniu udało się 
wykreować i wypromować lokalne 
produkty. Funkcjonowały one 
głównie z obiegu nieformalnym, 
np. w trakcie lokalnych imprez, 
takich jak dożynki.  

Czy podtrzymany został wzrost 

dochodów własnych 

samorządów? 

Pomimo zmian w prawie 
podatkowym samorządu 
notowały dynamiczny wzrost 
dochodów własnych, co związane 
było z dalszym bogaceniem się 
mieszkańców.  

W powiecie widoczne było istotne 
rozwarstwienie w dochodach 
gmin. Część z nich bardzo 
dynamicznie zwiększała dochody, 
część w stosunkowo niskiej skali 
na tle średniej dla regionu.  

Jakim był stan środowiska w 

powiecie gnieźnieńskim?  

Zrealizowano większość 
zakładanych celów 
środowiskowych. Poprawił się  

Tylko częściowo zrealizowano cele 
środowiskowe. Nie udało się 
znacząco poprawić stanu wód, 
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Wymiary 
Scenariusz – zrównoważony  

i harmonijny rozwój 

Scenariusz – strefy szybszego  
i wolniejszego rozwoju oraz 
widoczne bariery rozwoju 

m. in. stan wód, zrealizowano 
szereg inwestycji w zakresie OZE  
i poprawy jakości powietrza. 
Zwiększyła się naturalna zdolność 
do retencjonowania wód.  

jednocześnie zrealizowano 
działania na rzecz OZE i poprawy 
stanu środowiska. Działania z 
zakresu retencyjności realizowane 
były tylko w wybranych częściach 
powiatu.  

Czy zostały zachowane walory 

przestrzenne i środowiskowe? 

Powiat, pomimo dynamicznego 
rozwoju, zachował swoje atuty 
przestrzenne i środowiskowe. 
Związane to było z przemyślaną 
polityką planowania 
przestrzennego.  

W wybranych gminach powiatu 
nastąpił dynamiczny rozwój 
inwestycji, co niestety pogłębiło 
chaos przestrzenny i wpłynęło na 
stan środowiska.  

Czy w powiecie rozwinęła się 

oferta mieszkaniowa, w tym dla 

młodych? 

Oprócz oferty mieszkaniowej 
jednorodzinnej rozwijała się 
dynamicznie oferta mieszka 
wielorodzinnych.  

W powiecie, głównie w strefach 
podmiejskich, obserwowano 
dynamiczny rozwój 
mieszkalnictwa jednorodzinnego. 

W jakim zakresie, skali 

realizowano działania na rzecz 

zwiększenia retencyjności? 

Działania z zakresu retencyjności 
realizowane były kompleksowo  
i komplementarnie, włączając 
także lokalne społeczności.  

Działania z zakresu retencyjności 
realizowane były głównie przez 
podmioty publiczne.  

W jakim zakresie, skali rozwinęły 

się odnawialne źródła energii? 

Działania z zakresu rozwoju OZE 
realizowane były kompleksowo  
i komplementarnie, włączając 
także lokalne społeczności. 

Działania z zakresu rozwoju OZE 
realizowane były głównie przez 
podmioty publiczne. 

W jakim zakresie, skali zmniejszyła 

się emisja CO2? 

W powiecie zaszła faktyczne 
rewolucja w zakresie odchodzenia 
od węgla. Realizowana była na 
wielu poziomach, w tym  
z udziałem mieszkańców, 
przedsiębiorców i instytucji 
publicznych.  

Działania na rzecz zmniejszania 
emisji CO2 realizowane były 
zasadniczo przez instytucje 
publiczne.  

Czy nastąpił wzrost świadomości 

ekologicznej mieszkańców? 

W jakim zakresie podniesiona 

została jakość kształcenia 

zawodowego i wyższego? 

Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli 
w osiąganiu celów 
środowiskowych i realizacji 
działań na rzecz ochrony 
środowiska.  

Widoczne było rozwarstwienie  
w zakresie podejmowanych 
działań środowiskowych, które 
napotykały liczne bariery, np. 
związane z wymiarem 
ekonomicznych.  

W jakim zakresie zwiększyła się 

dostępność do opieki zdrowotnej? 

Powiat zrealizował większość 
zakładanych celów związanych z 
rozwojem opieki zdrowotnej.  

Nie udało się istotnie poprawić 
dostępu do opieki zdrowotnej.  

Jak należy ocenić powiatowy 

system pomocy społecznej? 

System pomocy społecznej 
realizował wszystkie zakładane 
działania i cele. W wybranych 
aspektach działania realizowane 
przez instytucje pomocy 
społecznej można uznać za 
wzorcowe.  

System pomocy społecznej 
napotkał liczne bariery, m. in. 
związane z system finansowania 
pomocy społecznej, dynamicznym 
wzrostem problemów 
społecznych oraz luką kadrową.  
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4. Wizja, misja, cele 
 

Strukturę Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022–2030 zbudowano poprzez 

połączenie spojrzenia na potrzeby ogólnorozwojowe oraz zdolności struktur Powiatu Gnieźnieńskiego 

(wymiar instytucjonalny) do kreowania polityki rozwoju ponadlokalnego. Takie podejście pozwala 

dostrzec i określić rolę instytucji Powiatu Gnieźnieńskiego w realizacji działań rozwojowych, 

wpisujących się w oczekiwane i prognozowane zmiany społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne. Rolę 

Powiatu Gnieźnieńskiego określają możliwości organizacyjne, finansowe, kadrowe i przede wszystkim 

formalno-prawne. Jednocześnie potencjał Powiatu Gnieźnieńskiego wynika z relacji, których nie 

określiły przepisy ustawowe, wynika z pozycji i kompetencji, jaką pracownicy instytucji powiatowych 

oraz lokalni politycy zbudowali sobie w środowisku lokalnym i ponadlokalnym.  

 

 

 

Opracowanie wizji powiatu gnieźnieńskiego odbywało się w trakcie prac warsztatowych 

z przedstawicielami instytucji powiatowych. W trakcie warsztatów grupy przedstawiły swoje 

propozycje przyszłego obrazu powiatu, wskazując m. in. na rolę struktur instytucjonalnych powiatu.  

Jak wyobrażamy sobie powiat gnieźnieński  
w 2030 roku? 

Jaki będzie Powiat Gnieźnieński w 2030 roku  
w wymiarze instytucjonalnym? 

Wizja: 

 Jaka funkcja będzie dominująca w 2030 

roku? 

 Jaką funkcję rozwiniemy w największym 

zakresie w porównaniu do 2020 roku? 

 Jacy będą nasi mieszkańcy, czym będą 

się zajmować, w jaki sposób będą 

funkcjonować w powiecie? 

 Co będzie kluczowym czynnikiem 

sukcesu (jakie działania/ inwestycje)? 

 

Wizja: 

 Jakie obszary działań będą jego 

specjalizacją? Czym będzie się 

zajmował? 

 Jaką funkcję rozwinie w największym 

zakresie w porównaniu do 2020 roku? 

 Co będzie kluczowym czynnikiem 

sukcesu (jakie działania/ inwestycje)? 

Misja: 

 Jaka będzie rola Powiatu 

Gnieźnieńskiego w moderowaniu 

rozwoju? 

 W oparciu o jakie wartości nadrzędne 

będzie działań Powiat i jego instytucje?  

Wizja w wymiarze 
ogólnorozwojowym 

Wizja w wymiarze 
instytucjonalnym 
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W wyniku pracy warsztatowej oraz dyskusji na forum zdefiniowano przyszły, pożądany obraz powiatu 

gnieźnieńskiego. 

 

Wizja Powiatu Gnieźnieńskiego w 2030 roku 

 

Powiat gnieźnieński rozwija się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to kwestii 

równoważenia i rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym. Rolą 

Powiatu Gnieźnieńskiego jest moderowanie polityki rozwoju w wymiarze terytorialnym.  

Powiat wykorzystuje swoje atuty lokalizacyjne oraz wysoki potencjał przedsiębiorczości do 

rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Szczególne impulsy dla rozwoju 

gospodarczego płyną z nowoczesnego i dostosowanego do potrzeb rynku systemu kształcenia 

zawodowego. Powiat Gnieźnieński moderuje współpracę wymiaru edukacji oraz 

przedsiębiorców. Monitoruje również zjawiska i sytuację na lokalnym rynku pracy. Wspiera 

dostęp do edukacji dla osób w każdym wieku.  

Powiat Gnieźnieński wnosi swój istotny wkład w rozwój aktywności gospodarczej, 

wykorzystującej lokalne potencjały związane z turystyką oraz rolnictwem. Poprzez rozwój 

infrastruktury, działania integrujące i promocję wspiera kształtowanie zintegrowanej oferty 

turystycznej. Wspiera rozwój produktów lokalnych, regionalnych i ekologicznych. 

Mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego są świadomi wartości i atutów powiatu gnieźnieńskiego, 

wnoszą swój wkład w kształtowanie jakości życia, m. in. poprzez wysoką świadomość 

ekologiczną, tożsamość a także kreatywność i przedsiębiorczość. Powiat wspiera 

kształtowanie tożsamości mieszkańców, jak też zdolność do optymalnego wykorzystania 

wsparcia zewnętrznego. Podnosi również stale jakość usług oraz dostępność instytucji 

publicznych. Powiat wspiera rozwój w zakresie kształtowania oferty czasu wolnego, który 

powiązany jest z rozwojem funkcji turystycznej. Integruje i rozwija działania w zakresie 

oferty kulturalnej, prowadząc edukację kulturalną.  

Powiat Gnieźnieński zapewnia mieszkańcom kompleksową opiekę zdrowotną poprzez 

rozwiniętą infrastrukturę opieki zdrowotnej oraz kształcenie kadr medycznych. Powiat 

prowadzi zrównoważoną politykę w zakresie opieki społecznej.   

Szczególny wymiar polityki rozwoju stanowi ochrona środowiska. Powiat wspiera i stosuje 

technologie przyjazne dla środowiska, w szczególności w zakresie efektywności 

energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, a także ochrony klimatu, gospodarki 

odpadami i ochrony przyrody. Szczególnym wymiarem polityki rozwoju jest ochrona 

zasobów wody. 
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Misja Powiatu 

 

Integrowanie, wspieranie oraz moderowania rozwoju ponadlokalnego w przestrzeni 

powiatu gnieźnieńskiego oraz kształtowanie roli kluczowego partnera (partnera 

kompetencyjnego) i inicjatora polityk rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego.  

 

Rozwinięciem struktury postulatywnej Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022–2030 

są cele strategiczne oraz priorytety. Cele strategiczne definiują najważniejsze dążenia zarządzających 

Powiatem, wynikają wprost z wizji oraz misji Powiatu. Nawiązują one do wymiaru społeczno-

ekologicznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego. Cele, podobnie jak cała struktura postulatów 

rozwojowych, mają charakter instytucjonalny, tj. odnoszą się do zdolności kreowania, moderowania, 

kształtowania procesów rozwojowych przez instytucje powiatu.  

 

Hierarchiczną strukturę celów uzupełniają priorytety. Wskazują one kluczowe dla przyszłego rozwoju 

powiatu zagadnienia, które jednocześnie należą do obszarów kompetencji Powiatu Gnieźnieńskiego.  

Tabela 2. Cele strategiczne i priorytety  

Cele strategiczne Priorytety 

Cel 1. Kreowanie rozwoju 

społeczno-ekologicznego. 

▪ Priorytet 1.1. Innowacyjna edukacja. 

▪ Priorytet 1.2. Kompleksowa opieka zdrowotna.  

▪ Priorytet 1.3. Zrównoważona polityka społeczna.  

▪ Priorytet 1.4. Czyste środowisko i zasoby dla pokoleń. 

▪ Priorytet 1.5. Wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Cel.2. Moderowanie  

i wspieranie rozwoju 

gospodarczego. 

▪ Priorytet 2.1. Wysoka przedsiębiorczość i partnerstwo.   

▪ Priorytet 2.2. Rozwój turystyczny oraz kształtowanie oferty 

czasu wolnego. 

▪ Priorytet 2.3. Powiat zintegrowany przestrzennie.  

Cel. 3. Rozwijanie 

nowoczesnych instytucji. 

▪ Priorytet 3.1. Nowoczesne technologie usług publicznych.  

▪ Priorytet 3.2. Rozwinięta baza instytucji powiatowych.  

▪ Priorytet 3.3. Profesjonalne kadry Powiatu.  

▪ Priorytet 3.4. Intensyfikacja współpracy krajowej  

i międzynarodowej. 

 

Cele strategiczne

1. Kreowanie rozwoju 
społeczno-ekologicznego

2. Moderowanie i 
wspieranie rozwoju 

gospodarczego.

3. Rozwijanie 
nowoczesnych instytucji. 
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Struktura wizji, misji, celów i priorytetów nawiązuje bezpośrednio do wyzwań rozwojowych. 

Powiązania celów i priorytetów wskazuje na spójność z wyzwaniami rozwojowymi. Wybrane priorytety 

mają charakter przekrojowy, co oznacza, że oddziałują na wiele wymiarów rozwojowych. Powiązanie 

celów i priorytetów z wyzwaniami wskazuje na konieczność integrowania działań i efektów.  
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Tabela 3. Powiązania celów rozwoju i priorytetów z wyzwaniami rozwojowymi 

Cele strategiczne Priorytety rozwoju 

Wyzwania rozwojowe 
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1. Kreowanie rozwoju 
społeczno-ekologicznego. 

