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w roku 2012
Wykaz projektów Planu Rozwoju Lokalnego:
Nr projektu

Tytuł projektu

Realizacja
w roku 2012
Cel strategiczny I: Troska o rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu Gnieźnieńskiego
I1Aa/1
Budowa i modernizacja dróg
tak
I1Ab/2
Remonty dróg
tak
I2Aa/3
Informator dla osób poszukujących pracy
tak
I2Ab/4
Wsparcie i inicjowanie tworzenia Klubów Pracy
tak
I2Ba/5
Gnieźnieńskie Targi Pracy i Sezonowe Giełdy Pracy
tak
I2Bb/6
Spotkania otwarte dla przedsiębiorców
tak
I2Ca/7
Dotacje i refundacje dla przedsiębiorczych
tak
I2Cb/8
Aktywizacja młodzieży i osób długotrwale bezrobotnych
tak
I2Cc/9
Aktywizacja osób po 50. roku życia
tak
I2Cd/10
Promocja przekwalifikowywania się i ustawicznego kształcenia
tak
I2Ce/108
Centrum Aktywizacji Zawodowej
tak
I2Da/11
Poprawa standardów obsługi osób bezrobotnych w PUP
tak
I2Db/12
Łatwy dostęp do informacji
tak
I2Dc/13
Zespół doradczy
tak
I3Aa/14
Zwiększenie wydatków na pomoce naukowe
I3Ab/15
Tworzenie i doposażenie laboratoriów szkolnych
I3Ac/16
Zapewnienie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
tak
I3Ad/17
Zagwarantowanie właściwej jakości kształcenia praktycznego
I3Ae/112
Realizacja projektu „Z matematyką w przyszłość”
I3Ba/18
Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego
I3Bb/19
Integracja środowiska akademickiego
I3Bc/20
Wsparcie dla szkolnictwa wyższego
tak
I4Aa/21
Termomodernizacja budynków oświatowych i opiekuńczo
- wychowawczych
I4Ab/22
Remont pomieszczeń i budynków oświatowych oraz opiekuńczo
tak
- wychowawczych
I4Ac/93
Modernizacja pomieszczeń i budynków oświatowych oraz
opiekuńczo- wychowawczych
I5Aa/23
Przygotowanie i udostępnienie internetowego informatora
o imprezach kulturalnych i sportowych
I5Ab/24
Wprowadzenie sms-owego systemu informowania o imprezach
kulturalnych i sportowych
I5Ac/25
Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych
tak
I5Ba/26
Modernizacja sprzętu wykorzystywanego do statutowej działalności
tak
Centrum Kultury „Scena to dziwna”
I6Aa/27
Promocja właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych
tak
I6Ab/28
Promocja budowania przydomowych oczyszczalni ścieków
I6Ac/29
Propagowanie na terenach wiejskich odnawialnych źródeł energii
tak
I6Ad/30
Promocja ograniczania emisji hałasu
I6Ca/31
Prowadzenie masowych edukacyjnych akcji proekologicznych dla
tak
dzieci i młodzieży
I6Cb/32
Media w służbie ochrony środowiska – konkurs dla lokalnych
mediów
I6Cc/115
Zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia środowiskowego
tak
i kształtowanie postaw z zakresu inżynierii genetycznej wśród
mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego
I6Da/33
Remont
obiektów
Jednostek
Organizacyjnych
Starostwa
Powiatowego w zakresie termomodernizacji
I6Db/34
Termomodernizacja
obiektów
Jednostek
Organizacyjnych
Starostwa Powiatowego
I6Dc/35
Kontrola bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne
I6Dd/116
Zmniejszanie ryzyka powodziowego
tak
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Cel strategiczny II: Poprawa standardów życia mieszkańców wsi i miast
Wspieranie niwelowania barier komunikacyjnych
Szkoły wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
Kultura na rzecz osób niepełnosprawnych
Wsparcie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposażenia
powiatowych służb i podmiotów ratowniczych
II2Ba/40
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
II2Bc/99
Monitoring zagrożeń na terenie powiatu
II2Bd/102
Promowanie służby patrolowej
II2Ca/41
Działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej
II2Cb/42
Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży
II2Cc/103
Działania prewencyjne w ramach realizacji programu „Razem
bezpieczniej”
II3Aa/43
Wsparcie rozbudowy szpitala przy ul. 3 Maja
II3Ab/44
Wsparcie modernizacji i termomodernizacji obiektów ZOZ
II3Ac/45
Wsparcie remontów obiektów ZOZ
II3Ad/46
Wsparcie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposażenia ZOZ
II3Ae/47
Wsparcie uruchomienia pracowni tomografii komputerowej
II3Af/48
Wsparcie komputeryzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej
II3Ba/49
Promocja świadomego rodzenia - Szkoła rodzenia
II3Bb/50
Profilaktyka nowotworowa
II3Bc/51
Profilaktyka i leczenie chorób układu krążenia
II3Bd/52
Profilaktyka zdrowego trybu życia
II3Be/53
Profilaktyka zdrowia psychicznego
II3Bf/54
Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych
zdarzeń losowych
II3Bg/92
Wyrównywanie i niwelowanie barier w komunikowaniu się
II3Bh/111
Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa
II4Aa/55
Aktywizacja seniorów
II4Ab/56
Pośrednictwo pracy w ramach wolontariatu
II4Ba/57
„Jesteśmy aktywni” – konkurs na najlepszą inicjatywę młodzieżową
II4Bb/58
Włączenie w rozwój współpracy partnerskiej mieszkańców Powiatu
II5Aa/59
Budowa i rozbudowa boisk i hal sportowych przy placówkach
oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego
II6Aa/60
Organizacja turniejów i zawodów propagujących wybrane
dyscypliny sportu
II6Ab/61
Wspieranie działalności klubów sportowych
II7Aa/62
Lokalizacja i integracja Urzędu Starostwa z Jednostkami
Organizacyjnymi
II7Ab/63
Utworzenie biura obsługi interesanta i monitoring jakości usług
publicznych
II7Ac/64
Rewitalizacja obiektów i terenów będących w gestii Powiatu
II7Ad/94
Remont urzędu Starostwa i jednostek organizacyjnych Starostwa
Powiatowego
II7Ae/95
Modernizacja urzędu Starostwa i jednostek organizacyjnych
Starostwa Powiatowego
II7Af/106
Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Powiecie
Gnieźnieńskim
II7Ba/65
Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością według
normy PN-EN-ISO 9001:2001
Cel strategiczny III: Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej
i rozwój turystyki
III1Aa/66
Punkt konsultacyjny dla osób rozpoczynających działalność
gospodarczą
III1Ab/67
Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
III1Ac/68
Informator gospodarczy Powiatu Gnieźnieńskiego w formie portalu
internetowego
II1Aa/36
II1Ba/37
II1Bb/38
II2Aa/39
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III1Ad/69
III2Aa/70
III2Ba/71
III2Bb/72
III2Bc/73
III3Ba/74
III4Aa/75
III4Ab/76
III4Ac/77
III4Ad/78
III4Ae/105

IV1Aa/79
IV1Ab/101
IV1Ad/96
IV1Ba/80
IV1Bb/109
IV1Bc/97
IV1Ca/81
IV1Cb/82
IV1Cc/83

IV1Cd/98
IV1Ce/110
IV2Aa/84
IV2Ab/107
IV2Ac/113
IV2Ba/85
IV2Bb/86
IV2Bc/87
IV2Bd/88
IV2Be/89
IV2Bf/90
IV2Bg/114

IV3Aa/91
IV3Ab/100
IV3Ac/104

Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej
„Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”
Wsparcie utworzenia Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej
Organizacja Powiatowych Targów Przedsiębiorczości
Powiatowy Turniej Wiedzy o Przedsiębiorczości
Wspieranie działań na rzecz rozwoju rolnictwa
Organizowanie imprez promujących atrakcje turystyczne Powiatu
Gnieźnieńskiego Study Tour
Wspieranie działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej - „Szlak
Piastowski” oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
Promocja gospodarstw agroturystycznych
„Turystyka jako ważna dziedzina gospodarki” – konferencja
Przyznanie tytułu „Rekomendowany obiekt/usługa turystyczna w
Powiecie Gnieźnieńskim”
Cel strategiczny IV: Wykorzystanie warunków gospodarczych, kulturowych,
historycznych i turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego
Wsparcie
dla
organizacji
pozarządowych
prowadzących
działalność w zakresie kultury
Utworzenie orkiestry dętej i powiatowego chóru „Metrum” i „Ad
Libitum”
Współorganizacja cyklicznych Zjazdów Gnieźnieńskich
Wykorzystanie Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej do budowania
kompleksowej oferty turystycznej
Promowanie odkrytych i nie odkrytych miejsc pamięci narodowej na
terenie powiatu gnieźnieńskiego
Realizacja projektu regionalnego „Szlakiem Piastowskim – od
gada, pradziada do Wenecji, Paryża i Rzymu
Przygotowanie i realizacja programu rozwoju produktów
turystycznych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
Organizacja rajdów turystyczno-krajobrazowych i krajoznawczych
Zaktywizowanie mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego do
podejmowania przedsięwzięć gospodarczych o charakterze
turystycznym
Realizacja projektu „Dobre miejsce, królewska tradycja” – promocja
produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego
Stworzenie i rozwój nowego produktu turystycznego dt. początków
państwa polskiego
Znakowanie, konserwacja i odnawianie oznakowania szlaków
pieszych, rowerowych i konnych
Promocja Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez działalność
o charakterze sportowym
Realizacja projektu ‘Zintegrowany system informacji wizualnej –
szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim’
Przygotowanie promocji multimedialnej Powiatu
Udział Powiatu w targach turystycznych w kraju i za granicą
Zakup i dofinansowanie publikacji promujących Powiat
Gnieźnieński oraz materiałów promocyjnych
Promocja Powiatu Gnieźnieńskiego w Internecie
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
Intensyfikacja współpracy z powiatami partnerskimi
„Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu
turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu
Wielkopolski”
Promocja i tworzenie stref rozwoju gospodarczego dla Powiatu
Gnieźnieńskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Gnieźnieńskiego w kraju i
zagranicą
Centrum Obsługi Inwestora (COI)
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Nr projektu
I1Aa/1
Nazwa projektu
Budowa i modernizacja dróg
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
2. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
3. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
4. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
5. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
6. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
7. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
8. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
9. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
10. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
11. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
2.104.449,00
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
z budżetu gminy Witkowo

1.799.418,00 zł
1.759.418,00 zł
40.000,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach działania wyznaczone zostały drogi będące w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg, które
w okresie 2006 – 2013 powinny zostać poddane pracom modernizacyjnym. Efektem niniejszego
działania będzie poprawa stanu dróg powiatowych, a tym samym poprawa warunków
bezpieczeństwa na tych drogach.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Przebudowa drogi powiatowej nr 2289P - ul. Wschodnia, m. Gniezno
1.
1. Wykonanie uaktualnienia dokumentacji projektowo – kosztorysowej (3.075 zł)
2. Inwestycja była realizowana wspólnie przez Powiat Gnieźnieński i Miasto Gniezno.
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2.