1.1. Innowacyjna edukacja. +  (+)  (+)   +    (+) 

1.2. Kompleksowa opieka zdrowotna. (+)      (+)  + (+)  (+) 

1.3. Zrównoważona polityka społeczna. (+) +   (+)  (+)  (+) + (+) (+) 

1.4. Czyste środowisko i zasoby dla pokoleń. (+) + (+) (+) + + +      

1.5. Wysoki poziom bezpieczeństwa.      (+) (+)  (+) (+)  (+) 

2. Cel. Moderowanie  
i wspieranie rozwoju 

gospodarczego. 

2.1. Wysoka przedsiębiorczość i partnerstwo na 
rzecz aktywności gospodarczej.   

+  + + +   +  (+)   

2.2. Rozwój turystyczny oraz kształtowanie 
oferty czasu wolnego. 

(+)  + + + (+) (+) (+)   (+)  

2.3. Powiat zintegrowany przestrzennie. (+) (+) (+) (+)      (+) (+) (+) 

3. Cel. Rozwijanie 

nowoczesnych instytucji 

powiatu. 

3.1. Nowoczesne technologie usług publicznych. (+) (+)       (+) (+) (+) + 

3.2. Rozwinięta baza instytucji powiatowych. (+)       (+) + + + + 

3.3. Profesjonalne kadry Powiatu. (+)  (+) (+)    (+) (+) (+) (+) + 

3.4. Intensyfikacja współpracy krajowej  
i międzynarodowej. 

(+)  (+) (+)    (+)    (+) 

Źródło: opracowanie własne, gdzie + oznacza powiązania bezpośrednie, (+) – powiązania pośrednie 
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5. Priorytety i kierunki działań 
 

Cel 1. Kreowanie rozwoju społeczno-ekologicznego 

 

Priorytet 1.1. Innowacyjna edukacja 

Priorytet „innowacyjna edukacja” nawiązuje bezpośrednio do wyzwania odnoszącego się do potrzeby 

rozwinięcia i wzmocnienia procesu moderowania kształcenia, jak też wyzwania związanego 

z zatrzymaniem młodych osób w przestrzeni powiatu gnieźnieńskiego. Powiat posiada dobrze 

rozwinięty i poddawany od lat modernizacji system kształcenia ponadpodstawowego, w tym 

zawodowego. Kształcenie zawodowe cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży 

oraz jest pożądane przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w powiecie. Powiat 

gnieźnieński, pomimo korzystnych uwarunkowań rozwojowych, charakteryzował się niższą dynamiką 

wzrostu gospodarczego. Potrzebuje nowych impulsów, które wspierać będą konkurencyjność oraz 

innowacyjność gospodarki oraz wykorzystanie lokalnych potencjałów, np. związanych z obszarami 

wiejskimi. Powiat Gnieźnieński ze względu na swoje kompetencje w odniesieniu do kształcenia 

ponadpodstawowego dążyć będzie do moderowania współpracy pomiędzy wymiarem edukacji oraz 

biznesu. Partnerstwo to ukierunkowane będzie na lepsze poznanie mechanizmów kształtowania 

potrzeb lokalnego rynku pracy i dostosowania do tych potrzeb kształcenia zawodowego. Istotną rolę 

w tym procesie pełnić będzie Powiatowy Urząd Pracy, który posiada wiedzę, doświadczenie i narzędzia 

pozwalające monitorować rynek pracy i trendy rozwojowe.  

Szkoły ponadpodstawowe, w tym zawodowe podnosić będą jakość edukacji, w tym zarówno 

młodzieży, jak też osób dorosłych. Ważną częścią kształcenia zawodowego będzie wymiar praktyczny, 

realizowany we współpracy z przedsiębiorcami. Powiat promować będzie kształcenie zawodowe, 

wskazując młodym osobom oraz ich rodzicom potencjalne korzyści z wyboru takiej ścieżki edukacji. 

Promocji towarzyszyć będzie doradztwo zawodowe, ukierunkowane na właściwą orientację i wybór 

ścieżki kariery zawodowej.  

 

Priorytet 1.2. Kompleksowa opieka zdrowotna 

Powiat Gnieźnieński jest organem prowadzącym dla ważnej dla mieszkańców instytucji opieki 

zdrowotnej. Mocną stroną powiatu jest rozwijająca się oferta i infrastruktura opieki zdrowotnej 

Szpitala Pomnika Chrztu Polski w Gnieźnie oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie. Istotnymi 

barierami w rozwoju instytucji opieki zdrowotnej powiatu były problemy finansowe. Wdrożenie 

Programu Postępowania Ostrożnościowego oraz deklaracje rządu, zakładające wzrost wydatków na 

opiekę zdrowotną, wspierać będą dalszy rozwój systemu opieki zdrowotnej. Nie bez znaczenie dla 

możliwości modernizacyjnych będzie dostępność środków unijnych na lata 2021-2027. Jednocześnie 

rosnąć będzie potrzeba rozwoju systemu opieki zdrowotnej mając na względzie zjawiska 

demograficzne. Starzejące się społeczeństwo, którego przejawem jest wzrost liczby osób w wieku 

senioralnym, wpływać będzie na sposób organizacji opieki zdrowotnej. Powiat gnieźnieński 

charakteryzuje się ponadto niekorzystnymi wskaźnikami dostępności kadr medycznych na tle kraju, 

które pogłębiać będzie prognozowana luka kadrowa, związana z odchodzeniem wyżu demograficznego 
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na emerytury. Powiat Gnieźnieński dążyć będzie do promocji i wspierania kształcenia w zawodach 

medycznych.  

Rozwój opieki zdrowotnej na terenie powiatu kształtować będzie jakość życia, w tym wspierać będzie 

postrzeganie przestrzeni powiatu jako miejsca atrakcyjnego dla młodych osób. Wspierać będzie 

również funkcjonowanie systemu pomocy społecznej.  

 

Priorytet 1.3. Zrównoważona polityka społeczna 

Zagadnienia polityki społecznej w perspektywie 2030 roku zdominowane będą przez zjawiska będące 

pochodną starzejącego się społeczeństwa. Warto zauważyć, iż w przestrzeni powiatu zjawiska 

starzejącego się społeczeństwa występują z różną dynamiką, w tym z największą w przestrzeni 

miejskiej Gniezna. Na zjawiska starzenia się społeczeństwa nakłada się depopulacja wybranych 

przestrzeni, związana z długotrwałym, ujemnym saldem migracji. Oznacza to istotne wyzwanie dla 

polityki społecznej, związane z zapewnieniem opieki nad starszymi osobami. Powiat Gnieźnieński dążyć 

będzie do poprawy warunków pobytu osób starszych oraz form aktywizacji w Domach Pomocy 

Społecznej. Istotnym wyzwaniem dla systemu pomocy społecznej będzie dostosowanie obiektów do 

potrzeb osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami.  

Kolejnym zagadnieniem ważnym dla polityki społecznej powiatu jest deinstytucjonalizacja pieczy 

zastępczej, rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, ustanowienie nowych rodzinnych domów dziecka.  

Ważną rolę w realizacji polityki społecznej powiatu pełnią gminne ośrodki oraz organizacje 

pozarządowe. Powiat Gnieźnieński wspierać będzie działalność organizacji społecznych, traktując je 

jako ważnych partnerów rozwoju lokalnego, w tym polityki społecznej. Ważnym partnerem polityki 

społecznej będą także instytucje kultury oraz sportu i rekreacji, które wspierać będą m. in. aktywność 

społeczną.  

Sprawny i funkcjonalny system pomocy społecznej wspierać będzie aktywność osób na rynku pracy, 

a więc pośrednio wspierać będzie konkurencyjność gospodarki.  

 

Priorytet 1.4. Czyste środowisko i zasoby dla pokoleń 

Powiat Gnieźnieński pod względem prawno-formalnym ma ograniczone możliwości kreowania polityki 

rozwoju w wymiarze środowiskowym. Rola Powiatu ogranicza się do działań pośrednich, związanych 

z pełnieniem nadzoru, udzielaniem wsparcia i prowadzeniem edukacji ekologicznej. Powiat może 

również wnosić swój wkład w osiąganie wytycznych polityk europejskich i globalnych w zakresie 

środowiska poprzez realizację inwestycji w obiektach, którymi zarządza. Te działania mogą mieć 

charakter pilotażowy i mogą promować innowacyjne i ekologiczne rozwiązania, kształtując przy tym 

wizerunek Powiatu.  

 

Priorytet 1.5. Wysoki poziom bezpieczeństwa 

Powiat Gnieźnieński realizować będzie działania z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Powiat 

wspierać będzie podnoszenie jakość działalności powiatowych służb bezpieczeństwa, realizować 

będzie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego. Odbywać się to będzie m. in. poprzez 

zakup i wymianę sprzętu powiatowych służb oraz podmiotów ratowniczych.  
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Tabela 4. Priorytety i działania w celu 1. Kreowanie rozwoju społeczno-ekologicznego 

Priorytety Działania 

1.1. Innowacyjna edukacja 

1.1.1. Poprawa stanu infrastruktury oświatowej oraz rozwój i modernizacja 
przyszkolnej bazy sportowej. 

1.1.2. Zakup i wyposażenie jednostek oświatowych w pomoce dydaktyczne, 
sprzęt i wyposażenie, w tym IT, poprawa dostępu do szerokopasmowego 
Internetu.  

1.1.3. Wzmocnienie potencjału kadrowego szkół ponadpodstawowych 
powiatu gnieźnieńskiego, w szczególności w zakresie kształcenia 
zawodowego.  

1.1.4. Promocja, rozwój oraz doskonalenie szkolnictwa zawodowego oraz 
szkół powiatu gnieźnieńskiego.  

1.1.5. Rozwój form doradztwa zawodowego dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych i podstawowych oraz doradztwa w zakresie wyboru 
dalszych kierunków kształcenia. 

1.1.6. Prowadzenie kształcenia dla dorosłych w kierunkach dostosowanych 
do potrzeb rynku pracy. 

1.1.7. Moderowanie współpracy szkół z biznesem i uczelniami mającej na 
celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

1.1.8. Unowocześnianie kierunków kształcenia w szkołach 
ponadpodstawowych. 

1.1.9. Gnieźnieński Program Wspierania Edukacji. 

1.2. Kompleksowa opieka 

zdrowotna 

1.2.1. Centralizacja, modernizacja i rozszerzenie działalności szpitala 
powiatowego w Gnieźnie. 

1.2.2. Prowadzenie i wspieranie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

1.3. Zrównoważona polityka 

społeczna 

1.3.1. Rozwój form aktywizacji mieszkańców powiatu, w tym osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

1.3.2. Rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej, ustanowienie 
kolejnych rodzinnych domów dziecka. 

1.3.3. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, w tym utworzenie 
ośrodka interwencji kryzysowej z miejscami noclegowymi. 

1.3.4. Wsparcie działalności lokalnych organizacji pozarządowych. 

1.4. Czyste środowisko  

i zasoby dla pokoleń 

1.4.1. Prowadzenie działań z zakresu ochrony środowiska, ochrony 
powietrza i klimatu, OZE, gospodarki leśnej i gospodarki odpadami. 

1.4.2. Prowadzenie i monitorowanie działań z zakresu ochrony przyrody 
(w tym bioróżnorodności), gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego. 

1.5. Wysoki poziom 

bezpieczeństwa 

1.5.1. Prowadzenie i wspieranie działań w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa publicznego.  

1.5.2. Wsparcie zakupu i wymiana sprzętu oraz wsparcie działalności 
powiatowych służb oraz podmiotów ratowniczych. 
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Cel 2. Moderowanie i wspieranie rozwoju gospodarczego 

 

Priorytet 2.1. Wysoka przedsiębiorczość i partnerstwo na rzecz aktywności gospodarczej  

Zagadnienia rozwoju gospodarczego są jednymi z kluczowych dla rozwoju powiatu gnieźnieńskiego. 

Należą również do zagadnień przekrojowych, powiązanych bardzo silnie z wymiarem społecznym, 

środowiskowym oraz przestrzennym. Decydują o potencjalne konkurencyjności przestrzeni powiatu 

jako miejsca do życia, w tym stanowią podstawę konkurowania o zasoby kapitału ludzkiego, w tym 

młodych osób. Powiat Gnieźnieński może wnosić istotny wkład w rozwój przedsiębiorczości oraz 

budowanie partnerstwa na rzecz aktywności. Jest on związany z rolą jaką pełni w Powiat w zakresie 

kształcenia, w tym zawodowego oraz wspierania rozwoju lokalnego rynku pracy. Powiat Gnieźnieński 

jako struktura ponadlokalna posiada kompetencje do wspierania i moderowania rozwoju 

gospodarczego. Powiat nadal będzie współpracować z instytucjami powiatowymi, gminami oraz 

przedsiębiorcami na rzecz podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki powiatu oraz 

prowadzić działania promujące pod kątem przyciągania i rozwijania nowych inwestycji. Wspierać 

i promować będzie przedsiębiorców już działających na terenie powiatu, m. in. poprzez nagrody 

i wyróżnienia. Ważnym polem działań będzie promocja przedsiębiorczości, która realizowana będzie 

m. in. w szkołach powiatowych.  

 

Priorytet 2.2. Rozwój turystyczny oraz kształtowanie oferty czasu wolnego 

Powiat gnieźnieński może być lepiej rozwiniętą destynacją turystyczną. Wciąż jest jednak brak 

odpowiedniego poziomu integracji oferty turystycznej, pomimo tego, że powiat jest znanym miejscem 

na mapie turystycznej kraju, ze względu, m. in. na historię i dziedzictwo kulturowe. Jednocześnie 

istniejąca oferta nie sprzyja przyciąganiu turystów na pobyty dłuższe niż 1-dniowe. Warto zauważyć, iż 

poza Gnieznem, które jest najbardziej znanym miejscem turystycznym powiatu, jest wiele innych 

atrakcji, które warto promować. Dotyczy to m. in. krajobrazów oraz walorów przyrodniczych. Powiat 

ma bardzo dobrze rozwiniętą funkcję turystyczną m. in. ze względu na istniejącą już bazę hotelowa 

i gastronomiczną. Należy nadal rozwijać infrastrukturę turystyczną i system informacji turystycznej 

oraz wzmacniać potencjał lokalnych produktów. Powiat Gnieźnieński wspierać będzie rozwój turystyki 

poprzez działania promocyjne i integrację oferty turystycznej. Konieczne jest zbudowanie 

uporządkowanego i przemyślanego planu rozwoju turystycznego w oparciu o posiadane zasoby i atuty. 

Rozwój turystyczny wpierać będzie kształtowanie oferty czasu wolnego mieszkańców powiatu. W tym 

kontekście powiat wspierać i realizować będzie działania z zakresu kultury, dziedzictwa kulturowego, 

jak też sportu i rekreacji.  

Rozwój powiatu w sferze czasu wolnego i turystyki może być wzmacniany poprzez wyróżniające się 

i wyjątkowe produkty lokalne, ekologiczne lub regionalne. Mogą one wnosić wkład w rozwój 

ekonomiczny m. in. obszarów wiejskich oraz wzmacniać lokalne powiązania i kooperacji gospodarcze. 

Powiat będzie integratorem takich działań, wspierając przedsiębiorców poprzez działania promujące 

produkty.  

Powiat dążyć będzie do ściślejszej współpracy przy promocji pomiędzy poszczególnymi samorządami, 

Spowoduje to zintegrowanie działań i środków promocyjnych.  
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Priorytet 2.3. Powiat zintegrowany przestrzennie 

Powiat Gnieźnieński jest organem prowadzącym dla Powiatowego Zarząd Dróg w Gnieźnie. Oznacza 

to, że jest odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie sieci dróg powiatowych. Dostępność komunikacyjna 

ma duże znaczenie dla szeregu aspektów funkcjonowania powiatu i jego mieszkańców. Jest ważna ze 

względu na rozwój społeczny, dostępność do usług publicznych, dojazdy do pracy, konkurencyjność 

gospodarki, dostępność miejsc ważnych dla ruchu turystycznego. Powiat Gnieźnieński prowadzić 

będzie działania modernizacyjne oraz związane z przebudową dróg powiatowych. Rozwijać będzie przy 

tym sieć dróg i ścieżek rowerowych, stanowiących coraz ważniejszy element sieci komunikacyjnej. 

Dążyć będzie do połączenia i rozwinięcia istniejących dróg w spójny i zintegrowany system, 

dostosowany do potrzeb mieszkańców oraz turystów.  

Tabela 5. Priorytety i działania w celu 2. Moderowanie i wspieranie rozwoju gospodarczego  

Priorytety Działania 

2.1. Wysoka 

przedsiębiorczość i 

partnerstwo na rzecz 

aktywności gospodarczej 

2.1.1. Wspieranie i promocja lokalnej przedsiębiorczości i podmiotów 
gospodarczych zlokalizowanych na terenie powiatu gnieźnieńskiego. 

2.1.2. Wspieranie aktywności zawodowej oraz rozwoju przedsiębiorczości. 

2.1.3. Promocja przedsiębiorczości w szkołach powiatowych. 

2.1.4. Prowadzenie monitoringu lokalnego rynku pracy pod kątem prognoz  
i zapotrzebowania na kierunki kształcenia na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego. 

2.1.5. Gnieźnieńskie Targi Pracy i Giełdy Pracy. 

2.2. Rozwój turystyczny oraz 

kształtowanie oferty czasu 

wolnego 

2.2.1. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz 
popularyzacji turystyki. 

2.2.2. Wspieranie produktów turystycznych i ich dostępności oraz integracji 
oferty turystycznej powiatu. 

2.2.3. Prowadzenie działań promocyjnych w  wymiarze turystycznym, 
kulturalnym oraz czasu wolnego. 

2.2.4. Promocja i wspieranie rozwoju produktów lokalnych i regionalnych. 

2.2.5. Wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego. 

2.2.6. Organizacja imprez sportowych propagujących wybrane dyscypliny 
sportowe. 

1. 2.2.7. Stypendia i nagrody sportowe. 

2. 2.2.8. Wsparcie działalności klubów sportowych. 

3. 2.2.9. Rozwój turystyki kolejowej w Powiecie Gnieźnieńskim. 

2.3. Powiat zintegrowany 

przestrzennie 

2.3.1. Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej (poszerzenie dróg, 
nakładki bitumiczne), budowa ścieżek rowerowych, budowa i przebudowa 
chodników, budowa rond wraz z infrastrukturą. 
2.3.2. Poprawa bezpieczeństwo pieszych - budowa sygnalizacji świetlnej, 
doświetlenie przejść dla pieszych, budowa azyli drogowych i innych 
urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych i ruchu kołowego.  
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Cel 3. Rozwijanie nowoczesnych instytucji powiatu 

 

Priorytet 3.1. Nowoczesne technologie usług publicznych 

Prognozy i trendy rozwojowe wskazują, że „rewolucja cyfrowa” dotykać będzie coraz większej liczby 

wymiarów i zagadnień funkcjonowania społeczeństw, gospodarek, instytucji publicznych. Zmiany jakie 

zachodzić będą w Powiecie Gnieźnieńskim związane będą z rozwojem rozwiązań SMART, czyli 

rozwiązań inteligentnych, które wspierać będą sposób prowadzenie polityki rozwoju lokalnego, 

wspierać integrację systemów, wspierać dostępność i jakość usług publicznych. Powiat Gnieźnieński 

dążyć będzie do wdrożenia zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 

oraz jednostek podległych oraz do zwiększenia informatyzacji usług PUP. Nastąpi poprawa czytelności 

strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu. Zmiany, ukierunkowane na cyfryzację 

obsługi klientów dotyczą również Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru 

i Nieruchomości w Gnieźnie. 

 

Priorytet 3.2. Rozwinięta baza instytucji powiatowych 

Zaplecze infrastrukturalne oraz techniczne instytucji powiatowych podlegało modernizacji. 

Jednocześnie nadal widoczne są istotne potrzeby w tym zakresie. Konieczna jest dalsza modernizacja 

bazy lokalowej Starostwa Powiatowego oraz wdrażanie rozwiązań, które poprawią obsługę klientów. 

Szczególne potrzeby dotyczą dostosowania obiektów i przestrzeni instytucji powiatu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  

 

Priorytet 3.3. Profesjonalne kadry Powiatu 

Powiat Gnieźnieński dążyć będzie do rozwijania swoich kompetencji, jako istotnego partnera rozwoju 

ponadlokalnego, w szczególności w wymiarach związanych z administracją, edukacją, pomocą 

społeczną, opieką zdrowotną, rynkiem pracy, wspieraniem przedsiębiorczości. Kluczowe dla rozwoju 

kompetencji są inwestycje w kadry. Szczególne potrzeby widoczne są również w kwestii rozwoju 

kompetencji obsługi osób niepełnosprawnych.  

 

Dodać priorytet 3.4. Intensyfikacja współpracy krajowej i międzynarodowej 

Instytucje powiatu gnieźnieńskiego prowadzą stałą i pogłębiają współpracę z innymi podmiotami 

samorządowymi z kraju oraz poza jego granicami. Szczególny wymiar współpracy dot. m. in. edukacji. 

Współpraca wspiera wymianę doświadczeń oraz podnosi kompetencje zarządzania rozwojem 

lokalnym. Jest również narzędziem promocji powiatu.  
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Tabela 6. Priorytety i działania w celu 3. Rozwijanie nowoczesnych instytucji powiatu.  

Priorytety Działania 

3.1. Nowoczesne technologie 

usług publicznych 
3.1.1. Rozwój e-administracji. 

3.2. Rozwinięta baza 

instytucji powiatowych 
3.2.1 Rozwój i modernizacja bazy lokalowej Starostwa Powiatowego 
w Gnieźnie i jednostek podległych. 

3.3. Profesjonalne kadry 

Powiatu 
3.3.1. Stałe podnoszenie kompetencji oraz wiedzy pracowników instytucji 
powiatowych. 

3.4. Intensyfikacja 

współpracy krajowej  

i międzynarodowej 

3.4.1. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi 
podmiotami na gruncie krajowym i międzynarodowym. 
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6.  System zarządzania 
 

6.1. Wdrażanie i monitoring  
 

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030 jest dokumentem strategicznym 

wyznaczającym kierunki działań, które sukcesywnie powinny być wdrażane. Jest dokumentem 

komplementarnym do Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 oraz strategii 

lokalnych gmin z terenu powiatu, tj. stanowi uzupełnienie i rozwinięcie założeń rozwoju, które 

realizowane są przez instytucje powiatowe. Spójność planowania na poziomie regionalnym i lokalnym 

jest kluczowa dla powodzenia realizacji zamierzeń rozwojowych w powiecie gnieźnieńskim.   

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030 jest dokumentem, który powinien 

być realizowany ponad podziałami politycznymi, angażując wszelkie możliwe zasoby i środki. 

Ukierunkowany jest na podnoszenie jakości życia mieszkańców, budowanie trwałych przewag 

konkurencyjnych powiatu gnieźnieńskiego. Opracowany został z myślą o integrowaniu i wspieraniu 

działań rozwojowych przez struktury organizacyjne Powiatu Gnieźnieńskiego. Strategia bazuje na 

szczegółowej diagnozie społeczno-gospodarczej i uwzględnia uwarunkowania przestrzenne rozwoju 

powiatu.  

Kluczowym aspektem zarządzania realizacją Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego jest system 

wdrażania i monitoringu, który opierać będzie się na strukturze organizacyjnej i instytucjonalnej 

Powiatu Gnieźnieńskiego.  

Do podmiotów wdrażających Strategię należeć będzie:  

• Rada Powiatu Gnieźnieńskiego – pełniąca bieżący nadzór nad realizacją Strategii,  

• Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego – podejmujący bieżące decyzje realizacyjne, przygotowujący 

materiały informacyjne i decyzyjne dla Rady, prowadzący działania informacyjno-promocyjne,  

• Koordynator Strategii, gromadzący dokumentację związaną z pracami nad Strategią oraz 

informacje określające postępy w jej realizacji w formie sprawozdań z wykonania Strategii 

(przygotowywane co rok),  

• Kierownicy działań, tj. konkretny wydział lub jednostka, których zadaniem jest przedstawianie 

zbiorczych planów w odniesieniu do zadań, które wpisywać się będą w założenia Strategii 

poprzez odniesienie do poszczególnych działań.  

• Podmioty realizujące poszczególne zadania opisane w strategii, wykonujące przyjęte zadania 

i opracowujące sprawozdania dotyczące tych zadań dla Kierowników zadań. 

System realizacji Strategii a więc również sprawozdawczości opiera się na rocznych cyklach. Strategia 

wytycza poziom szczegółowości oparty o kierunki działań. W ujęciu danego roku następować będzie  

w systemie planowania uszczegółowienie kierunków działań o zadania realizacyjne. 

System monitoringu stanowić będzie podstawę do ewaluacji i oceny stopnia aktualności Strategii. 

Aktualizacja Strategii możliwa będzie w przypadku stwierdzenia istotnych zmian uwarunkowań 

rozwojowych Powiatu Gnieźnieńskiego.  

 

 



51 
 

Rysunek 5. Schemat systemu planowania i monitoringu Strategii  

 

 

 

6.2. Ramy finansowe i źródła finansowania 
 

Potencjalne źródła finansowania działań ujętych w Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na 

lata 2022 -2030 będą: 

• środki budżetu Powiatu, 

• środki Unii Europejskiej – fundusze europejskie dostępne w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego,  

• inne fundusze zewnętrzne – np. fundusze norweskie i fundusze Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, 

• środki budżetu państwa – przewidziane na współfinansowanie projektów lub jako niezależne 

źródło finansowania, 

• środki budżetu samorządu województwa – na współfinansowanie projektów lub jako 

niezależne źródło finansowania, 

• środki budżetów gmin – na współfinansowanie projektów lub jako niezależne źródło 

finansowania, 

• inne środki publiczne, np. fundusze celowe,  

• środki prywatne, np. przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, mieszkańców. 