Przetarg na ww. inwestycję został przeprowadzony dnia 11.06.2012r. przez Miasto
Gniezno, zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień
Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Do przetargu przystąpiło
5 podmiotów gospodarczych, a jedynym kryterium wyboru była cena. Umowę
podpisano dnia 02.07.2012r. z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym AKWABUD.
Inwestycja zakończona (252.105 zł).
Przebudowa drogi powiatowej nr 2280P – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną
ul. Gdańska, Winiary, Gdańska, Lednicka - opracowanie dokumentacji, m. Gniezno

3.

Na wykonanie dokumentacji zastosowano zamówienie w trybie do 14.000 euro zgodnie
z art. 4 ust. 8 Prawa zamówień Publicznych. Zapytanie cenowe na wykonanie
dokumentacji skierowano do 3 podmiotów i wszystkie złożyły ofertę. Umowę podpisano
dnia 18.04.2012r. z Biurem Inżynieryjno-Technicznym KIER (59.655 zł)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2286P - ul. Słowackiego, m. Gniezno

4.

Przetarg na ww. inwestycję został przeprowadzony dnia 24.05.2012r. zgodnie
z wytycznymi ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie
przetargu nieograniczonego. Do przetargu przystąpiło 6 podmiotów gospodarczych,
a jedynym kryterium wyboru była cena. Umowę podpisano dnia 11.06.2012r.
z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych sp. z o.o.. Inwestycja zakończona (314.188 zł).
Przebudowa drogi powiatowej nr 2227P - Małachowo Złych Miejsc – chodnik

5.

Przetarg na ww. inwestycję został przeprowadzony dnia 19.07.2012r. zgodnie
z wytycznymi ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie
przetargu nieograniczonego. Do przetargu przystąpiły 3 podmioty gospodarcze,
a jedynym kryterium wyboru była cena. Umowę podpisano dnia 09.08.2012r.
z P. U. H. Hurt-Bruk. Inwestycja zakończona (148.824 zł, w tym: środki Powiatu
Gnieźnieńskiego: 108.824 zł, środki Gminy Witkowo: 40.000 zł).
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2165P Trzemeszno – Miaty

6.

Przetarg na ww. inwestycję został przeprowadzony dnia 08.11.2012r. zgodnie
z wytycznymi ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie
przetargu nieograniczonego. Do przetargu przystąpiły 2 podmioty gospodarcze,
a jedynym kryterium wyboru była cena. Umowę podpisano dnia 16.11.2012r.
z Firmą Produkcyjno – Handlowo – Usługową Badera, T. Badera. Inwestycja zakończona
(177.376 zł).
Przebudowa drogi powiatowej nr 2221P Czeluścin-Jarząbkowo

7.

Przetarg na ww. inwestycję został przeprowadzony dnia 09.11.2012r. zgodnie
z wytycznymi ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie
przetargu nieograniczonego. Do przetargu przystąpiło 8 podmiotów gospodarczych,
a jedynym kryterium wyboru była cena. Umowę podpisano dnia 16.11.2012r.
z Zakładem Drogowo – Transportowym S. Begier. Inwestycja zakończona (592.049 zł).
Przebudowa chodnika Strychowo - droga powiatowa nr 2211P

8.

Podstawę zawarcia umowy stanowi zapytanie cenowe z pominięciem ustawy Prawo
Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8. Trzy podmioty gospodarcze złożyły oferty.
Umowę podpisano dnia 08.10.2012r. z Firmą Produkcyjno – Handlowo – Usługową
Badera T. Badera. Inwestycja zakończona (41.956 zł)
Przebudowa chodnika Mnichowo - droga powiatowa nr 2152P
Podstawę zawarcia umowy stanowi zapytanie cenowe z pominięciem ustawy Prawo
Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8. Trzy podmioty gospodarcze złożyły oferty.
Umowę podpisano dnia 15.10.2012r. z Firmą Budowlano – Remontowo – Drogową D.
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9.

Białobrzycki. Inwestycja zakończona (50.730 zł)
Budowa sygnalizacji świetlnej Szczytniki Duchowne - droga powiatowa nr 2214P

10.

Podstawę zawarcia umowy stanowi zapytanie cenowe z pominięciem ustawy Prawo
Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8. Trzy podmioty gospodarcze złożyły oferty.
Umowę podpisano dnia 15.10.2012r. z Zakładem Budowy i Konserwacji Urządzeń
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego J. Wojciechowski. Inwestycja zakończona (49.347 zł)
Budowa sygnalizacji świetlnej Niechanowo - droga powiatowa nr 2163P

11.

Podstawę zawarcia umowy stanowi zapytanie cenowe z pominięciem ustawy Prawo
Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8. Trzy podmioty gospodarcze złożyły oferty.
Umowę podpisano dnia 15.10.2012r. z Zakładem Budowy i Konserwacji Urządzeń
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego J. Wojciechowski. Inwestycja zakończona (49.499 zł)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P ul. Pobiedziska Kiszkowo – chodnik
Przetarg na ww. inwestycję został przeprowadzony dnia 17.10.2012r. zgodnie
z wytycznymi ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie
przetargu nieograniczonego. Do przetargu przystąpiły 4 podmioty gospodarcze,
a jedynym kryterium wyboru była cena. Umowę podpisano dnia 26.10.2012r.
z Firmą Budowlano – Remontowo - Drogową D. Białobrzycki. Inwestycja zakończona
(60.614 zł).

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy

Nr projektu
I1Ab/2
Nazwa projektu
Remonty dróg
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
500.000,00 zł
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1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

499.999,00 zł
499.999,00 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach projektu zrealizowano remonty cząstkowe dróg powiatowych. Zostały one wykonane
według potrzeb w celu likwidacji ubytków występujących w nawierzchni.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Remonty cząstkowe dróg
1.

Opis zadania

W ramach realizacji projektu wykonane zostały remonty cząstkowe dróg powiatowych.
Działania były realizowane według potrzeb i miały na celu likwidację ubytków
występujących w nawierzchni. W roku 2012 wykonano:
2
 remont cząstkowy masą bitumiczną 4.967,3 m (245.423 zł)
2
 remont cząstkowy Recykler 3.322,62 m (185.417 zł)
2
 remont cząstkowy grysami – Patchmatic 7.138,72 m (69.159 zł).
Zakup usług remontowych realizowano zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39) oraz dla
usług remontowych realizowanych poniżej kwoty 14.000 euro z pominięciem ustawy na
podstawie złożonych ofert zgodnie z art. 4 ust. 8.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy

Nr projektu
I2Aa/3
Nazwa projektu
Informator dla osób poszukujących pracy
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
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1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
Fundusz Pracy

12.750,00 zł
0,00 zł
12.750,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Zaplanowano wydanie informatora dla osób poszukujących pracy w celu szerszego doinformowania
o usługach Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie i instrumentach rynku pracy. Założono, że dzięki
informatorowi szersza grupa zainteresowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy będzie
mogła uzyskach wyczerpujące informacje dotyczące zadań jakie wykonywane są przez Powiatowy
Urząd Pracy. Dodatkowo w II połowie roku wznowiono wydanie informatora dla przedsiębiorców
i osób poszukujących pracy oraz wydano poradnik w poszukiwaniu pracy dla osób bezrobotnych.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Przygotowanie projektu graficznego
1.

2.

W ramach realizacji zadania opracowano projekt graficzny informatora, który wydano
w II połowie roku. Informator zawiera wszystkie informacje dotyczące usług
realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz instrumentów rynku pracy jakie
powinna wiedzieć osoba poszukująca pracy.
Druk informatora
W ramach realizacji zadania zlecono, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
druk informatora. Informator dostępny był podczas wszystkich spotkań, konferencji dla
pracodawców oraz spotkań dla osób poszukujących pracy W ciągu 2012 r. informator
dostępny był w PUP, Starostwie Powiatowym i GARG.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
Ze względu na zainteresowanie Informatorem dla pracodawcy w II połowie roku uzupełniono
i wznowiono druk. Dodatkowo wydano nowy poradnik dla poszukujących pracy w związku z czym
zakładana kwota uległa zwiększeniu.
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy
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Nr projektu
I2Ab/4
Nazwa projektu
Wspieranie i inicjowanie tworzenia klubów pracy
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
Fundusz Pracy

500,00 zł
0,00 zł
500,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Celem projektu było:
 dalsze zachęcanie do podejmowania przedsięwzięcia związanego z tworzeniem i uruchomieniem
nowych klubów pracy na terenie powiatu gnieźnieńskiego,
 rozpowszechnianie informacji o działalności i osiągnięciach klubów pracy działających na terenie
gminy Niechanowo, Kłecko, Witkowo i Gniezno,
 współpraca oraz wymiana informacji i zagadnień związanych z metodami szkoleniowymi
stosowanymi w klubach pracy, prezentacje dokonań klubów, wspólne opracowywanie sposobu
i aktualizacja metod działania w zakresie pomocy w aktywnym szukaniu pracy,
 organizacja kwartalnych spotkań z liderami klubów pracy.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Inicjowanie tworzenia Klubów Pracy
1.