 

 

 

Podmioty realizujące zadania 
w ujęciu rocznym 

(plan i sprawozdanie)

Kierownicy działań agregujący 
zadania do działań, wg zakresu 

odpowiedzialności

Zarząd Powiatu przy wsparciu 
Wydziału Finansów 

(w tym decyzja o 
zatwierdzeniu planu rocznego)

Rada Powiatu 
(plany i sprawozdania z 

realizacji Strategii)
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6.3. Oczekiwane rezultaty planowanych działań 
 

System monitoringu stworzony został z myślą o stałej obserwacji zakresu realizowanej interwencji 

przez Powiat Gnieźnieński. Opiera się na wskaźnikach produktu oraz wskaźnikach rezultatu. Wskaźniki 

produktu odnoszą się do działań ujętych w Strategii, wskaźniki rezultatu oceniają sytuację społeczno-

gospodarczą.  

System monitoringu opiera się na następujących danych: 

• Wskaźniki produktu – odnoszące się do kierunków działań. Jest to swoista lista sprawdzająca, 

odnosząca się do działań, projektów, inwestycji, przedsięwzięć, które podejmowane będą 

przez lub z inicjatywy Powiatu Gnieźnieńskiego, które można przypisać do poszczególnych 

kierunków działań Strategii. Lista wskaźników produktu umożliwia faktyczne śledzenie 

postępów realizacji Strategii. Punktem wyjścia będą dane dla 2021 roku. Kluczowe dla pomiaru 

w oparciu o wskaźniki produktu będzie zorganizowanie systemu pozyskiwania danych 

pochodzących z rozproszonego systemu. Jednocześnie przy doborze wskaźników kierowano 

się zasadą możliwości pozyskania danych przez zasoby powiatu. Większość wskaźników to 

faktycznie dane i informacje nt. realizowanych inwestycji i projektów przez Powiat. Dane 

pochodzić będą z różnych wydziałów i instytucji, dlatego ważne jest zbudowanie 

wewnętrznego systemu komunikacji.  

• Wskaźniki rezultatu – odnoszące się do wyzwań rozwojowych i oceniające oczekiwane efekty 

realizacji Strategii, analizowane na etapie oceny śródokresowej , tj. w 2025 roku oraz na etapie 

oceny końcowej, tj. w 2030 roku. 
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Tabela 7. Wskaźniki produktu  

Priorytety Działania Wskaźnik produktu 
Jednostka 

miary 
Źródło danych Podmiot realizujący 

1.1. Innowacyjna 

edukacja 

1.1.1. Poprawa stanu infrastruktury oświatowej oraz rozwój  
i modernizacja przyszkolnej bazy sportowej. 

1. Liczba zmodernizowanych i 
wyremontowanych placówek 
oświatowych. 

Szt. Wydział Inwestycji    CKZiU, szkoły 
ponadpodstawowe  

2. Liczba uczniów, którym w 
wyniku przeprowadzonych 
remontów polepszyły się warunki 
kształcenia.  

Osoba Wydział Edukacji i Sportu    

3. Nakłady na rozbudowę i 
modernizacje bazy oświatowej.  

Zł Centrum Usług Wspólnych   

4. Liczba zmodernizowanych i 
wyremontowanych obiektów 
bazy sportowej. 

Szt. Wydział Edukacji i Sportu    

5. Nakłady na rozbudowę i 
modernizacje bazy sportowej. 

Zł Wydział Edukacji i Sportu    

6. Liczba i rodzaj zrealizowanych 
projektów związanych z poprawą 
dostępności. 

Szt. Wydział Edukacji i Sportu    

1.1.2. Zakup i wyposażenie jednostek oświatowych  
w pomoce dydaktyczne, sprzęt i wyposażenie, w tym IT, 
poprawa dostępu do szerokopasmowego Internetu.  

1. Liczba nowo powstałych 
pracowni  w tym pracowni 
komputerowych. 

Szt. Wydział Edukacji i Sportu    CKZiU, szkoły 
ponadpodstawowe 

2. Liczba nowo zakupionych 
pomocy dydaktycznych, sprzętu i 
oprogramowania. 

Szt. Wydział Edukacji i Sportu    

3. Nakłady na zakup nowego 
sprzętu i wyposażenia szkół 
prowadzonych przez Powiat. 

Zł Centrum Usług Wspólnych   

1.1.3. Wzmocnienie potencjału kadrowego szkół 
ponadpodstawowych powiatu gnieźnieńskiego,  
w szczególności w zakresie kształcenia zawodowego.  

1. Liczba nauczycieli którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje w wyniku 
szkoleń/programów. 

Osoba Wydział Edukacji i Sportu    CKZiU, szkoły 
ponadpodstawowe 

2. Liczba pracowników oświaty 
uczestniczących w projektach, 
których celem jest podniesienie 
kompetencji nauczycieli w 
szczególności w zakresie 
szkolnictwa zawodowego. 

Osoba Wydział Edukacji i Sportu    

1.1.4. Promocja, rozwój oraz doskonalenie szkolnictwa 
zawodowego oraz szkół powiatu gnieźnieńskiego. 

1. Liczba zorganizowanych 
wydarzeń promujących 
szkolnictwo zawodowe i szkoły 
ponadpodstawowe. 

Szt. Wydział Edukacji i Sportu    CKZiU, szkoły 
ponadpodstawowe 
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Priorytety Działania Wskaźnik produktu 
Jednostka 

miary 
Źródło danych Podmiot realizujący 

2. Liczba uczestników wydarzeń 
promujących szkolnictwo 
zawodowe i szkoły 
ponadpodstawowe. 

Osoba Wydział Edukacji i Sportu    

 
1.1.5. Rozwój form doradztwa zawodowego dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych i podstawowych oraz doradztwa 
w zakresie wyboru dalszych kierunków kształcenia. 

1. Liczba  działań z zakresu 
doradztwa zawodowego i ich 
uczestników w szkołach 
prowadzonych przez Powiat. 

Szt. Wydział Edukacji i Sportu    CKZiU, szkoły 
ponadpodstawowe, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne 

2. Liczba objętych działaniem 
związanym doradztwem 
zawodowym uczniów przez 
Poradnie Psychologiczno-
Pedagogiczne i CKZiU. 

Osoba Wydział Edukacji i Sportu    

1.1.6. Prowadzenie kształcenia dla dorosłych w kierunkach 
dostosowanych do potrzeb rynku pracy. 

1.Liczba osób korzystających z 
kształcenia formalnego i 
pozaformalnego dla dorosłych.   

Szt. Wydział Edukacji i Sportu    CKZiU, szkoły 
ponadpodstawowe 

2. Liczba zrealizowanych kursów i 
szkoleń dla dorosłych. 

Osoba Wydział Edukacji i Sportu 

1.1.7. Moderowanie współpracy szkół z biznesem i 
uczelniami mającej na celu dostosowanie oferty edukacyjnej 
do potrzeb rynku pracy. 

1. Liczba wykonanych badań 
rynku pracy w ciągu roku. 

Szt. Wydział Edukacji i Sportu, 
Powiatowy Urząd Pracy     

Starostwo Powiatowe, CKZiU, 
szkoły ponadpodstawowe, 
Powiatowy Urząd Pracy 2. Liczba firm współpracujących 

ze szkołami. 
Szt. Wydział Edukacji i Sportu    

3. Liczba osób korzystających z 
form współpracy z pracodawcami 
(praktyki zawodowe, staże). 

Osoba Wydział Edukacji i Sportu, 
Powiatowy Urząd Pracy      

4. Liczba spotkań z pracodawcami 
i przedstawicielami biznesu. 

Szt. Wydział Edukacji i Sportu    

1.1.8. Unowocześnianie kierunków kształcenia w szkołach 
ponadpodstawowych. 

1. Liczba i rodzaj nowych 
kierunków kształcenia. 

Szt. Wydział Edukacji i Sportu    CKZiU, szkoły 
ponadpodstawowe 

2. Liczba uczniów podejmujących 
naukę w nowych zawodach. 

Osoba Wydział Edukacji i Sportu    CKZiU, szkoły 
ponadpodstawowe 

1.1.9. Gnieźnieński Program Wspierania Edukacji. 

1. Liczba przedsięwzięć, 
programów realizowanych w 
ramach działania.  

Szt. Wydział Edukacji i Sportu    CKZiU, szkoły 
ponadpodstawowe 

2. Liczba szkół, w których 
realizowane było działanie. 

Szt. Wydział Edukacji i Sportu    Starostwo Powiatowe, CKZiU, 
szkoły ponadpodstawowe 

3. Liczba uczniów objętych 
działaniem. 

Osoba Wydział Edukacji i Sportu    Starostwo Powiatowe, CKZiU, 
szkoły ponadpodstawowe 

1.2. Kompleksowa 

opieka zdrowotna 
1.2.1. Centralizacja, modernizacja i rozszerzenie działalności 
szpitala powiatowego w Gnieźnie. 

1. Scentralizowany obiekt szpitala  Zakończone 
działanie  

Szpital Pomnik Chrztu Polski Szpital Pomnik Chrztu Polski 

2. Utworzony oddział 
neurologiczny. 
 

Zakończone 
działanie  

Szpital Pomnik Chrztu Polski Szpital Pomnik Chrztu Polski 
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Priorytety Działania Wskaźnik produktu 
Jednostka 

miary 
Źródło danych Podmiot realizujący 

3. Utworzony oddział udarowy  Zakończone 
działanie  

Szpital Pomnik Chrztu Polski Szpital Pomnik Chrztu Polski 

4. Uruchomiony program lekowy.   Zakończone 
działanie 

Szpital Pomnik Chrztu Polski Szpital Pomnik Chrztu Polski 

1.2.2. Prowadzenie i wspieranie działań z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej.  

1. Liczba zrealizowanych 
programów profilaktyki 
zdrowotnej. 

Szt.  Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych, Szpital Pomnik 
Chrztu Polski, ZOL 

1.3. Zrównoważona 

polityka społeczna 

1.3.1. Rozwój form aktywizacji mieszkańców powiatu, w tym 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

1. Liczba nowych form aktywizacji 
mieszkańców GPS. 

Szt. Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Domy Pomocy Społecznej 

1.3.2. Rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej, 
ustanowienie kolejnych rodzinnych domów dziecka. 

1. Liczba kandydatów do 
prowadzenia rodzinnych form 
pieczy zastępczej. 

Osoba PCPR PCPR 

2. Liczba ustanowionych 
rodzinnych domów dziecka oraz 
rodzin zastępczych. 

Szt. PCPR PCPR 

3. Liczba zrealizowanych 
kampanii promujących 
rodzicielstwo zastępcze. 

Szt. PCPR PCPR 

1.3.3. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, w tym 
utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej z miejscami 
noclegowymi. 

1. Liczba osób objętych 
wsparciem w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie.  

Osoba PCPR PCPR 

2. Utworzony ośrodek interwencji 
kryzysowej w miejscami 
noclegowymi. 

Zakończone 
działanie 

PCPR PCPR 

1.3.4. Wsparcie działalności lokalnych organizacji 
pozarządowych. 

1. Liczba organizacji społecznych 
korzystających z Centrum 
Aktywności Społecznej Largo. 

Szt. Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

1.4. Czyste 

środowisko i zasoby 

dla pokoleń 

1.4.1.  Prowadzenie działań z zakresu ochrony środowiska, 
ochrony powietrza i klimatu, OZE, gospodarki leśnej i 
gospodarki odpadami. 

1. Liczba obiektów wspartych w 
zakres ochrony środowiska wraz z 
podaniem efektu rzeczowego i 
ekologicznego. 

Szt. Wydział Środowiska, Leśnictwa 
i Rolnictwa 

Starostwo Powiatowe, we 
współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi, instytucjami 
związanymi z ochroną 
środowiska i leśnictwem 

2. Liczba zrealizowanych 
kampanio, akcji, przedsięwzięć 
wraz z podaniem efektu 
rzeczowego i ekologicznego. 

Szt. Wydział Środowiska, Leśnictwa 
i Rolnictwa 

Starostwo Powiatowe, we 
współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi, instytucjami 
związanymi z ochroną 
środowiska i leśnictwem 

3. Waga usuniętych odpadów 
azbestowych.  

Tona Wydział Środowiska, Leśnictwa 
i Rolnictwa 

Starostwo Powiatowe we 
współpracy z gminami 

4. Ilość przekonserwowanych 
rowów 

km Wydział Środowiska, Leśnictwa 
i Rolnictwa 

Starostwo Powiatowe we 
współpracy ze spółkami 
wodnymi 
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Priorytety Działania Wskaźnik produktu 
Jednostka 

miary 
Źródło danych Podmiot realizujący 

1.4.2. Prowadzenie i monitorowanie działań z zakresu 
ochrony przyrody (w tym bioróżnorodności), gospodarki 
wodnej i rybactwa śródlądowego. 

Liczba realizowanych 
przedsięwzięć z wraz z podaniem 
efektu rzeczowego i 
ekologicznego. 

Szt. Wydział Środowiska, Leśnictwa 
i Rolnictwa 

Starostwo Powiatowe we 
współpracy ze Społeczną Strażą 
Rybacką Powiatu 
Gnieźnieńskiego 

1.5. Wysoki poziom 

bezpieczeństwa 

1.5.1. Prowadzenie i wspieranie działań w zakresie 
zapewniania bezpieczeństwa publicznego. 

1. Liczba działań w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego na terenie powiatu. 

Szt. Wydział Spraw Obywatelskich i 
Zarządzania Kryzysowego 

Powiatowe służby oraz 
podmioty ratownicze 

1.5.2. Wsparcie zakupu i wymiana sprzętu oraz wsparcie 
działalności powiatowych służb oraz podmiotów 
ratowniczych. 

1. Liczba wspartych służb oraz 
podmiotów ratowniczych  

Szt. Wydział Spraw Obywatelskich i 
Zarządzania Kryzysowego 

Powiatowe służby oraz 
podmioty ratownicze 

2. Liczba zakupionego i 
wymienionego sprzętu 
ratowniczego 

Szt. Wydział Spraw Obywatelskich i 
Zarządzania Kryzysowego 

3. Wartość zrealizowanych 
zakupów i wymiany sprzętu 

Zł Wydział Spraw Obywatelskich i 
Zarządzania Kryzysowego 

2.1. Wysoka 

przedsiębiorczość i 

partnerstwo na rzecz 

aktywności 

gospodarczej 

2.1.1. Wspieranie i promocja lokalnej przedsiębiorczości  
i podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie 
powiatu gnieźnieńskiego. 

1. Zrealizowany konkurs Orzeł dla 
Powiatu Gnieźnieńskiego. 

Zrealizowane 
działanie w 
danych roku 

Wydział Promocji i Turystyki  Starostwo Powiatowe 

2. Liczba kampanii/ akcji promocji 
gospodarczej powiatu. 

Szt.  Wydział Promocji i Turystyki  Starostwo Powiatowe 

2.1.2. Wspieranie aktywności zawodowej oraz rozwoju 
przedsiębiorczości. 

1. Liczba osób wspartych w 
zakresie aktywności zawodowej/ 
rozwoju działalności 
gospodarczej.  

Osoba PUP PUP 

2.1.3. Promocja przedsiębiorczości w szkołach powiatowych. 
1. Liczba szkół, w których 
realizowane są działania 
promujące przedsiębiorczość. 

Szt. Wydział Edukacji i Sportu CKUiZ, szkoły 
ponadpodstawowe   

2.1.4. Prowadzenie monitoringu lokalnego rynku pracy pod 
kątem prognoz i zapotrzebowania na kierunki kształcenia na 
terenie powiatu gnieźnieńskiego. 

1. Opracowany raport z 
monitoringu lokalnego rynku 
pracy.  

Raport PUP PUP 

2.1.5. Gnieźnieńskie Targi Pracy i Giełdy Pracy. 
1. Zrealizowane Targi Pracy i 
Giełdy Pracy. 

Zrealizowane 
działanie w 
danych roku 

PUP PUP 

2.2. Rozwój 

turystyczny oraz 

kształtowanie oferty 

czasu wolnego 

2.2.1. Współpraca z instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi na rzecz popularyzacji turystyki. 

1. Liczba organizacji i instytucji 
współpracujących z Powiatem na 
rzecz popularyzacji turystyki. 

 
Szt. 

Wydział Promocji i Turystyki Starostwo Powiatowe 

2.2.2. Wspieranie produktów turystycznych i ich dostępności 
oraz integracji oferty turystycznej powiatu. 

1. Liczba wspartych produktów 
turystycznych. 

Szt.  Wydział Promocji i Turystyki Starostwo Powiatowe 

2.2.3. Prowadzenie działań promocyjnych w  wymiarze 
turystycznym, kulturalnym oraz czasu wolnego. 

1. Liczba kampanii/ akcji 
promujących powiat w wymiarze 
turystycznym. 

Szt. Wydział Promocji i Turystyki Starostwo Powiatowe 
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Priorytety Działania Wskaźnik produktu 
Jednostka 

miary 
Źródło danych Podmiot realizujący 

2.2.4. Promocja i wspieranie rozwoju produktów lokalnych i 
regionalnych. 

1. Liczba kampanii/ akcji 
promujących rozwój produktów 
ekologicznych, lokalnych, 
regionalnych. 

Szt. Wydział Środowiska, Leśnictwa 
i Rolnictwa 

Starostwo Powiatowe 

2.2.5. Wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego. 

1. Wartość środków 
przeznaczonych na wsparcie 
realizacji zadań z zakresu kultury i 
dziedzictwa kulturowego. 

Zł  Centrum Kultury "Scena to 
dziwna" 

Starostwo Powiatowe 

2. Liczba podmiotów, które 
uzyskały wsparcie realizacji zadań 
w zakresie kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego. 

Zł  Centrum Kultury "Scena to 
dziwna" 

Starostwo Powiatowe 

2.2.6. Organizacja imprez sportowych propagujących 
wybrane dyscypliny sportowe. 

1. Liczba zorganizowanych 
imprez.  

Szt. Wydział Edukacji i Sportu    Starostwo Powiatowe 

4. 2.2.7. Stypendia i nagrody sportowe. 
5. 1. Liczba przyznanych stypendiów 

i nagród. 
Szt. 6. Wydział Edukacji i Sportu    7. Starostwo Powiatowe 

8. 2.2.8. Wsparcie działalności klubów sportowych. 
9. 2. Liczba wspartych klubów 

sportowych. 
Szt.  10. Wydział Edukacji i Sportu    11. Starostwo Powiatowe 

12. 2.2.9. Rozwój turystyki kolejowej w Powiecie Gnieźnieńskim. 
13. 1. Wartość wspartych przez 

Powiat inicjatyw w zakresie 
rozwoju turystyki kolejowej.  

Zł 14. Wydział Komunikacji, 
Transportu i Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego 

15. Starostwo Powiatowe 

2.3. Powiat 

zintegrowany 

przestrzennie 

2.3.1. Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej 
(poszerzenie dróg, nakładki bitumiczne), budowa ścieżek 
rowerowych, budowa i przebudowa chodników, budowa 
rond wraz z infrastrukturą. 

1. Długość zrealizowanych 
inwestycji drogowych.  

Km Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg 

2. Wartość zrealizowanych 
inwestycji drogowych. 

Zł Powiatowy Zarząd Dróg 

2.3.2. Poprawa bezpieczeństwo pieszych - budowa 
sygnalizacji świetlnej, doświetlenie przejść dla pieszych, 
budowa azyli drogowych i innych urządzeń poprawiających 
bezpieczeństwo ruchu pieszych i ruchu kołowego. 

1. Liczba i wartość zrealizowanych 
inwestycji z zakresu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych. 

Szt.  Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg 

2. Wartość zrealizowanych 
inwestycji z zakresu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych. 

Zł Powiatowy Zarząd Dróg 

3.1. Nowoczesne 

technologie usług 

publicznych 

3.1.1. Rozwój e-administracji. 
 
 
 
 

1. Liczba wdrożonych e-usług w 
Starostwie Powiatowych.  

Szt.  Wydział organizacyjno-
administracyjny  

Starostwo Powiatowe 

2. Liczba wdrożonych e-usług w 
jednostkach podległych 
Starostwa Powiatowego. 

Szt. Wydział organizacyjno-
administracyjny 

Starostwo Powiatowe i 
jednostki organizacyjne 

3.2. Rozwinięta baza 

instytucji 

powiatowych 

3.2.1. Rozwój i modernizacja bazy lokalowej Starostwa 
Powiatowego i jednostek podległych. 

1. Liczba zmodernizowanych 
obiektów należących do powiatu. 

Szt.  Wydział organizacyjno-
administracyjny 

Starostwo Powiatowe 

2. Liczba obiektów Powiatu z 
poprawionym dostępem dla osób 
niepełnosprawnych. 

Szt. Wydział organizacyjno-
administracyjny 

Starostwo Powiatowe 



58 
 

Priorytety Działania Wskaźnik produktu 
Jednostka 

miary 
Źródło danych Podmiot realizujący 

3.3. Profesjonalne 

kadry Powiatu 
3.3.1. Stałe podnoszenie kompetencji oraz wiedzy 
pracowników instytucji powiatowych. 

1. Liczba osób uczestniczących w 
szkoleniach i podnoszeniu 
kompetencji.  

Osoba Wydział organizacyjno-
administracyjny 

Starostwo Powiatowe i 
jednostki organizacyjne 

2. Liczba osób uczestniczących w 
szkoleniach i podnoszeniu 
kompetencji w zakresie 
porozumiewania się językiem 
migowym. 

Osoba Wydział organizacyjno-
administracyjny 

Starostwo Powiatowe i 
jednostki organizacyjne 

3. Liczba osób wspartych w 
zakresie umiejętności 
językowych. 

Osoba Wydział organizacyjno-
administracyjny 

Starostwo Powiatowe i 
jednostki organizacyjne 

3.4. Intensyfikacja 

współpracy krajowej  

i międzynarodowej 

3.4.1. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego  
i innymi podmiotami na gruncie krajowym  
i międzynarodowym. 

1. Liczba zrealizowanych działań/ 
liczba partnerów 
współpracujących. 

Szt. Wydział Promocji i Turystyki Starostwo Powiatowe 
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Tabela 8. Ocena rezultatów realizacji Strategii  

Rezultat 
Spójność z 

wyzwaniami 

Oczekiwany 

trend 
Wskaźniki lub sposoby oceny 

Zapewnienie zrównoważonego 

rozwoju społeczno-

gospodarczego, w tym spójności 

społecznej 

1, 3 Zmniejszenie 

dysproporcji 

rozwojowych 

pomiędzy 

poszczególnymi 

gminami.  

▪ Wskaźniki bezrobocia 

w ujęciu gminnym (GUS), 

▪ Wskaźniki migracji w ujęciu 

gminnym (GUS), 

▪ Wskaźniki dochodów 

własnych samorządów 

(GUS),  

▪ Ocena jakościowa 

(wywiady/ rozmowy 

z wójtami i burmistrzami).  

Rozwój przedsiębiorczości 3, 4, 5 Wzrost  ▪ Wskaźnik liczby osób 

prowadzących działalność 

gospodarczą w relacji do 

liczby mieszkańców (GUS).  

Podtrzymanie konkurencyjności 

gospodarki powiatu poprzez 

zapewnienie kadr na rynku 

pracy 

1, 3, 5 Dalszy wzrost 

aktywności 

gospodarczej.  

▪ Wskaźnik liczby podmiotów 

w REGON (GUS), 

▪ Wskaźniki bezrobocia wśród 

osób młodych (PUP/GUS), 

▪ Wskaźniki długotrwałego 

bezrobocia (PUP/ GUS),  

▪ Aktywność osób 

bezrobotnych – raporty 

z podjęć pracy. 

Wzrost liczby osób 

korzystających z oferty 

turystycznej 

4 Wzrost  ▪ Wskaźnik liczby osób 

korzystających z noclegów 

z relacji do liczby 

mieszkańców (GUS).  

Wzrost liczby podmiotów 

gospodarczych działających 

w branżach związanych z 

turystyką i czasem wolnym 

4 Wzrost  ▪ Wskaźnik liczby podmiotów 

w REGON w sekcjach 

związanych z gastronomią 

i zakwaterowaniem (GUS).  

Rozwój produktów lokalnych, 

regionalnych i ekologicznych 

5,  Wzrost  ▪ Liczba zarejestrowanych 

produktów tradycyjnych 

i regionalnych (źródło: dane 

Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi)  

Podtrzymanie wzrostu 

dochodów samorządów 

lokalnych 

1, 3, 4, 5 Wzrost 

dochodów 

własnych 

samorządów 

lokalnych.  

▪ Wskaźniki dochodów 

własnych samorządów 

(GUS). 

 

Ochrona środowiska 2,  Poprawa lub 

zachowanie 

dobrego stanu 

środowiska  

▪ Dane nt. stanu środowiska 

prezentowane w rocznych 

ocenach stanu środowiska 

w województwie 

wielkopolskim (PIOŚ).  
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Rezultat 
Spójność z 

wyzwaniami 

Oczekiwany 

trend 
Wskaźniki lub sposoby oceny 

▪ Wzrost odsetka osób 

korzystających z sieci 

kanalizacyjnej i gazowej 

(GUS).  

Zachowanie ładu 

przestrzennego 

2,  Zachowanie 

walorów 

przestrzennych i 

środowiskowych  

▪ Odsetek powierzchni gmin 

objętych miejscowymi 

planami zagospodarowania 

przestrzennego (GUS).  

Rozwój oferty mieszkaniowej, 

w tym dla osób młodych 

2 Wzrost liczby 

mieszkań  

▪ Liczba mieszkań 

zrealizowanych w ramach 

programów 

ogólnokrajowych 

wspierających budowę 

mieszkań dla młodych. 

Zwiększenie zdolności 

retencjonowania wody 

6 Wzrost  ▪ Ocena jakościowa 

(wywiady/ rozmowy 

z ekspertami) nt. potencjału 

retencyjnego powiatu 

gnieźnieńskiego.  

Rozwój odnawialnych źródeł 

energii 

7 Wzrost  ▪ Liczba zrealizowanych 

inwestycji z zakresu OZE 

(dane pozyskane 

z poszczególnych gmin oraz 

na podstawie wydanych 

pozwoleń na budowę).  

Zmniejszenie emisji CO2 7 Spadek  ▪ Syntetyczna informacja nt. 

spadku emisji CO2 w wyniku 

inwestycji zrealizowanych 

w obiektach powiatowych 

oraz obiektach gminnych. 