2.

Dalsza kontynuacja współpracy z gminami w których jeszcze nie działają Kluby Pracy.
Osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz klienci mają łatwy dostęp do aktualnych
informacji przekazywanych przez Powiatowy Urząd Pracy i szanse na otwartym rynku
pracy dzięki działającym infokioskom w gminach.
Współpraca z Klubami Pracy
Wykonano zlecone zadania związane z prowadzeniem zajęć aktywizacyjnych oraz
realizowano działania wpisane w Strategię Rozwoju Lokalnego. W klubie pracy
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przeprowadzono jednodniowe zajęcia aktywizacyjne dla 160 grup. Dodatkowo
przeprowadzono 4 edycje zajęć aktywizacyjnych na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra.
Ponadto w ramach projektu: ”Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy” realizowanego
w ramach Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowano dwudniowe
zajęcia aktywizacyjne. Przygotowano osoby bezrobotne do samodzielnego poszukiwania
pracy i samo zatrudnienia, do kontaktów z potencjalnym pracodawcą, lepszego
poruszania się po rynku pracy, udzielono pomocy w dostępie do źródeł informacji
potrzebnych w kształtowaniu umiejętności poszukiwania pracy. Służono pomocą
w pisaniu Curriculum Vitae i listu motywacyjnego, świadczono pomoc w obsłudze
komputera, Internetu, zakładania poczty elektronicznej, wysyłania e-mail. Liczba
uczestników zajęć aktywizacyjnych w roku 2012 wyniosła 1956, w tym 419 osób powyżej
50 roku życia.
W pierwszym kwartale – 14 marca odbyło się spotkanie na które zaproszono Liderów
Klubu Pracy z Witkowa, Kłecka Niechanowa i Gniezna. Tematyka spotkania dotyczyła
przygotowania planu prowadzonych szkoleń na rok 2012 oraz ustalenia wspólnego
kierunku działań. Zaproszenie do uczestnictwa w II kwartale w dniu 1 czerwca otrzymali
liderzy wszystkich działających klubów pracy. Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie
ze zrealizowanych dotychczas zadań. W III kwartale wyznaczono spotkanie na 24
września. Zaproszono wszystkich liderów działających klubów pracy. Tematem spotkania
było przedstawienie warunków przyznania osobom bezrobotnym jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej. Natomiast na spotkaniu 20 grudnia podsumowano
działania oraz przekazano instruktaż z zakresu sporządzania sprawozdań za rok 2012.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
Bariery nie wystąpiły. Dzięki współpracy z pozostałymi gminami Powiatu Gnieźnieńskiego następuje
zwiększenie przepływu informacji na rzecz społeczności lokalnej.
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Klub Pracy w Niechanowie, Klub Pracy w Kłecku, współpraca i wymiana doświadczeń
Klub Pracy w Gnieźnie, Klub Pracy
w Niechanowie

Nr projektu
I2Ba/5
Nazwa projektu
Gnieźnieńskie Targi Pracy i Sezonowe Giełdy Pracy
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
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1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
4. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
Fundusz Pracy

13.000,00 zł
0,00 zł
13.000,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Projekt zakładał umożliwienie bezrobotnym bezpośredniego kontaktu z pracodawcami w celu
uzyskania pracy oraz umożliwienie pracodawcom uzupełnienie zasobów kadrowych. Ponadto projekt
prowadził do spotkań pracowników z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy w celu nawiązania
wzajemnych kontaktów.
W 2012 roku Urząd Pracy aktywnie uczestniczył w targach organizowanych w Gnieźnie i Poznaniu.
Urząd zorganizował po raz kolejny Targi Pracy. Na rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy zaplanował
Wiosenne i Jesienne Targi Pracy, które odbył się 3 kwietnia oraz 9 października 2012 r. W całym roku
pośrednicy pracy zorganizowali 323 giełdy pracy na terenie Urzędu oraz u pracodawców.
W dniu 27.03.2012 roku odbyły się Targi Edukacyjne w Gnieźnie, których PUP był uczestnikiem.
Stoisko PUP cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów . Udzielano informacji
dotyczących staży oraz udzielano porad dotyczących dokumentów aplikacyjnych.
Dodatkowo PUP uczestniczył, w dniu 19.03.2012 roku, w Targach Edukacji i Pracy w Poznaniu.
Głównymi uczestnikami targów byli studenci , którzy byli zainteresowani ofertami pracy oraz stażami.
Udzielano również informacji o sytuacji na rynku pracy oraz sposobach aplikowania na określone
stanowiska pracy.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Ustalenie terminów i miejsc organizacji targów i giełd
1.

2.

W I kwartale 2011 roku rozpoczęto proces przygotowawczy w celu zorganizowania
kolejnych Gnieźnieńskich Targów Pracy. Opracowano materiały informacyjne, ustalono
terminy targów w II kwartale roku na dzień 3.04.2012r. i w III kwartale w dniu 9.10.2012r.
Targi Pracy w roku 2012 odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie. Ustalano
terminy giełd w zależności od zapotrzebowania pracodawców. Spotkania w sprawie pracy
były organizowane na terenie urzędu bądź na terenie zakładu pracy w zależności od
potrzeb pracodawców.
Druk materiałów informacyjno - promocyjnych
Zlecono druk plakatów oraz ich rozplakatowanie na 36 słupach ogłoszeniowych jak
również w instytucjach, urzędach i placówkach. Promowano targi poprzez komunikaty
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3.

radiowe i prasowe, oplakatowanie miasta, reklamę mobilną oraz oplakatowanie
autobusów MPK. Rozesłano informacje dotyczące targów pracy na strony internetowe
Starostwa Powiatowego oraz gmin.
Zaproszenie pracodawców i instytucji do udziału w targach

4.

Pracodawcy otrzymali imienne zaproszenia do udziału w targach. Pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie zachęcali pracodawców do udziału w targach
poprzez:
 wizyty pośredników pracy u pracodawców,
 informacje na stronie internetowej PUP,
 bezpośrednie kontakty z pracodawcami w PUP.
Podjęto kontakt i zaproszono do udziału w targach pracy: Inspektorat Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie, Urząd Skarbowy w Gnieźnie oraz Gnieźnieńską
Agencję Rozwoju Gospodarczego.
Organizacja targów
Przygotowano i oznaczono stanowiska targowe przeznaczone do prezentacji firm.
Wiosenne targi odbyły się 3 kwietnia 2012 r. W czasie targów prezentowało się 68
wystawców z Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego, Poznania, Środy Wielkopolskiej,
Krotoszyna oraz z poza regionu. Podczas trwania Targów Pracy można było z pomocą
liderów klubu pracy napisać i wydrukować swoje CV, aby następnie móc je złożyć
u wybranego pracodawcy. Z kolei jesienne Targi Pracy odbyły się 9 października 2012 r.
W czasie targów prezentowało się 64 wystawców z Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego,
Poznania, Środy Wielkopolskiej, Powidza oraz Mosiny. W obu edycjach targów
pośrednicy pracy udostępniali poszukującym pracy aktualne oferty pracy. Pozostali
pracownicy PUP w Gnieźnie informowali o możliwości korzystania ze szkoleń grupowych
i indywidualnych, ubiegania się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia dodatkowych stanowisk
pracy. W czasie targów PUP promował firmy, które dzięki pomocy w postaci
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej działają na rynku.
Pracodawcy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z poszukującymi pracy oraz
prezentacji własnej firmy. Zarówno pracodawcy jak i bezrobotni mogli skorzystać z porad
radcy prawnego, doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy, dowiedzieć się
o możliwości korzystania z usług rynku pracy, a także konsultacji z pracownikami
gnieźnieńskiego Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego
i Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.
W roku 2012 zorganizowano dodatkowo 323 giełdy pracy, dzięki którym osoby
bezrobotne uzyskały zatrudnienie a pracodawcy uzyskali nowych pracowników

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
współorganizator Targów Pracy
Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości
współorganizator Targów Pracy
w Gnieźnie
uczestnik Targów Pracy
Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Urząd Skarbowy, Gnieźnieńska Agencja Rozwoju
Gospodarczego sp. z o.o., Wojewódzki Urząd
Pracy w Poznaniu
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Nr projektu
I2Bb/6
Nazwa projektu
Spotkania otwarte dla przedsiębiorców
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
Funduszu Pracy

10.000,00 zł
0,00 zł
10.000,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Projekt na celu promocję spotkań otwartych dla pracodawców z terenu powiatu gnieźnieńskiego.
W jego ramach przewidziano: ustalenie harmonogramu spotkań, przygotowanie materiałów
informacyjno – promocyjnych oraz przeprowadzenie bezpłatnych spotkań i szkoleń dla
przedsiębiorców przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i innych instytucji.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Spotkania otwarte dla przedsiębiorców
1.
W ramach realizacji zadania ustalono wszystkie terminy i miejsca spotkań.
Wszystkie spotkania z przedsiębiorcami były szeroko propagowane na stronie
internetowej urzędu, w miejscowej prasie, telewizji, radiu oraz w gablotach urzędu.
Do uczestnictwa zachęcali również pośrednicy pracy, pracownicy zajmujący się
szkoleniami, stażami oraz refundacją i doposażeniem stanowiska pracy dla osoby
bezrobotnej. Przed spotkaniami przygotowano materiały promocyjne w formie ulotek
i informatora, które podczas spotkań były udostępniane przedsiębiorcom.
Formą spotkania z przedsiębiorcami były Targi Pracy, które odbyły się 3 kwietnia
i 9 października 2012 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie brał udział w Europejskich Dniach Pracy w Poznaniu
20 marca 2012 r. Na targach uczestniczyło 20 doradców EURES – europejskich
publicznych służb zatrudnienia z 12 krajów. W targach pracy uczestniczyło 36
wystawców, w tym pracodawców polskich i zagranicznych. Oferowali łącznie przeszło
trzysta miejsc zatrudnienia.
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W sobotę, 12.05.2012 r. odbyły się w Powiatowym Urzędzie Pracy „Drzwi Otwarte”, które
miały na celu przybliżenie usług i zachęcenie do współpracy pracodawców. W tym dniu
porad udzielał również radca prawny, dostępni byli doradcy zawodowi, pośrednicy pracy,
jak również specjaliści ds. szkoleń. Kompleksową pomocą służyły również osoby
zajmujące się udzielaniem refundacji, dotacji, staży, a zainteresowani pracodawcy
korzystali z możliwości dodatkowego dnia pracy Urzędu.
W dniu 30.05.2012r. PUP uczestniczył w organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych w Gnieźnie „Dniu Otwartym w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych”
– przedsięwzięciu realizowanym w ramach ogólnopolskiej akcji.
W dniach 15 - 19.10.2012 roku PUP uczestniczył w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery
przebiegającym pod hasłem „Praca: Zawód Czy Kompetencje?”. W tych dniach z oferty
PUP skorzystali uczniowie, pedagodzy, nauczyciele, a więc ci, których na co dzień nie
obejmują usługi urzędu pracy.
W dniu 18.12.2012 roku odbyła się konferencja dla pracodawców współpracujących
z Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie „Środki krajowe i unijne dla przedsiębiorców”.
Do udziału w konferencji zaproszono Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Punkt
Informacyjny Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Poznański
Fundusz Poręczeń Kredytowych w Poznaniu. Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
przedstawili przedsiębiorcom prezentację multimedialną dotyczącą możliwości
wykorzystania środków krajowych w ramach świadczonych usług przez urząd pracy.
Dzięki zaproszonym gościom oraz przedstawionym prezentacjom zaproszeni pracodawcy
mogli bezpośrednio uzyskać wszelkie informacje dotyczące pozyskiwania środków
zarówno krajowych, jak i unijnych.
Wszystkie szkolenia i spotkania otwarte dla przedsiębiorców były bezpłatne.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
Nie odbyło się planowane na 2012 rok szkolenie z pracodawcami w Urzędzie Skarbowym ponieważ
dwukrotnie w ciągu roku była możliwość konsultacji z ZUS oraz Urzędem Skarbowym na Targach
Pracy oraz na szkoleniach organizowanych przez PUP dla osób ubiegających się o jednorazowe
środki na podjęcie działalności gospodarczej.
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
organizator spotkania, uczestnik konferencji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie
organizator spotkania, uczestnik Targów Pracy
Urząd Skarbowy w Gnieźnie
uczestnik Targów Pracy
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
uczestnik konferencji
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Poznański
Fundusz Poręczeń Kredytowych w Poznaniu
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Nr projektu
I2Ca/7
Nazwa projektu
Dotacje i refundacje dla przedsiębiorczych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
4. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
Fundusz Pracy
EFS
PFRON

4.368.527,54 zł
0,00 zł
2.829.035,66 zł
1.455.539,58 zł
83.952,30 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2012r. do 29.04.2012r. w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011r w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155
poz. 922) Natomiast od 30.04.2012r. projekt realizowany był w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. 2012r poz. 457) oraz
w oparciu o stosowne regulaminy. Podstawą do realizacji projektu były wnioski składane przez osoby
bezrobotne i pracodawców. Urząd pozyskał w 2012 r. dodatkowe środki na pełną realizacje projektu
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „PERSPEKTYWA” jak również
z Rezerwy Ministra na realizacje projektów: „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych
zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych
zwolnieniami monitorowanymi (w tym współfinansowane z wkładu finansowego Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji - EFG)”, „Środki FP z Rezerwy Ministra – na realizację
programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla
bezrobotnych do 30 roku życia”, „Środki FP z Rezerwy Ministra – na realizację programu na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - dla osób będących
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w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy”. Pozyskane środki przeznaczono na udzielanie dotacji i refundacji dla
przedsiębiorczych.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Promocja projektów
1.

2.

Opis zadania

Materiały promocyjne dotyczące realizacji projektu zostały przygotowane i umieszczone
w gablotach, na stronach internetowych Urzędu. Informacje o realizacji projektu
zamieszczono również w lokalnych mediach.
Zbieranie wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności
gospodarczej oraz o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk
pracy
Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych
warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów
wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form
zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków opracowano stosowne regulaminy oraz
wzory wniosków dla osób bezrobotnych i dla pracodawców. Wnioski oraz regulaminy
przyznawania dotacji lub refundacji dla pracodawców są dostępne w urzędzie oraz na
stronie internetowej urzędu www.pup-gniezno.pl.
Weryfikacja
składanych
wniosków następowała
na
posiedzeniach
komisji
ds. rozpatrywania wniosków (powołanej przez Starostę), w skład której wchodzą
przedstawiciele Rady Powiatu, Rady Zatrudnienia, Banku oraz Powiatowego Urzędu
Pracy.
Realizacja zadania:
 udzielanie wszechstronnych informacji o dotacjach i refundacjach dla pracodawców,
pomoc przy wypełnianiu wniosków przez pracownika zajmującego się w/w sprawami,
 składanie wniosków,
 sprawdzenie złożonych wniosków pod względem formalnym,
 sporządzenie na posiedzenie komisji listy osób ubiegających się o dotację lub
refundację dla pracodawców,
 ocena wniosków na posiedzeniu komisji powołanej przez Starostę ,
 spotkania Komisji cykliczne wg zapotrzebowania,
 wypłata dotacji i refundacji.
Realizacja umów o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej:
 podpisanie umowy (wysokość dotacji nie może przekroczyć 6-krotnegoprzeciętnego
wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy) w 2012 r. kwota dotacji
z Funduszu Pracy nie przekroczyła kwoty 15 000 zł kwota ustalona Uchwałą 99/2012
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gnieźnie z dnia 27 stycznia 2012r.,
 rejestracja działalności (dostarczenie wpisu do CEIDG),
 dostarczenia formularza ZUS ZUA,
 monitoring realizacji umowy:
o rozliczenie się w terminie do 2 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności
gospodarczej z wydatkowania otrzymanych środków zgodnie ze specyfikacją
zakupów określonych we wniosku,
o wizyta u beneficjenta w trakcie trwania umowy,
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o końcowe rozliczenie się z wypełnienia warunków umowy po okresie 12 miesięcy
prowadzenia działalności.
Realizacja umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego:
 podpisanie umowy (wysokość refundacji na 1 stanowisko pracy nie może
przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu
podpisania umowy) w 2012r. kwota refundacji z Funduszu Pracy nie przekroczyła
kwoty 15 000 zł, kwota ustalona Uchwałą 99/2012 Powiatowej Rady Zatrudnienia
w Gnieźnie z dnia 27 stycznia 2012r.,
 dokonanie zakupów ze środków własnych dotyczących wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy,
 przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów,
 zgłoszenie w urzędzie oferty pracy na tworzone stanowisko pracy,
 dokonanie odbioru stanowiska pracy przez upoważnionego pracownika Powiatowego
Urzędu Pracy w Gnieźnie,
 zatrudnienie bezrobotnego na utworzonym stanowisku pracy,
 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

3.

Kontrola realizacji dotacji i refundacji: ustalenie terminów kontroli, sprawdzenie zgodności
realizowanych umów, w przypadku nieprawidłowości podjęcie odpowiednich kroków
prawnych związanych z windykacją dotacji lub refundacji.
Organizacja szkoleń

4.

W 2012r. Urząd przeprowadził szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla osób, którym
przyznane zostały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej:
 w ramach projektu „Perspektywa” dla 60 osób,
 w ramach środków Funduszu Pracy dla 40 osób,
 w ramach środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra – na realizację programu na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
dla bezrobotnych do 30 roku życia – 13 osób,
 w ramach środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra – na realizację programu na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
- dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 13 osób.
Realizacja zawartych umów
W ramach realizacji zadania przyznano osobom bezrobotnym i niepełnosprawnym
poszukującym pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.
W 2012r. ogółem udzielono 168 dotacji dla osób bezrobotnych rozpoczynających
działalność gospodarczą, finansowanych z różnych źródeł:
 Fundusz Pracy – 35 (777.423,07 zł),
,
 Rezerwy Ministra – 33 (337.357,89 zł),
 Projekt 6.1.3 EFS „PERSPEKTYWA” – 100 (1.485.539,58 zł).
W 2012r. 1 osobie niepełnosprawnej przyznano jednorazowe środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej ze środków PFRON, kwota wydatkowana to 31.500,00 zł.
Ponadto, w 2012 roku ogółem utworzono 125 stanowisk pracy w ramach refundacji,
w tym finansowane z:
 Funduszu Pracy 89 (1.455.154,70 zł),
 Rezerwy Ministra 36 (469.100,00 zł).
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Również w 2012 r. 1 firma otrzymała refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy
dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON, kwota wydatkowana to 52.452,30 zł.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
Realizacja projektu w 2012r nie była obarczona barierami. Środki otrzymane w ramach algorytmu
wystarczyły na 35 dotacji i utworzenie 89 stanowisk w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Biorąc pod uwagę duże
zainteresowanie powyższymi formami pomocy Urząd pozyskał dodatkowe środki z Rezerwy Ministra
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym w 2012r. udzielono więcej dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczych i utworzono więcej stanowisk w ramach refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego niż planowano na
początku 2012 roku.
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
na
podstawie
porozumienia
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego pomoc
sp. z o.o. w Gnieźnie
o współpracy z dnia 20.06.2007 r., nieodpłatna
pomoc
w przygotowaniu wniosku o dotację,
bezpłatne konsultacje i pomoc w ramach Punktu
Konsultacyjnego
dla
osób
prowadzących
działalność po uzyskaniu dotacji

Nr projektu
I2Cb/8
Nazwa projektu
Aktywizacja młodzieży i osób długotrwale bezrobotnych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
0,00 zł
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1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
EFS
Fundusz Pracy

2.400.000,00 zł
0,00 zł
800.000,00 zł
1.600.000,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Projekt realizowany przez cały 2012 r. Realizacja projektu przebiegła w oparciu o ustawę o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi
zmianami). Projekt był realizowany ze środków: Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Rezerwy Ministra. Środki te przeznaczono na działania aktywizujące osoby bezrobotne.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Promocja projektów
1.