Wzrost świadomości 

ekologicznej mieszkańców 

7 Wzrost  ▪ Ocena jakościowa 

(wywiady/ rozmowy 

z ekspertami) nt. stanu 

świadomości ekologicznej. 

Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego i wyższego oraz 

dostosowanie systemu 

kształcenia do potrzeb rynku 

pracy 

8 Wzrost  ▪ Liczba szkół powiatu 

współpracujących z 

przedsiębiorcami przy 

realizacji programów 

kształcenia. 

Zwiększenie dostępności do 

usług opieki zdrowotnej 

9 Wzrost  ▪ Liczba osób korzystających 

z usług Szpitala 

Powiatowego z ZOL, 

▪ Wskaźnik kadr medycznych 

w relacji do liczby 

mieszkańców.   

Rozwój powiatowego systemu 

pomocy społecznej 

10 Wzrost  ▪ Ocena jakościowa 

(wywiady/ rozmowy 
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Rezultat 
Spójność z 

wyzwaniami 

Oczekiwany 

trend 
Wskaźniki lub sposoby oceny 

z ekspertami) systemu 

pomocy społecznej 

w powiecie gnieźnieńskim.  

Zintegrowanie oraz rozwój 

oferty kulturalnej i rekreacyjnej 

w przestrzeni powiatu 

11 Wzrost  ▪ Ocena jakościowa 

(wywiady/ rozmowy 

z ekspertami) oferty 

kulturalnej i rekreacyjnej. 

▪ Wskaźnik liczby osób 

uczestniczących w 

imprezach na terenie 

powiatu (GUS).  

▪ Wskaźnik liczby osób 

ćwiczących w klubach 

sportowych w relacji do 

liczby mieszkańców (GUS).  

Podniesienie efektywności 

zarządzania powiatem 

12 Wzrost  ▪ Wdrożenie założeń 

Programu 

Ostrożnościowego. 

▪ Osiągnięcie pozytywnych 

wskaźników relacji 

zadłużenia do nadwyżki 

dochodów bieżących.  

Poprawa jakości i dostępności 

usług publicznych 

12 Wzrost  ▪ Liczba e-usług. 

▪ Liczba instytucji powiatu 

z poprawionym dostępem.  

 

 

Tabela 9. Harmonogram wdrażania Strategii 

L.p. Działanie Odpowiedzialność Termin 

1 Przygotowanie zadań, stanowiących rozwinięcie 

kierunków działań Strategii w ujęciu rocznym oraz 

ich przekazanie przez Kierowników działań 

Koordynatorowi Strategii.  

Poszczególne 

wydziały i 

jednostki 

organizacyjne, 

kierownicy działań 

Do 15 sierpnia 

roku 

poprzedzającego 

realizację 

2 Przedłożenie i akceptacja projektów realizacyjnych 

przez Zarząd Powiatu oraz Wydział Finansów.  

Zarząd Powiatu, 

Wydział Finansów  

Październik roku 

poprzedzającego 

realizację  

3. Opracowywanie dokumentacji technicznej dla 

projektów inwestycyjnych, kosztorysów, 

uzyskiwanie wszelkich pozwoleń. 

Opracowanie studiów wykonalności i wniosków 

aplikacyjnych oraz niezbędnych załączników. 

Poszczególne 

wydziały i 

jednostki 

organizacyjne 

Wg potrzeb  
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L.p. Działanie Odpowiedzialność Termin 

Zgodnie z harmonogramami opracowywania, 

składania, realizacji i rozliczenia poszczególnych 

projektów na współfinansowanie zadań. 

4.  Opracowanie i przedstawienie danych 

sprawozdawczych nt. działań zrealizowanych, wraz 

ze wskaźnikami w danych roku do Koordynatora 

Strategii (wg wzoru karty). 

Poszczególne 

wydziały i 

jednostki 

organizacyjne 

Do lutego 

każdego roku  

5. Opracowanie rocznego sprawozdania z realizacji 

Strategii.  

 

Koordynator 

Strategii  

Do kwietnia 

każdego roku  

7.  Prezentacja sprawozdania z realizacji Strategii 

Zarządowi Powiatu oraz podczas sesji Rady Powiatu. 

Koordynator 

Strategii 

Maj każdego 

roku  

8. Ocena aktualności Strategii na podstawie ewaluacji 

śródokresowej lub w przypadku stwierdzonej 

potrzeby dokonania zmian w zapisach Strategii.  

W przypadku stwierdzenia, że Strategia wymaga 

zmiany Zarząd Powiatu występuje do Rady Powiatu 

z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku załącza się 

uzasadnienie wskazujące na potrzebę zmian lub 

aktualizacji Strategii.  

Koordynator 

Strategii 

W 2026 roku w 

odniesieniu do 

ewaluacji 

śródokresowej 

lub wg potrzeb  

9. Działania Public Relations, bieżąca i stała 

komunikacja z odbiorcami działań i partnerami nt. 

Strategii i stanu jej wdrażania.  

Koordynator 

Strategii  

Działanie stałe 

10.  Ewaluacja końcowa Strategii.  Koordynator 

Strategii 

2031 rok  
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7. Spójność Strategii z założeniami polityk krajowych 
i regionalnych 
 

7.1. Spójność Strategii rozwoju z założeniami polityk krajowych 
 

Tabela 10. Spójność założeń Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategii Rozwoju Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 
Powiązania wykazane w Strategii Rozwoju Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030 w odniesieni do 

priorytetów 

Cel szczegółowy 1 – Zwiększenie spójności rozwoju 

kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym i przestrzennym. 

1.4. Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach 

zdegradowanych. 

1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie 

usług publicznych i podnoszącej atrakcyjność 

inwestycyjną obszarów. 

1.2. Kompleksowa opieka zdrowotna 

1.3. Zrównoważona polityka społeczna 

1.4. Czyste środowisko i zasoby dla pokoleń 

1.5. Wysoki poziom bezpieczeństwa 

2.1. Wysoka przedsiębiorczość i partnerstwo na rzecz 

aktywności gospodarczej 

2.3. Powiat zintegrowany przestrzennie 

Cel szczegółowy 2 – Wzmacnianie regionalnych 

przewag konkurencyjnych. 

2.1. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego.  

2.2. Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu 

regionalnym i lokalnym.  

2.3. Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie 

podejścia opartego na Regionalnych Inteligentnych 

Specjalizacjach. 

 

1.1. Innowacyjna edukacja 

1.2. Kompleksowa opieka zdrowotna 

1.3. Zrównoważona polityka społeczna 

2.1. Wysoka przedsiębiorczość i partnerstwo na rzecz 

aktywności gospodarczej 

2.2. Rozwój turystyczny oraz kształtowanie oferty 

czasu wolnego 

2.3. Powiat zintegrowany przestrzennie 

Cel szczegółowy 3 – Podniesienie jakości 

zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych 

terytorialnie. 

3.1. Wzmacnianie potencjału administracji na rzecz 

zarządzania rozwojem. 

3.2. Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego 

podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, 

regionalnym i ponadregionalnym.  

3.3. Poprawa organizacji świadczenia usług 

publicznych. 

3.4. Efektywny i spójny system finansowania 

polityki regionalnej. 

3.1. Nowoczesne technologie usług publicznych 

3.2. Rozwinięta baza instytucji powiatowych 

3.3. Profesjonalne kadry Powiatu 

3.4. Intensyfikacja współpracy krajowej  
i międzynarodowej 

Źródło: Opracowanie własne 
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7.2. Spójność Strategii rozwoju z założeniami polityk regionalnych  
 

Tabela 11. Spójność założeń Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 oraz Strategii 
Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030 

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 
do 2030 roku 

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 
2022 -2030 w odniesieniu do priorytetów 

CEL STRATEGICZNY 1.  
WZROST GOSPODARCZY WIELKOPOLSKI BAZUJĄCY 

NA WIEDZY SWOICH MIESZKAŃCÓW 
 

CEL OPERACYJNY 1.1. Zwiększenie innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki regionu 

2.1. Wysoka przedsiębiorczość i partnerstwo na 

rzecz aktywności gospodarczej 

2.2. Rozwój turystyczny oraz kształtowanie oferty 

czasu wolnego 

2.3. Powiat zintegrowany przestrzennie 
 

CEL OPERACYJNY 1.2. Wzrost aktywności zawodowej 
i utrzymanie wysokiej jakości zatrudnienia 

2.1. Wysoka przedsiębiorczość i partnerstwo na 

rzecz aktywności gospodarczej 

2.2. Rozwój turystyczny oraz kształtowanie oferty 

czasu wolnego 

CEL OPERACYJNY 1.3. Wzrost i poprawa 
wykorzystania kapitału ludzkiego na rynku pracy  

1.1. Innowacyjna edukacja 

1.2. Kompleksowa opieka zdrowotna 

1.3. Zrównoważona polityka społeczna 

CEL STRATEGICZNY 2.  
ROZWÓJ SPOŁECZNY WIELKOPOLSKI OPARTY NA 
ZASOBACH MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH  

REGIONU 

 

CEL OPERACYJNY 2.1. Rozwój Wielkopolski 
świadomy demograficznie 

1.2. Kompleksowa opieka zdrowotna 

1.3. Zrównoważona polityka społeczna 

CEL OPERACYJNY 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji 
i wykluczeniom 

1.2. Kompleksowa opieka zdrowotna 

1.3. Zrównoważona polityka społeczna 

CEL OPERACYJNY 2.3. Rozwój kapitału społecznego i 
kulturowego regionu 

1.3. Zrównoważona polityka społeczna 

1.4. Czyste środowisko i zasoby dla pokoleń 

2.2. Rozwój turystyczny oraz kształtowanie oferty 

czasu wolnego 

CEL STRATEGICZNY 3.  
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY Z POSZANOWANIEM 
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WIELKOPOLSKI 

 

CEL OPERACYJNY 3.1. Poprawa dostępności i 
spójności komunikacyjnej województwa 

2.3. Powiat zintegrowany przestrzennie 

CEL OPERACYJNY 3.2. Poprawa stanu oraz ochrona 
środowiska przyrodniczego Wielkopolski 

1.4. Czyste środowisko i zasoby dla pokoleń 

CEL OPERACYJNY 3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa i 
efektywności energetycznej 

1.4. Czyste środowisko i zasoby dla pokoleń 

1.5. Wysoki poziom bezpieczeństwa 

CEL STRATEGICZNY 4.  
WZROST SKUTECZNOŚCI WIELKOPOLSKICH 
INSTYTUCJI I SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA 

REGIONEM 
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Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 
do 2030 roku 

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 
2022 -2030 w odniesieniu do priorytetów 

CEL OPERACYJNY 4.1. Rozwój zdolności zarządczych i 
świadczenia usług 

3.1. Nowoczesne technologie usług publicznych 

3.2. Rozwinięta baza instytucji powiatowych 

3.3. Profesjonalne kadry Powiatu 
 

CEL OPERACYJNY 4.2. Wzmocnienie mechanizmów 
koordynacji i rozwoju 

3.3. Profesjonalne kadry Powiatu 

3.4. Intensyfikacja współpracy krajowej  

i międzynarodowej 

Źródło: opracowanie własne 
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8. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
 

Rozdział zostanie uzupełniony po uzyskaniu odpowiedzi od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.  
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10. Załączniki  
 

Załącznik nr 1. Diagnoza  

 

Załącznik nr 2. Zbiorcze ujęcie tabelaryczne projektów realizacyjnych (jako narzędzie do rocznych 

planów) – załącznik w Excel  

 

Załącznik nr 3. Karta sprawozdawcza z realizacji działań  

Numer działania  

Nazwa działania  

Kierownik działania   

Zadania w działaniu 

 
Plan (zakres rzeczowy) 

Wykonanie (zakres rzeczowy – wskazać 
jedynie różnice) 

Zadanie nr 1    

Zadanie nr 2    

   

   

Finansowanie 

 Plan Wykonanie 

Zadanie nr 1   

Zadanie nr 2    

   

   

Osiągnięte wskaźniki (wg propozycji ze Strategii) 

 Plan Wykonanie 

Zadanie nr 1   

Zadanie nr 2    

   

   

Uzasadnienie dla 
osiągniętego zakresu 
realizacji  
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Załącznik nr 4. Syntetyczna ocena stanu wdrażania założeń Strategii w ujęciu rocznym  

Priorytety Działania 
Działanie 

realizowane 

Działania nie było 

realizowane 

Uzasadnienie dla osiągniętego zakresu realizacji (zobacz karta z 

realizacji zadania) 

1.1. Innowacyjna 

edukacja 

1.1.1. Poprawa stanu infrastruktury oświatowej oraz rozwój i 
modernizacja przyszkolnej bazy sportowej. 

   

1.1.2. Zakup i wyposażenie jednostek oświatowych w pomoce 
dydaktyczne, sprzęt i wyposażenie, w tym IT, poprawa dostępu do 
szerokopasmowego Internetu.  

   

1.1.3. Wzmocnienie potencjału kadrowego szkół 
ponadpodstawowych powiatu gnieźnieńskiego, w szczególności w 
zakresie kształcenia zawodowego.  

   

1.1.4. Promocja, rozwój oraz doskonalenie szkolnictwa zawodowego 
oraz szkół powiatu gnieźnieńskiego. 

   

1.1.5. Rozwój form doradztwa zawodowego dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych i podstawowych oraz doradztwa w zakresie 
wyboru dalszych kierunków kształcenia. 

   

1.1.6. Prowadzenie kształcenia dla dorosłych w kierunkach 
dostosowanych do potrzeb rynku pracy. 

   

1.1.7. Moderowanie współpracy szkół z biznesem i uczelniami 
mającej na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku 
pracy. 

   

1.1.8. Unowocześnianie kierunków kształcenia w szkołach 
ponadpodstawowych. 

   

1.1.9. Gnieźnieński Program Wspierania Edukacji.    

1.2. Kompleksowa 

opieka zdrowotna 

1.2.1. Centralizacja, modernizacja i rozszerzenie działalności szpitala 
powiatowego w Gnieźnie. 

   

1.2.2. Prowadzenie i wspieranie działań z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej. 

   

1.3. Zrównoważona 

polityka społeczna 

1.3.1. Rozwój form aktywizacji mieszkańców powiatu, w tym osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

   

1.3.2. Rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej, ustanowienie 
kolejnych rodzinnych domów dziecka. 

   

1.3.3. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, w tym 
utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej z miejscami 
noclegowymi. 

   

1.3.4. Wsparcie działalności lokalnych organizacji pozarządowych.    

1.4. Czyste 

środowisko i zasoby 

dla pokoleń 

1.4.1. Prowadzenie działań z zakresu ochrony środowiska, ochrony 
powietrza i klimatu, OZE, gospodarki leśnej i gospodarki odpadami. 

   

1.4.2. Prowadzenie i monitorowanie działań z zakresu ochrony 
przyrody (w tym bioróżnorodności), gospodarki wodnej i rybactwa 
śródlądowego. 
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Priorytety Działania 
Działanie 

realizowane 

Działania nie było 

realizowane 

Uzasadnienie dla osiągniętego zakresu realizacji (zobacz karta z 

realizacji zadania) 

1.5. Wysoki poziom 

bezpieczeństwa 

1.5.1. Prowadzenie i wspieranie działań w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa publicznego. 

   

1.5.2. Wsparcie zakupu i wymiana sprzętu oraz wsparcie działalności 
powiatowych służb oraz podmiotów ratowniczych. 

   

2.1. Wysoka 

przedsiębiorczość i 

partnerstwo na rzecz 

aktywności 

gospodarczej 

2.1.1. Wspieranie i promocja lokalnej przedsiębiorczości i podmiotów 
gospodarczych zlokalizowanych na terenie powiatu gnieźnieńskiego. 

   

2.1.2. Wspieranie aktywności zawodowej oraz rozwoju 
przedsiębiorczości. 

   

2.1.3. Promocja przedsiębiorczości w szkołach powiatowych.    

2.1.4. Prowadzenie monitoringu lokalnego rynku pracy pod kątem 
prognoz i zapotrzebowania na kierunki kształcenia na terenie 
powiatu gnieźnieńskiego. 

   

2.1.5. Gnieźnieńskie Targi Pracy i Giełdy Pracy.    

2.2. Rozwój 

turystyczny oraz 

kształtowanie oferty 

czasu wolnego 

2.2.1. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi na 
rzecz popularyzacji turystyki. 

   

2.2.2. Wspieranie produktów turystycznych i ich dostępności oraz 
integracji oferty turystycznej powiatu. 

   

2.2.3. Prowadzenie działań promocyjnych w  wymiarze turystycznym, 
kulturalnym oraz czasu wolnego. 

   

2.2.4. Promocja i wspieranie rozwoju produktów lokalnych i 
regionalnych. 

   

2.2.5. Wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego. 

   

2.2.6. Organizacja imprez sportowych propagujących wybrane 
dyscypliny sportowe. 

   

16. 2.2.7. Stypendia i nagrody sportowe. 17.  18.  19.  

20. 2.2.8. Wsparcie działalności klubów sportowych. 21.  22.  23.  

24. 2.2.9. Rozwój turystyki kolejowej w Powiecie Gnieźnieńskim. 25.  26.  27.  

2.3. Powiat 

zintegrowany 

przestrzennie 

2.3.1. Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej (poszerzenie 
dróg, nakładki bitumiczne), budowa ścieżek rowerowych, budowa i 
przebudowa chodników, budowa rond wraz z infrastrukturą. 

   

2.3.2. Poprawa bezpieczeństwo pieszych - budowa sygnalizacji 
świetlnej, doświetlenie przejść dla pieszych, budowa azyli drogowych 
i innych urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych i 
ruchu kołowego. 

   

3.1. Nowoczesne 

technologie usług 

publicznych 

3.1.1. Rozwój e-administracji. 
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Priorytety Działania 
Działanie 

realizowane 

Działania nie było 

realizowane 

Uzasadnienie dla osiągniętego zakresu realizacji (zobacz karta z 

realizacji zadania) 

3.2. Rozwinięta baza 

instytucji 

powiatowych 

3.2.1. Rozwój i modernizacja bazy lokalowej Starostwa Powiatowego 
w Gnieźnie i jednostek podległych. 

   

3.3. Profesjonalne 

kadry Powiatu 

3.3.1. Stałe podnoszenie kompetencji oraz wiedzy pracowników 
instytucji powiatowych. 

   

3.4. Intensyfikacja 

współpracy krajowej 

i międzynarodowej 

3.4.1. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego  
i innymi podmiotami na gruncie krajowym i międzynarodowym. 
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Załącznik nr 5. Wzór oceny produktowej realizacji Strategii – pomiar postępu realizacji (do oceny ewaluacyjnej)  

Działania Wskaźnik produktu 
Jednostka 

miary 
Źródło danych 

2021 2022 2023 2024 20252 2026 2027 2028 2029 20303 

1.1.1. Poprawa stanu infrastruktury 
oświatowej oraz rozwój  
i modernizacja przyszkolnej bazy 
sportowej. 

1. Liczba zmodernizowanych i 
wyremontowanych placówek 
oświatowych. 

Szt. Wydział 
Inwestycji    

          

2. Liczba uczniów, którym w wyniku 
przeprowadzonych remontów 
polepszyły się warunki kształcenia.  

Osoba Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

3. Nakłady na rozbudowę i 
modernizacje bazy oświatowej.  

Zł Centrum Usług 
Wspólnych   

          

4. Liczba zmodernizowanych i 
wyremontowanych obiektów bazy 
sportowej. 

Szt. Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

5. Nakłady na rozbudowę i 
modernizacje bazy sportowej. 

Zł Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

6. Liczba i rodzaj zrealizowanych 
projektów związanych z poprawą 
dostępności. 

Szt. Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

1.1.2. Zakup i wyposażenie jednostek 
oświatowych  
w pomoce dydaktyczne, sprzęt i 
wyposażenie, w tym IT, poprawa 
dostępu do szerokopasmowego 
Internetu.  

1. Liczba nowo powstałych pracowni  
w tym pracowni komputerowych. 

Szt. Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

2. Liczba nowo zakupionych pomocy 
dydaktycznych, sprzętu i 
oprogramowania. 

Szt. Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

3. Nakłady na zakup nowego sprzętu 
i wyposażenia szkół prowadzonych 
przez Powiat. 

Zł Centrum Usług 
Wspólnych   

          

1.1.3. Wzmocnienie potencjału 
kadrowego szkół ponadpodstawowych 
powiatu gnieźnieńskiego,  
w szczególności w zakresie kształcenia 
zawodowego.  

1. Liczba nauczycieli którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje 
w wyniku szkoleń/programów. 

Osoba Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

2. Liczba pracowników oświaty 
uczestniczących w projektach, 
których celem jest podniesienie 
kompetencji nauczycieli w 
szczególności w zakresie szkolnictwa 
zawodowego. 

Osoba Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

1.1.4. Promocja, rozwój oraz 
doskonalenie szkolnictwa 

1. Liczba zorganizowanych wydarzeń 
promujących szkolnictwo zawodowe 
i szkoły ponadpodstawowe. 

Szt. Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

 
2 Ewaluacja śródokresowa 
3 Ewaluacja końcowa 
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Działania Wskaźnik produktu 
Jednostka 

miary 
Źródło danych 

2021 2022 2023 2024 20252 2026 2027 2028 2029 20303 

zawodowego oraz szkół powiatu 
gnieźnieńskiego. 

2. Liczba uczestników wydarzeń 
promujących szkolnictwo zawodowe 
i szkoły ponadpodstawowe. 

Osoba Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

 
1.1.5. Rozwój form doradztwa 
zawodowego dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych i podstawowych 
oraz doradztwa w zakresie wyboru 
dalszych kierunków kształcenia. 

1. Liczba  działań z zakresu 
doradztwa zawodowego i ich 
uczestników w szkołach 
prowadzonych przez Powiat. 

Szt. Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

2. Liczba objętych działaniem 
związanym doradztwem 
zawodowym uczniów przez 
Poradnie Psychologiczno-
Pedagogiczne i CKZiU. 

Osoba Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

1.1.6. Prowadzenie kształcenia dla 
dorosłych w kierunkach 
dostosowanych do potrzeb rynku 
pracy. 

1.Liczba osób korzystających z 
kształcenia formalnego i 
pozaformalnego dla dorosłych.   

Szt. Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

2. Liczba zrealizowanych kursów i 
szkoleń dla dorosłych. 

Osoba Wydział Edukacji 
i Sportu 

          

1.1.7. Moderowanie współpracy szkół 
z biznesem i uczelniami mającej na 
celu dostosowanie oferty edukacyjnej 
do potrzeb rynku pracy. 

1. Liczba wykonanych badań rynku 
pracy w ciągu roku. 

Szt. Wydział Edukacji 
i Sportu, 
Powiatowy Urząd 
Pracy     

          

2. Liczba firm współpracujących ze 
szkołami. 

Szt. Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

3. Liczba osób korzystających z form 
współpracy z pracodawcami 
(praktyki zawodowe, staże). 

Osoba Wydział Edukacji 
i Sportu, 
Powiatowy Urząd 
Pracy      

          

4. Liczba spotkań z pracodawcami i 
przedstawicielami biznesu. 

Szt. Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

1.1.8. Unowocześnianie kierunków 
kształcenia w szkołach 
ponadpodstawowych. 

1. Liczba i rodzaj nowych kierunków 
kształcenia. 

Szt. Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

2. Liczba uczniów podejmujących 
naukę w nowych zawodach. 

Osoba Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

1.1.9. Gnieźnieński Program 
Wspierania Edukacji. 

1. Liczba przedsięwzięć, programów 
realizowanych w ramach działania.  

Szt. Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

2. Liczba szkół, w których 
realizowane było działanie. 

Szt. Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

3. Liczba uczniów objętych 
działaniem. 

Osoba Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

1.2.1. Centralizacja, modernizacja i 
rozszerzenie działalności szpitala 
powiatowego w Gnieźnie. 

1. Scentralizowany obiekt szpitala  Zakończone 
działanie  

Szpital Pomnik 
Chrztu Polski 

          

2. Utworzony oddział neurologiczny. 
 

Zakończone 
działanie  

Szpital Pomnik 
Chrztu Polski 
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Działania Wskaźnik produktu 
Jednostka 

miary 
Źródło danych 

2021 2022 2023 2024 20252 2026 2027 2028 2029 20303 

3. Utworzony oddział udarowy  Zakończone 
działanie  

Szpital Pomnik 
Chrztu Polski 

          

4. Uruchomiony program lekowy.   Zakończone 
działanie 

Szpital Pomnik 
Chrztu Polski 

          

1.2.2. Prowadzenie i wspieranie 
działań z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej.  

1. Liczba zrealizowanych programów 
profilaktyki zdrowotnej. 

Szt.  Wydział Zdrowia 
i Spraw 
Społecznych 

          

1.3.1. Rozwój form aktywizacji 
mieszkańców powiatu, w tym osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

1. Liczba nowych form aktywizacji 
mieszkańców GPS. 

Szt. Wydział Zdrowia 
i Spraw 
Społecznych 

          

1.3.2. Rozwój i promocja rodzinnej 
pieczy zastępczej, ustanowienie 
kolejnych rodzinnych domów dziecka. 

1. Liczba kandydatów do 
prowadzenia rodzinnych form pieczy 
zastępczej. 

Osoba PCPR           

2. Liczba ustanowionych rodzinnych 
domów dziecka oraz rodzin 
zastępczych. 

Szt. PCPR           

3. Liczba zrealizowanych kampanii 
promujących rodzicielstwo 
zastępcze. 

Szt. PCPR           

1.3.3. Przeciwdziałanie zjawisku 
przemocy w rodzinie, w tym 
utworzenie ośrodka interwencji 
kryzysowej z miejscami noclegowymi. 

1. Liczba osób objętych wsparciem 
w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.  

Osoba PCPR           

2. Utworzony ośrodek interwencji 
kryzysowej w miejscami 
noclegowymi. 

Zakończone 
działanie 

PCPR           

1.3.4. Wsparcie działalności lokalnych 
organizacji pozarządowych. 

1. Liczba organizacji społecznych 
korzystających z Centrum 
Aktywności Społecznej Largo. 

Szt. Wydział Zdrowia 
i Spraw 
Społecznych 

          

1.4.1.  Prowadzenie działań z zakresu 
ochrony środowiska, ochrony 
powietrza i klimatu, OZE, gospodarki 
leśnej i gospodarki odpadami. 