Opis zadania

Promocja projektów była prowadzona poprzez zamieszczenie informacji w mediach, na
stronach internetowych i w gablotach urzędu. Promocja projektów odbyła się także
poprzez plakatowanie, ulotkowanie. Realizowane działania promocyjne dotyczyły
projektów:
 Perspektywa (EFS, PO KL Dz. 6.1.3) – projekt jest realizowany od 2008r. i jest
adresowany do bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, a w szczególności do osób,
które ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa jako znajdujące
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby spełniające to kryterium zostały
objęte formami aktywizacji. W 2012 roku osoby bezrobotne brały udział w szkoleniach
– 122 osoby i stażach – 174 osoby. Przyznano również 100 osobom bezrobotnym
środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
 Niepełnosprawni sprawni na rynku pracy (EFS, PO KL Dz. 6.1.1) – projekt adresowany
jest do osób bezrobotnych niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Gnieźnie. Jego realizacja przypada na lata 2012-2013. W 2012 roku,
w ramach projektu skierowano osoby bezrobotne, niepełnosprawne na szkolenie
w zakresie treningu umiejętności społecznych
z elementami kreowania własnego
wizerunku – 20 osób oraz na szkolenie z zakresu profesjonalnego sprzątania
z elementami bhp – 11 osób. Pozostałe działania będą kontynuowane w 2013 roku.
 Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
określonych w art. 49 ustawy (Rezerwa Ministra) – program adresowany był do osób
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49
ustawy. Do odbycia stażu skierowano 20 osób. Ponadto 15 osobom bezrobotnym
spełniającym kryteria programu przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej, w tym 13 osób wcześniej odbyło kurs przedsiębiorczości w ramach
programu. Na szkolenia skierowano 86 osób, natomiast 13 osób podjęło zatrudnienie
na doposażonym stanowisku pracy.
 Program na rzecz osób bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością
pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego (Rezerwa Ministra) – wsparciem objęto
osoby bezrobotne zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy
w warunkach kryzysu finansowego. W ramach programu przyznano 4 osobom
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2.

3.

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, Na stanowiskach
doposażonych zatrudnionych zostało 10 osób, a 2 osoby skorzystały ze staży.
 Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej dla bezrobotnych do 30 roku życia (Rezerwa Ministra) – program
adresowany był do osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia. W ramach programu
skierowano do odbycia stażu 20 osób, 14 osobom przyznano jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej, z których 13 osób wcześniej odbyło kurs
przedsiębiorczości w ramach programu. Na szkolenia skierowano 38 osób, natomiast
13 osób podjęło zatrudnienie na doposażonym stanowisku pracy.
Umowy stażowe, prace interwencyjne, roboty publiczne i prace społecznie
użyteczne
Powyższe umowy realizowane były głównie ze środków Funduszu Pracy. W 2012 roku
utworzono dla osób bezrobotnych z Funduszu Pracy:
 317 miejsc stażu,
 miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych,
 41 miejsc pracy w ramach robót publicznych,
 33 miejsca pracy w ramach prac społecznie użytecznych.
Organizacja szkoleń, przygotowań zawodowych dorosłych oraz studiów
podyplomowych
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie w 2012 roku organizował szkolenia dla osób
bezrobotnych w formie grupowej oraz w trybie szkoleń indywidualnych. Udział
w szkoleniach finansowanych ze wszystkich środków pozostających w dyspozycji
urzędu. Szkolenia rozpoczęło 407 osób, a zakończyły 402 osoby.
Wykaz szkoleń grupowych:
 Obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych – 10 osób,
 Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG /135/ - 10 osób,
 Operator maszyn do robót ziemnych klasy III - 20 osób,
 Fakturowanie z zastosowaniem programów komputerowych - 10 osób,
 Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym - 15 osób,
 Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
rzeczy - 10 osób,
 Przedsiębiorczość –-126 osób,
 Obsługa kas fiskalnych z umiejętnością wystawiania faktur i rachunków sprzedaży
- 10 osób,
 Kucharz małej gastronomii - 10 osób,
 Przedstawiciel handlowy z elementami nowoczesnych technik sprzedaży - 10 osób,
 Podstawowy kurs florystyczny z elementami obsługi kas fiskalnych i technikami
dekoracji - 10 osób,
 Tapicer - 18 osób,
 Nowoczesny sprzedawca - 11 osób,
 Operator koparki klasy III - 15 osób,
 Magazynier z obsługą wózka jezdniowego - 10 osób,
 Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG/135/ i TIG/141/ - 13 osób,
 Nowoczesny sprzedawca z elementami obsługi kas fiskalnych i terminali kart
płatniczych - 10 osób,
 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie - 6 osób,
 Barman z elementami obsługi kasy fiskalnej - 10 osób,
 Przedstawiciel handlowy z elementami telemarketingu - 11 osób,
 Trening umiejętności społecznych z elementami kreowania własnego wizerunku
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- 20 osób,
 Profesjonalne sprzątanie z elementami bhp - 11 osób.
Wykaz szkoleń indywidualnych:
 Obsługa suwnic SI i SII z uprawnieniami obsługi suwnic specjalnych – lejniczych
- 1 osoba,
 Prawo jazdy kat. B - 2 osoby,
 Prawo jazdy kat. D z kat. B - 5 osób,
 Podstawowy kurs florystyczny z elementami obsługi kas fiskalnych i technikami
dekoracji - 1 osoba,
 Montaż linii kablowych średniego napięcia – kurs podstawowy - 1 osoba,
 Prawo jazdy kat. C - 8 osób,
 Prawo jazdy kat. E/C - 5 osób,
 Prawo jazdy kat. D z kat. C - 2 osoby,
 Podstawowy kurs florystyczny - 1 osoba,
 Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
rzeczy - 1 osoba,
 Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej - 2 osoby,
 Kurs makijażu permanentnego - 1 osoba,
 Operator koparki jednonaczyniowej klasy III - 1 osoba.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie w 2012 roku nie organizował przygotowań zawodowych dorosłych
i nie finansował studiów podyplomowych z uwagi na brak wniosków , które były by podstawą do
realizacji tych zadań.
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy

Nr projektu
I2Cc/9
Nazwa projektu
Aktywizacja osób po 50 roku życia
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
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1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
EFS
Fundusz Pracy

630.734,00zł
0,00 zł
497.502,00 zł
133.232,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Projekt realizowany przez cały 2012 r. w ramach różnych form aktywizacji. Osoby po 50 roku życia
korzystały z robót publicznych, prac społecznie użytecznych, staży, dotacji na utworzenie stanowiska
pracy i refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W ramach projektu zaplanowano
szkolenia, które miały poprawić sytuację zawodową osób po 50 roku życia i wpłynąć korzystnie na
podniesienie samooceny tych osób. Doradcy zawodowi pomagali w diagnozowaniu potencjału
zawodowego, testowaniu preferencji zawodowych, a z kolei Liderzy z Klubu Pracy dokonywali
konsultacji dotyczących przygotowania dokumentów aplikacyjnych.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Promocja działań związanych z realizacją projektów na rzecz aktywizacji osób po
1.
50 roku życia

2.

Realizacja zadania odbywała się poprzez wywieszenie informacji o realizacji projektu
w gablotach Powiatowego Urzędu Pracy. Poza tym, na stronach urzędu ukazywały się
ogłoszenia o projekcie.
Zawieranie i realizacja umów: staże, przygotowanie zawodowe, roboty publiczne,
prace interwencyjne, szkolenia
W roku 2012 aktywizowano osoby po 50 roku życia poprzez zawieranie umów
o organizację:
 staży dla 60 osób,
 robót publicznych dla 27 osób,
 prac społecznie użytecznych dla 20 osób,
 szkoleń dla 34 osób, w tym 7 osób uczestniczyło w 2 kursach.
Osoby po 50 roku życia uczestniczyły m. in. w następujących szkoleniach:
 kurs obsługi kasy fiskalnej i terminali kart płatniczych - 1 osoba,
 obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym - 3 osoby,
 spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi i metodą MAG (135) - 2 osoby,
 trening umiejętności społecznych z elementami kreowania własnego wizerunku
- 7 osób,
 profesjonalne sprzątanie z elementami bhp - 7 osób,
 kucharz małej gastronomii - 3 osoby,
 operator maszyn do robót ziemnych klasy III - 2 osoby,
 podstawowy kurs florystyczny z elementami obsługi kas fiskalnych i technikami
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dekoracji - 6 osób,
 przedstawiciel handlowy z elementami nowoczesnych technik sprzedaży - 4 osoby,
 tapicer - 4 osoby,
 przedsiębiorczość - 2 osoby.
Ponadto udzielono 7 dotacji dla osób po 50 roku życia i utworzono 9 miejsc pracy
w ramach udzielonych refundacji pracodawcom , którzy tworzyli miejsca pracy w ramach
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
W ramach realizacji powyższych zadań monitorowano realizację warunków umowy,
kontrolowano stanowiska pracy oraz dokonywano oceny efektywności realizowanych
działań.
Osoby po 50 r. życia korzystały z poradnictwa indywidualnego, grupowego czy
z informacji zawodowej bądź z badań testowych. 419 osób z tej grupy wiekowej
uczestniczyło w zajęciach aktywizacyjnych organizowanych przez Liderów Klubów Pracy.
Ogółem, w 2012 r. udzielono 2.859 różnych form wsparcia osobom po 50 roku życia.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
Pracodawcy często utożsamiają osoby po 50 roku życia z takimi ograniczeniami jak zły stan zdrowia,
nawyki, tradycyjny sposób myślenia, niechęć do zdobywania nowych kwalifikacji, brak pewnych
umiejętności (np. obsługa komputera, znajomość języka angielskiego), mniejsza efektywność,
trudności w przystosowaniu się do nowych warunków, krótki okres pracy (do emerytury) i jest to
pewna bariera w prowadzonej aktywizacji. Urząd poprzez szerokie działania z zakresu doradztwa
zawodowego próbował przełamać bariery po stronie bezrobotnych. Ponadto proponował oferty pracy,
możliwości otwarcia własnej działalności, przekwalifikowania, refundacje doposażenia stanowiska
pracy po to, by zachęcić osoby bezrobotne, jak i pracodawców do korzystania ze wsparcia
oferowanego przez urząd. Zwiększono aktywizację osób po 50 roku życia.
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy

Nr projektu
I2Cd/10
Nazwa projektu
Promocja przekwalifikowywania się i ustawicznego kształcenia
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
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1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

0,00 zł
0,00 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Realizacja projektu obejmuje trzy zadania:
1. Opracowanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie
gnieźnieńskiego (rocznego i półrocznego),
2. Ocenę sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2011/2012,
3. Obserwatorium Rynku Pracy.

powiatu

2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Opracowanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie
1.
powiatu gnieźnieńskiego (rocznego i półrocznego)
Zgodnie z zaleceniami metodycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Departament Rynku Pracy opracowywany został monitoring zawodów deficytowych
i nadwyżkowych za rok 2011 oraz I-półrocze 2012 roku. Monitoring zawodów
deficytowych i nadwyżkowych za 2011 rok podzielony został na dwie części: pierwszą
– diagnostyczną i drugą, opartą na wynikach badania popytu na pracę oraz badania
o absolwentach szkół wyższych GUS, a także danych z Systemu Informacji Oświatowej
MEN. Pierwsza cześć raportu za 2011 rok tzw. diagnostyczna została opracowana
w oparciu o dane z załączników do sprawozdania MPiPS o rynku i zawierała
m.in. informacje o zawodach deficytowych i nadwyżkowych uporządkowanych wg
wskaźnika intensywności deficytu (nadwyżki) na poziomie 6-cyfrowego kodu zawodu
zgodnego z obowiązująca nową klasyfikacją zawodów i specjalności. Druga część
raportu dotyczyła analizy sytuacji absolwentów w powiecie gnieźnieńskim w 2011 roku
i przewidywanej sytuacji w roku 2012.
Kolejny opracowany monitoring dotyczył I półrocza 2012 roku. Raport ten prezentował
sytuację na rynku pracy w powiecie gnieźnieńskim we wskazanym okresie, w tym
zawierał tabele przedstawiające 30 zawodów deficytowych i nadwyżkowych wg
wskaźnika intensywności deficytu.
Monitoring został przekazany organom i instytucjom zainteresowanym problematyką
rynku pracy, w tym w szczególności: Staroście, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy
w Poznaniu, dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych oraz wybranym instytucjom
szkoleniowym. Dane statystyczne dotyczące lokalnego rynku pracy wykorzystane zostały
m.in. podczas przygotowywania projektów i programów realizowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Gnieźnie, w tym do tworzenia planów szkoleniowych realizowanych przez
Urząd.
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2.

3.

Ocena sytuacji
2011/2012

absolwentów

szkół

województwa

wielkopolskiego

rocznik

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie zebrał dane dotyczące absolwentów szkół powiatu
gnieźnieńskiego i przekazał je do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, który
opracowuje raport pod tytułem: „Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa
wielkopolskiego” Raport przedstawia sytuację osób młodych, którzy w danym roku
szkolnym (2011/2012) ukończyły szkoły ponadgimnazjalne w Wielkopolsce.
Obserwatorium Rynku Pracy
W ramach Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy prowadzony był monitoring
i rozpowszechniano informacje dotyczące obszaru rynku pracy, monitorowania kierunków
kształcenia w regionie, badania potrzeb pracodawców. Powiatowy Urząd Pracy cyklicznie
gromadził i analizował dane, miedzy innymi z zakresu bezrobocia rejestrowanego,
podaży pracy i kwalifikacjach siły roboczej, popytu na pracę poza urzędami pracy,
kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych, kształcenia zawodowego
w placówkach szkoleniowych, funkcjonowania podmiotów gospodarczych tworzących
miejsca pracy.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy
III. Załączniki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gnieźnieńskim
za 2011 rok
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gnieźnieńskim
za 2011 rok. Część II Analiza sytuacji absolwentów w powiecie gnieźnieńskim
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gnieźnieńskim
za I półrocze 2012 roku

Nr projektu
I2Ce/108
Nazwa projektu
Centrum Aktywizacji Zawodowej
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
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1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
Fundusz Pracy

10.000,00 zł
0,00 zł
10.000,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Centrum Aktywizacji Zawodowej Centrum Aktywizacji Zawodowej świadczy usługi głównie dla osób,
które pozostają przez dłuższy czas bez pracy i wymagają szczególnego wsparcia w szukaniu
zatrudnienia.
Centrum oferuje kompleksową pomoc: pośredników pracy, doradców zawodowych i liderów Klubu
Pracy,
Centrum sprzyja podejmowaniu wspólnych działań z osobami bezrobotnymi w planowaniu ścieżki
aktywizacji zawodowej w sposób dostosowany do potrzeb każdego klienta.
W ramach pośrednictwa pracy CAZ oferuje:
 pomoc osobom bezrobotnym w uzyskaniu zatrudnienia,
 dobór ofert pracy do kandydatów,
 staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne,
 informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy,
 inicjowanie kontaktów bezrobotnych z pracodawcami,
 podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach grupowych
i indywidualnych,
 udział w organizowanych giełdach pracy, podczas których istnieje możliwość spotkania
z pracodawcami.
W ramach doradztwa zawodowego CAZ oferuje:
 porady indywidualne ułatwiające wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia,
 porady w formie grupowej, mające na celu dookreślanie predyspozycji zawodowych,
 informację zawodową dotyczącą zawodów, rynku pracy, możliwości szkolenia i kształcenia,
 opracowanie zindywidualizowanej formy wsparcia osoby bezrobotnej w powrocie na rynek pracy.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Promocja Centrum Aktywizacji Zawodowej
1.

2.

Przez cały rok Centrum Aktywizacji Zawodowej było promowane zarówno na Targach
Pracy, jak i na spotkaniach z pracodawcami oraz osobami bezrobotnymi poprzez nagrany
w roku 2010 film mówiący o usługach i instrumentach rynku pracy jakimi zajmuje się CAZ
oraz ukazujący prace w samym urzędzie. CAZ promowany jest przez cały rok przez
lokalne media (TV Gniezno oraz tygodnik „Przemiany na Szlaku Piastowskim”) oraz
stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie.
Konferencja - promocja pracy CAZ
W dniu 18.12.2012 roku odbyła się konferencja dla pracodawców współpracujących
z Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie „Środki krajowe i unijne dla przedsiębiorców”.
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Do udziału w konferencji zaproszono Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Punkt
Informacyjny Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Poznański
Fundusz Poręczeń Kredytowych w Poznaniu. Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
przedstawili przedsiębiorcom prezentacje multimedialną dotyczącą możliwości
wykorzystania środków krajowych w ramach świadczonych usług przez urząd pracy.
Dzięki zaproszonym gościom oraz przedstawionym prezentacjom zaproszeni pracodawcy
mogli bezpośrednio uzyskać wszelkie informacje dotyczące pozyskiwania środków
zarówno krajowych, jak i unijnych.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
uczestnik konferencji
Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich
uczestnik konferencji
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych
uczestnik konferencji
w Poznaniu

Nr projektu
I2Da/11
Nazwa projektu
Poprawa standardów obsługi osób bezrobotnych w PUP
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2009-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
0,00 zł
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1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
EFS
Fundusz Pracy

352.789,30 zł
0,00 zł
300.649,91 zł
52.139,39 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Niniejszy projekt był realizowany przez cały 2012 r. Realizacja projektu przebiegała
w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.
Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami). Urząd pozyskał środki na realizację projektu w 85%
z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% środków na realizację projektu przeznaczył
z Funduszu Pracy, które stanowiły wkład własny.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Poprawa standardów obsługi osób bezrobotnych w PUP
1.
W ramach projektu „Inwestycja w kadry” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.2 i skierowanego do
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie:
 rozpowszechniano informacje o realizacji projektu poprzez gabloty oraz stronę
internetową Urzędu i Starostwa Powiatowego, a także w czasie Targów Pracy
w dniach 03.04.2012r. oraz 09.10.2012r. i konferencji „Środki krajowe i unijne dla
przedsiębiorców” organizowanej przez PUP w Gnieźnie w dniu 18.12.2012r.,
 kontynuowano, w celu realizacji standardów usług rynku pracy, współfinansowanie
wynagrodzeń dla 4 doradców zawodowych i 6 pośredników pracy zatrudnionych
w Urzędzie (wcześniejsze projekty: „Profesjonalna kadra” z 2008r., „Kwalifikacje drogą
do sukcesu” z 2009r.)
 w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez Urząd, kluczowi pracownicy
zostali skierowani na następujące szkolenia z zakresu:
o metod rekrutacji i selekcji personelu - 16 pracowników,
o nowelizacji standardów usług rynku pracy - 18 pracowników.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
W celu wykorzystania oszczędności powstałych na zadaniach związanych z wypłatą wynagrodzeń
i dodatków do wynagrodzeń oraz w związku z wyborami instytucji szkoleniowych zgodnie z ustawą
Prawo Zamówień Publicznych, urząd dokonywał zmian w realizacji projektu poprzez zgłaszanie ich do
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy
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Nr projektu
I2Db/12
Nazwa projektu
Łatwy dostęp do informacji
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
Fundusz Pracy