1. Liczba obiektów wspartych w 
zakres ochrony środowiska wraz z 
podaniem efektu rzeczowego i 
ekologicznego. 

Szt. Wydział 
Środowiska, 
Leśnictwa i 
Rolnictwa 

          

2. Liczba zrealizowanych kampanio, 
akcji, przedsięwzięć wraz z 
podaniem efektu rzeczowego i 
ekologicznego. 

Szt. Wydział 
Środowiska, 
Leśnictwa i 
Rolnictwa 

          

3. Waga usuniętych odpadów 
azbestowych.  

Tona Wydział 
Środowiska, 
Leśnictwa i 
Rolnictwa 

          

4. Ilość przekonserwowanych 
rowów 

km Wydział 
Środowiska, 
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Działania Wskaźnik produktu 
Jednostka 

miary 
Źródło danych 

2021 2022 2023 2024 20252 2026 2027 2028 2029 20303 

Leśnictwa i 
Rolnictwa 

1.4.2. Prowadzenie i monitorowanie 
działań z zakresu ochrony przyrody (w 
tym bioróżnorodności), gospodarki 
wodnej i rybactwa śródlądowego. 

Liczba realizowanych przedsięwzięć 
z wraz z podaniem efektu 
rzeczowego i ekologicznego. 

Szt. Wydział 
Środowiska, 
Leśnictwa i 
Rolnictwa 

          

1.5.1. Prowadzenie i wspieranie 
działań w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa publicznego. 

1. Liczba działań w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego na terenie powiatu. 

Szt. Wydział Spraw 
Obywatelskich i 
Zarządzania 
Kryzysowego 

          

1.5.2. Wsparcie zakupu i wymiana 
sprzętu oraz wsparcie działalności 
powiatowych służb oraz podmiotów 
ratowniczych. 

1. Liczba wspartych służb oraz 
podmiotów ratowniczych  

Szt. Wydział Spraw 
Obywatelskich i 
Zarządzania 
Kryzysowego 

          

2. Liczba zakupionego i 
wymienionego sprzętu 
ratowniczego 

Szt. Wydział Spraw 
Obywatelskich i 
Zarządzania 
Kryzysowego 

          

3. Wartość zrealizowanych zakupów 
i wymiany sprzętu 

Zł Wydział Spraw 
Obywatelskich i 
Zarządzania 
Kryzysowego 

          

2.1.1. Wspieranie i promocja lokalnej 
przedsiębiorczości  
i podmiotów gospodarczych 
zlokalizowanych na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego. 

1. Zrealizowany konkurs Orzeł dla 
Powiatu Gnieźnieńskiego. 

Zrealizowane 
działanie w 
danych roku 

Wydział Promocji 
i Turystyki  

          

2. Liczba kampanii/ akcji promocji 
gospodarczej powiatu. 

Szt.  Wydział Promocji 
i Turystyki  

          

2.1.2. Wspieranie aktywności 
zawodowej oraz rozwoju 
przedsiębiorczości. 

1. Liczba osób wspartych w zakresie 
aktywności zawodowej/ rozwoju 
działalności gospodarczej.  

Osoba PUP           

2.1.3. Promocja przedsiębiorczości w 
szkołach powiatowych. 

1. Liczba szkół, w których 
realizowane są działania promujące 
przedsiębiorczość. 

Szt. Wydział Edukacji 
i Sportu 

          

2.1.4. Prowadzenie monitoringu 
lokalnego rynku pracy pod kątem 
prognoz i zapotrzebowania na kierunki 
kształcenia na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego. 

1. Opracowany raport z monitoringu 
lokalnego rynku pracy.  

Raport PUP           

2.1.5. Gnieźnieńskie Targi Pracy i 
Giełdy Pracy. 

1. Zrealizowane Targi Pracy i Giełdy 
Pracy. 

Zrealizowane 
działanie w 
danych roku 

PUP           
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Działania Wskaźnik produktu 
Jednostka 

miary 
Źródło danych 

2021 2022 2023 2024 20252 2026 2027 2028 2029 20303 

2.2.1. Współpraca z instytucjami i 
organizacjami pozarządowymi na rzecz 
popularyzacji turystyki. 

1. Liczba organizacji i instytucji 
współpracujących z Powiatem na 
rzecz popularyzacji turystyki. 

 
Szt. 

Wydział Promocji 
i Turystyki 

          

2.2.2. Wspieranie produktów 
turystycznych i ich dostępności oraz 
integracji oferty turystycznej powiatu. 

1. Liczba wspartych produktów 
turystycznych. 

Szt.  Wydział Promocji 
i Turystyki 

          

2.2.3. Prowadzenie działań 
promocyjnych w  wymiarze 
turystycznym, kulturalnym oraz czasu 
wolnego. 

1. Liczba kampanii/ akcji 
promujących powiat w wymiarze 
turystycznym. 

Szt. Wydział Promocji 
i Turystyki 

          

2.2.4. Promocja i wspieranie rozwoju 
produktów lokalnych i regionalnych. 

1. Liczba kampanii/ akcji 
promujących rozwój produktów 
ekologicznych, lokalnych, 
regionalnych. 

Szt. Wydział 
Środowiska, 
Leśnictwa i 
Rolnictwa 

          

2.2.5. Wsparcie realizacji zadań w 
zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego. 

1. Wartość środków przeznaczonych 
na wsparcie realizacji zadań z 
zakresu kultury i dziedzictwa 
kulturowego. 

Zł  Centrum Kultury 
"Scena to 
dziwna" 

          

2. Liczba podmiotów, które uzyskały 
wsparcie realizacji zadań w zakresie 
kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego. 

Zł  Centrum Kultury 
"Scena to 
dziwna" 

          

2.2.6. Organizacja imprez sportowych 
propagujących wybrane dyscypliny 
sportowe. 

1. Liczba zorganizowanych imprez.  Szt. Wydział Edukacji 
i Sportu    

          

28. 2.2.7. Stypendia i nagrody sportowe. 
29. 1. Liczba przyznanych stypendiów i 

nagród. 
Szt. 30. Wydział Edukacji 

i Sportu    
31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  

41. 2.2.8. Wsparcie działalności klubów 
sportowych. 

42. 2. Liczba wspartych klubów 
sportowych. 

Szt.  43. Wydział Edukacji 
i Sportu    

44.  45.  46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  

54. 2.2.9. Rozwój turystyki kolejowej w 
Powiecie Gnieźnieńskim. 

55. 1. Wartość wspartych przez Powiat 
inicjatyw w zakresie rozwoju 
turystyki kolejowej.  

Zł 56. Wydział 
Komunikacji, 
Transportu i 
Bezpieczeństwa 
Ruchu 
Drogowego 

57.  58.  59.  60.  61.  62.  63.  64.  65.  66.  

2.3.1. Przebudowa istniejącej 
infrastruktury drogowej (poszerzenie 
dróg, nakładki bitumiczne), budowa 
ścieżek rowerowych, budowa i 
przebudowa chodników, budowa rond 
wraz z infrastrukturą. 

1. Długość zrealizowanych inwestycji 
drogowych.  

Km Powiatowy 
Zarząd Dróg 

          

2. Wartość zrealizowanych 
inwestycji drogowych. 

Zł Powiatowy 
Zarząd Dróg 
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Działania Wskaźnik produktu 
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Źródło danych 
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2.3.2. Poprawa bezpieczeństwo 
pieszych - budowa sygnalizacji 
świetlnej, doświetlenie przejść dla 
pieszych, budowa azyli drogowych i 
innych urządzeń poprawiających 
bezpieczeństwo ruchu pieszych i ruchu 
kołowego. 

1. Liczba i wartość zrealizowanych 
inwestycji z zakresu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych. 

Szt.  Powiatowy 
Zarząd Dróg 

          

2. Wartość zrealizowanych 
inwestycji z zakresu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych. 

Zł Powiatowy 
Zarząd Dróg 

          

3.1.1. Rozwój e-administracji. 

1. Liczba wdrożonych e-usług w 
Starostwie Powiatowych.  

Szt.  Wydział 
organizacyjno-
administracyjny  

          

2. Liczba wdrożonych e-usług w 
jednostkach podległych Starostwa 
Powiatowego [szt.] 

Szt. Wydział 
organizacyjno-
administracyjny 

          

3.2.1 Rozwój i modernizacja bazy 
lokalowej Starostwa Powiatowego 
i jednostek podległych. 

1. Liczba zmodernizowanych 
obiektów należących do powiatu. 

Szt.  Wydział 
organizacyjno-
administracyjny 

          

2. Liczba obiektów Powiatu z 
poprawionym dostępem dla osób 
niepełnosprawnych. 

Szt. Wydział 
organizacyjno-
administracyjny 

          

3.3.1. Stałe podnoszenie kompetencji 
oraz wiedzy pracowników instytucji 
powiatowych. 

1. Liczba osób uczestniczących w 
szkoleniach i podnoszeniu 
kompetencji.  

Osoba Wydział 
organizacyjno-
administracyjny 

          

2. Liczba osób uczestniczących w 
szkoleniach i podnoszeniu 
kompetencji w zakresie 
porozumiewania się językiem 
migowym. 

Osoba Wydział 
organizacyjno-
administracyjny 

          

3. Liczba osób wspartych w zakresie 
umiejętności językowych. 

Osoba Wydział 
organizacyjno-
administracyjny 

          

3.4.1. Współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego  
i innymi podmiotami na gruncie 
krajowym  
i międzynarodowym. 

1. Liczba zrealizowanych działań/ 
liczba partnerów współpracujących. 

Szt. Wydział Promocji 
i Turystyki 
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Załącznik nr 6. Wzór sprawozdania rocznego z realizacji Strategii  

 

1. Streszczenie sprawozdania.  

2. Cel i zakres sprawozdania.  

3. Treść sprawozdania rocznego.  

3.1. Zakres podjętej przez Powiat interwencji. 

▪ Cele i priorytety – stopień realizacji założeń wg oceny zakresu realizacji (działań) i ich 

wdrażania, wraz z uzasadnieniem. 

▪ Kierunki działań i projekty realizacyjne wraz z syntetyczną oceną produktów oraz 

uzasadnieniem braku realizacji wybranych działań.  

3.2. Problemy i wyzwania dla realizacji Strategii w kolejnym roku.  

▪ Ocena skuteczności realizowanych i planowanych działań wraz z propozycją modyfikacji 

i usprawnienia ich realizacji.   

▪ Ocena skuteczności systemu monitoringu.  

 

Załącznik nr 7. Wzór raportu z ewaluacji Strategii   

 

1. Streszczenie raportu.  

2. Cele i zakres badania. 

3. Wyniki badania ewaluacyjnego. 

3.1. Sytuacja społeczno-gospodarcza na terenie powiatu gnieźnieńskiego – wg wskaźników rezultatu.  

▪ Czy powiat rozwijał się w sposób zrównoważony? 

▪ Czy w powiecie widoczny był wzrost aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości? 

▪ Jak kształtowała się dostępność kadr na rynku pracy? 

▪ Czy w powiecie widoczny był rozwój turystyki? 

▪ W jaki sposób rozwijała się oferta czasu wolnego? 

▪ Czy w lokalnym obiegu gospodarczym wzrosło znaczenie produktów lokalnych, regionalnych 

i ekologicznych? 

▪ Czy podtrzymany został wzrost dochodów własnych samorządów? 

▪ Jakim był stan środowiska w powiecie gnieźnieńskim?  

▪ Czy zostały zachowane walory przestrzenne i środowiskowe? 

▪ Czy w powiecie rozwinęła się oferta mieszkaniowa, w tym dla młodych? 

▪ W jakim zakresie, skali realizowano działania na rzecz zwiększenia retencyjności? 

▪ W jakim zakresie, skali rozwinęły się odnawialne źródła energii? 

▪ W jakim zakresie, skali zmniejszyła się emisja CO2 w obiektach publicznych? 

▪ Czy nastąpił wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców? 

▪ W jakim zakresie podniesiona została jakość kształcenia zawodowego i wyższego? 

▪ W jakim zakresie zwiększyła się dostępność do opieki zdrowotnej? 

▪ Jak należy ocenić powiatowy system pomocy społecznej? 
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▪ Czy widoczny był rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjnej oraz ich integracja? 

▪ W jakim zakresie podniesiono efektywność zarządzania Powiatem.  

▪ W jakim zakresie nastąpiła poprawa dostępności i jakości usług publicznych realizowanych 

przez Powiat? 

3.2. Zakres podjętej przez Powiat interwencji w ujęciu wieloletnim (dane dla okresu 2021-2025 

w przypadku ewaluacji śródokresowej oraz dla okresu 2021-2030 dla ewaluacji końcowej).  

▪ Cele i priorytety – stopień realizacji założeń wg oceny zakresu realizacji (działań) i ich 

wdrażania, wraz z uzasadnieniem. 

▪ Kierunki działań i projekty realizacyjne wraz z syntetyczną oceną produktów oraz 

uzasadnieniem braku realizacji wybranych działań.  

 3.3. Problemy i wyzwania dla realizacji Strategii w kolejnym okresie.  

▪ Ocena skuteczności realizowanych i planowanych działań wraz z propozycją modyfikacji 

i usprawnienia ich realizacji.   

▪ Ocena skuteczności systemu monitoringu.  

 

 

 