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Projekt ułatwia dostęp do Internetu. Zastosowano nowoczesne rozwiązania tj. ekran multimedialny
infokioski, infolinię
pozwalają szybko uzyskać niezbędne informacje o ofertach pracy,
o realizowanych programach, zajęciach w Klubach Pracy, o szkoleniach. Dodatkowo Powiatowy
Urząd Pracy wychodzi naprzeciw potrzebom doinformowania i szerszego zaprezentowania usług
i instrumentów rynku pracy.
W dniu 19 marca 2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie uczestniczył po raz kolejny w Targach
Edukacji i Pracy organizowanych przez Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji w Poznaniu.
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy udzielali kompleksowych informacji dotyczących usług
urzędu. Do dyspozycji osób zainteresowanych przygotowano stosowne informatory.
Powiatowy Urząd Pracy uczestniczył w XI Gnieźnieńskich Targach Edukacyjnych w środę, 27 marca
2012r. Zainteresowana młodzież odwiedzała stoisko Powiatowego Urzędu Pracy. Pośrednik pracy
udzielał wyczerpujących informacji dotyczących ofert pracy w kraju i za granicą, możliwości założenia
własnej firmy, oferty szkoleń i staży. Natomiast doradca zawodowy informował o zapotrzebowaniu na
konkretne zawody na lokalnym rynku pracy i udzielał informacji dotyczących wyboru zawodu
i kierunków kształcenia
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie w dniu 17 kwietnia 2012r. uczestniczył w szkoleniu
organizowanym przez Państwową Wyższą Szkolę Zawodową w Gnieźnie „Bezpieczne praktyki
i środowisko 2012”. Szkolenie było adresowane do studentów PWSZ. Pracownicy PUP przedstawili
prezentacje dotyczące pierwszej pracy, staży oraz możliwości ubiegania się o prawo do zasiłku
i stypendium dla osób bezrobotnych.
W dniu 12 maja 2012r. zorganizowano „Drzwi Otwarte” dla zainteresowanych osób bezrobotnych
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oraz pracodawców. W tym dniu każda osoba poszukująca pracy mogła uzyskać informacje na temat
ofert pracy w kraju, jaki i za granicą. Doradcy zawodowi i Liderzy Klubu Pracy udzielali wskazówek
dotyczących pisania dokumentów aplikacyjnych oraz rozmów w sprawie pracy.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Kontakt interesantów z Urzędem
1.

2.

Opis zadania

W godzinach otwarcia urzędu działa bezpłatna infolinia. W punkcie informacyjnym, który
znajduje się na parterze budynku osoby bezrobotne oraz pracodawcy otrzymywali na
bieżąco wyjaśnienia na temat korzystania z usług i instrumentów rynku pracy. Mogli
również pobierać odpowiednie druki i wnioski. Większy dostęp do informacji uzyskano
poprzez trzy infokioski w PUP. W dziewięciu gminach istnieje możliwość skorzystania
z infokiosków. Wszyscy interesanci urzędu za pomocą infokiosków mają możliwość
zapoznania się z aktualnym ofertami pracy, obowiązującymi przepisami, regulaminami,
bieżącymi informacjami i sprawozdaniami statystycznymi.
Na dwóch ekranach multimedialnych zainstalowanych na parterze i pierwszym piętrze
budynku był prezentowany film o świadczonych usługach i instrumentach rynku pracy.
Poza tym prezentowane były materiały promocyjne o możliwościach zdobywania nowych
kwalifikacji i udziału w szkoleniach zawodowych. Na ekranie pojawiały się informacje
w jaki sposób wypełnić kartę rejestracyjną.
W PUP istnieją stanowiska z bezpłatnym dostępem do internetu. Można też skorzystać
z drukarek. Stanowiska tego typu znajdują się na parterze urzędu oraz w Klubie Pracy.
Ponadto bezrobotni biorący udział w zajęciach aktywizacyjnych mieli możliwość nauczyć
się i korzystać z komputera i Internetu. Uczyli się jak przygotować cv i list motywacyjny.
W gablotach PUP na bieżąco zamieszczane były informacje dotyczące usług
i instrumentów rynku pracy oraz realizowanych programów i projektów.
Organizacja „Drzwi Otwartych”
W dniu 12.05.2012 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 zorganizowano po raz kolejny "Drzwi
Otwarte" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. Inicjatywa ta cieszyła się
zainteresowaniem zarówno ze strony bezrobotnych, jak i pracodawców. W tym dniu
dokonano rejestracji kilku osób bezrobotnych i wydano zaświadczenia. Porad udzielał
radca prawny z zakresu prawa pracy. Doradcy zawodowi udzielani informacji
zawodowych. Pośrednicy pracy informowali o wolnych miejscach pracy na terenie
powiatu oraz poza granicami kraju, wydawano skierowania do pracy. Lider klubu pracy
omawiał w jaki sposób opracować dokumenty aplikacyjne. Osoby zainteresowane
docierały na stanowiska szkoleń, staży, refundacji kosztów na wyposażenie
i doposażenie miejsca pracy jak również dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Gdzie udzielano wyczerpujących informacji dotyczących szkoleń
organizowanych przez PUP, zasad organizacji staży oraz możliwości uzyskania dotacji
na uruchomienie własnej działalności gospodarczej a także refundacji dla pracodawców
zatrudniających osoby bezrobotne.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji
organizator spotkania
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w Poznaniu
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
w Gnieźnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Gnieźnie

organizator targów
współorganizator spotkania

Nr projektu
I2Dc/13
Nazwa projektu
Zespół doradczy
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.3 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.4 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
Fundusz Pracy

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W 2011 roku projekt był kontynuowany, informacje o działaniach prowadzonych przez Zespół
Doradczy Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie zostały podane do publicznej wiadomości.
Zgodnie z projektem nawiązywano kontakt z pracodawcami i oferowano usługi z zakresu niesienia
pomoc osobom zwalnianym z przyczyn zakładu pracy.
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2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Promocja Zespołu Doradczego
1.

2.

Opis zadania

Zadanie było realizowane poprzez przygotowanie i zamieszczenie stosownych informacji
na stronie internetowej Urzędu, które były rozpowszechniane również poprzez media.
Realizacja spotkań z przedsiębiorcami
W 2012r. urząd zarejestrował 11 informacji o zwolnieniach lub zamiarze zwolnienia
grupowego. Firmy zgłaszające zwolnienia to głównie firmy o zasięgu ogólnopolskim, dla
których pomoc dla zwalnianych pracowników świadczyły urzędy pracy właściwe dla
siedziby firmy. Ze wszystkimi firmami dokonującymi zwolnień nawiązywano na bieżąco
kontakt. Zespół Doradczy Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie w 2012r. na wniosek
jednej gnieźnieńskiej firmy zorganizował dwa spotkania z 8 pracownikami tej firmy,
którym wypowiedziano pracę z przyczyn niedotyczących pracowników. Na pierwszym
spotkaniu udzielono informacji na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy. W ramach
drugiego spotkania doradca zawodowy informował o możliwości skorzystania z porad
indywidualnych i wsparcia w zakresie przekwalifikowania i poszukiwania pracy.
W związku z powyższym zainteresowani tym rodzajem wsparcia pracownicy, skorzystali
z porad zawodowych. W trakcie porady grupowej omówione zostały psychologiczne
następstwa utraty pracy, określone zostały potrzeby i oczekiwania zwalnianych
pracowników i zdiagnozowane ich predyspozycje zawodowe (z wykorzystaniem
profesjonalnych testów predyspozycji). Po spotkaniu grupowym pracownicy objęci
wsparciem korzystali również z konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
Firmy zgłaszające zwolnienia grupowe to firmy o zasięgu ogólnopolskim, usługi dla tych firm świadczą
inne urzędy pracy właściwe dla siedziby firmy. W związku z powyższym nie doszło do spotkań we
wszystkich firmach zgłaszających zamiar zwolnień grupowych.
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy

Nr projektu
I3Ac/16
Nazwa projektu
Zapewnienie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
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1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006 - 2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
35.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

34.245,79 zł
34.245,79 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Zapewnienie dzieciom i młodzieży zajęć pozalekcyjnych i zajęcie im w ten sposób czasu wolnego,
przyczynia się do ograniczenia patologii występujących w tych środowiskach. W ramach projektu
przewiduje się organizacje m. in. warsztatów artystycznych, plastycznych, tanecznych czy zajęć
sportowych.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Zapewnienie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
1.
W ramach realizacji zadania odbyły się zajęcia dla dzieci mające na celu
zagospodarowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych i wakacji letnich. Dzieci miały
możliwość wzięcia udziału w warsztatach artystycznych.
Podczas warsztatów zimowych dzieci uczyły się kilku technik zdobienia oraz tworzenia
rękodzieła, poznały magiczne sztuczki, wzięły udział w zajęciach teatralnych i zabawach
integracyjnych. Z kolei latem dzieci uczestniczyły w warsztatach robienia kalejdoskopów
marzeń i latawców, a także wzięły udział w ekozabawach i w minifestynie, podczas
którego nauczyły się tworzyć zwierzątka z balonów, poznały kolejne techniki zdobienia,
a także poznały szereg zabaw między innymi z wykorzystaniem chusty animacyjnej.
W warsztatach artystycznych podczas ferii zimowych udział wzięło 30 dzieci, natomiast
podczas wakacji letnich w 2 edycjach warsztatów uczestniczyło 60 dzieci.
W ramach projektu wyposażono również telewizję eSTeDe.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy
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Nr projektu
I3Bc/20
Nazwa projektu
Wsparcie dla szkolnictwa wyższego
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
2. Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
zadanie nr 1 – 13.200,00 zł
zadanie nr 2 – 45.000,00 zł
łącznie – 58.200,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

58.200,00 zł
58.200,00 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Stypendium naukowe im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Colegium Europaeum
Gnesnense UAM w Poznaniu jest przyznane na podstawie uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
nr XXIX/250/2008 z dnia 29 grudnia 2008r.z późniejszymi zmianami Uchwała została podjęta na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), oraz art. 94 ust 6
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.1365).
Zadanie: wsparcie Kolegium Europejskiego UAM w Gnieźnie jest zrealizowane na podstawie
Porozumienia w sprawie dofinansowania kosztów działalności w 2012r., na podstawie uchwały
nr XVI/108/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: budżetu Powiatu
Gnieźnieńskiego na rok 2012.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Stypendium naukowe dla doktoranta
1.
Stypendium dla doktoranta Colegium Europaeum Gnesnense UAM w Poznaniu.
Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego. Miesięczna kwota
stypendium to 1 100,00 zł. Stypendystami są osoby , które wyróżniły się pracą naukową
w Colegium Europaeum Gnesnense UAM. W roku budżetowym 2012 stypendium
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2.

wynosiło 13.200,00 zł.
Wsparcie Kolegium Europejskiego UAM w Gnieźnie
Środki w wysokości 45.000,00 zł przekazane Kolegium Europejskiemu UAM w Gnieźnie
zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie obiektów Kolegium.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy

Nr projektu
I4Ab/22
Nazwa projektu
Remont pomieszczeń i budynków oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektorzy jednostek oświatowych oraz opiekuńczo - wychowawczych
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
381.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach projektu prowadzone są remonty budynków oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych
(m. in.: wymiana okien, malowanie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń dydaktycznych, remont
toalet). Podjęte działania przyczyniają się do poprawy warunków kształcenia oraz do zmniejszenia
kosztów eksploatacji placówek oświatowych i wychowawczych.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Remont
pomieszczeń
1.
– wychowawczych

i

Opis zadania
budynków
oświatowych

oraz

opiekuńczo

 I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie: prace rewitalizacyjne związane z obsuwaniem
się terenu przy I LO od strony jeziora (39.999,99 zł),
 Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie: akrylowanie i polimeryzacja podłóg
w budynku głównym (5.253,00 zł),
 Zespół Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych w Gnieźnie: remont dachu sali
gimnastycznej (19.919,91 zł),
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie: (29.283,00 zł):
 akrylowanie i polimeryzacja podłóg w budynku głównym (5.052,00 zł),
 zakup pieca opalanego węglem (24.231,00 zł),
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Gnieźnie: akrylowanie i polimeryzacja podłóg
w budynku głównym (4.695,00 zł),
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie: remont I i III piętra,
remont instalacji elektrycznej (71.123,14 zł),
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie: remont poszycia
dachowego na budynku internatu (48.664,16 zł),
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kłecku (152.000,00 zł):
 inwestycje związane z likwidacją barier architektonicznych w ośrodku, w tym:
budowa windy i pochylni, przebudowa – dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych, sanitariatów (100.000,00 zł),
 zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
wyposażonego w windę (52.000,00 zł).
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak danych
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
brak danych
brak danych
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Nr projektu
I5Ac/25
Nazwa projektu
Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”
2. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
zadanie nr 1 – 100.000,00 zł
zadanie nr 2 – 12.500,00 zł
łącznie – 112.500,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

112.416,27 zł
112.416,27 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Realizacja projektu polegała na organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych, które stanowią ofertę
spędzania wolnego czasu dla mieszkańców powiatu. Organizowane imprezy przybierają formę
koncertów, spotkań autorskich, festynów rodzinnych, festiwali warsztatów i spotkań teatralnych,
a organizowane są z okazji świąt narodowych, rocznic i in. Realizacja projektu polegała również na
organizacji dożynek powiatowo – gminnych.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych
1.
W ramach zadania zorganizowano w Centrum Kultury „Scena to dziwna” imprezy,
z których część stała się już imprezami cyklicznymi:
 spektakl „Sex grupowy czyli psychoterapia”
 Festiwal Wyobraźni – podczas którego odbyły się m. in. koncerty zespołów
Pablopavo i Ludziki, Vavamuffin, Collegium Elemente, oraz spektakl „Czas
matek” Teatru Ósmego Dnia
 spektakl Teatru Cinema „Kabaret Olbrzymów”
 koncert Joszko Brody z okazji obchodów Święta Niepodległości
 Święto Przyjaciół
 przegląd twórczości niepełnosprawnych
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2.

 koncert zespołu Raggafaya
 benefis Krystyny Jóźwiak
 koncert Kwartetu Jorgi z okazji rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego
Na przeprowadzenie ww. imprez wydatkowano kwotę 99.930,50 zł
Dożynki Powiatu Gnieźnieńskiego
W dniu 2 września 2012r. w Witkowie odbyły się dożynki powiatowo – gminne.
Obchody święta plonów zainaugurowane zostały uroczystą mszą świętą
w kościele p.w. św. Mikołaja w Witkowie, z udziałem władz powiatu, gmin oraz
zaproszonych gości. Po zakończeniu nabożeństwa spod kościoła wyruszył barwny
korowód dożynkowy prowadzony przez Samorządową Orkiestrę Dętą Miasta
i Powiatu Gnieźnieńskiego. Kolorytu dodawali przebrani w ludowe stroje
członkowie zespołów wokalnych oraz imponujące wieńce dożynkowe
reprezentujące poszczególne gminy Powiatu Gnieźnieńskiego oraz sołectwa
gminy Witkowo. Korowód, do którego stopniowo dołączali mieszkańcy Witkowa,
przemaszerował głównymi ulicami na Stadion Miejski, gdzie odbyła się dalsza
część dożynek. Uroczystości obrzędowe święta plonów rozpoczęły się od
wspólnego
odśpiewania
hymnu
oraz
wysłuchania
hejnału
Powiatu
Gnieźnieńskiego i hejnału gminy Witkowo. Następnie głos zabrali gospodarze
dożynek, czyli burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Krzysztof Szkudlarek oraz
Starosta Gnieźnieński - Dariusz Pilak. W dalszej kolejności starostowie dożynek:
powiatowych - Pani Maria Smelkowska z Brzózek i Pan Tomasz Szeszycki
z Witkówka oraz gminnych – Pani Arleta Mikołajczak z Małachowa Złych Miejsc
i Pan Tomasz Wędzikowski z Mąkownicy, przekazali na ręce gospodarzy chleby
dożynkowe, którymi gospodarze dożynek podzielili się z zebranymi. Gdy ten
tradycyjny obrzęd dobiegł końca przyszedł czas na wyróżnienia przyznawane
przez starostę. Najpierw odznakę honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
otrzymali: Pan Roman Walczak z Mielżyna, Pan Szymon Przespolewski ze
Skorzęcina, Pan Janusz Nowaczyk z Ruchocinka, Pan Jacek Barc z gminy
Gniezno, Pan Tadeusz Bereziński i Pan Zbigniew Domagalski z gminy Mieleszyn,
Pan Bogumił Kapuściński, Pan Tadeusz Nowakowski z gminy Gniezno, Pan
Jarosław Nitka i Pan Roman Winiarski z gminy Kłecko. Następnie Starosta
Gnieźnieński nadał specjalne wyróżnienie za szczególne zasługi dla wsi i wkład
w odkrywanie smaków Powiatu Gnieźnieńskiego i promowanie małej Ojczyzny,
Pani Stefanii Marciniak z Małachowa Kępe. Nagrody otrzymali także rolnicy z gmin
powiatu, którzy wyróżniają się w różnych kategoriach rolniczych. Na zakończenie
części oficjalnej życzenia i listy gratulacyjne złożyli również zaproszeni goście, po
czym przyszedł czas na dobrą zabawę, o co zadbali prezentujący się na scenie
artyści. Wśród licznych zespołów, które umilały zebranym pobyt na dożynkach
znalazły się m.in.: Zespół Wokalny „Semplicze” z Lubinia, Zespół Artystyczny
„Świerszcze” czy zespół Top One. Obchodom dożynek towarzyszyło również wiele
innych atrakcji, jak m.in.: wystawa maszyn rolniczych, płodów rolnych, warzyw
i kwiatów, park zabaw dla najmłodszych czy stoiska ze specjałami wiejskiej kuchni.
W ramach święta plonów odbył się również konkurs wieńcy żniwnych. Jury
konkursu, po długich naradach, zdecydowało, że pierwsze miejsce należy się
wieńcowi wykonanemu przez mieszkańców Małachowa Złych Miejsc, drugie
miejsce przypadło wieńcowi z Gorzykowa, a trzecie zdobyli mieszkańcy
Ruchocina. Dożynkom towarzyszył również turniej piłki nożnej oraz zawody
strzeleckie.
Ze strony Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zadanie było realizowane przez
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy pomocy w rozliczeniu
zadania ze strony Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Na realizację zadania
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wydatkowano kwotę 12.485,77 zł.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Urząd Miasta i Gminy w Witkowie
partner przy organizacji dożynek

Nr projektu
I5Ba/26
Nazwa projektu
Modernizacja sprzętu wykorzystywanego do statutowej działalności Centrum Kultury „Scena
to dziwna”
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-20013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
25.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Realizacja projektu polega na zakupie niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Centrum Kultury
„Scena to dziwna”, co jest działaniem koniecznym w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług
świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez placówkę. Realizacja zadania ma przyczynić się
do poprawy oferty Centrum Kultury i wzrostu zainteresowania mieszkańców powiatu jego
działalnością.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Modernizacja sprzętu wykorzystywanego do statutowej działalności Centrum
1.
Kultury „Scena to dziwna”
Realizacja zadania polegała na zakupie wyposażenia i sprzętu wykorzystywanego do
statutowej działalności Centrum Kultury „Scena to dziwna” – zakupiono nagłośnienie (stół
mikserski, kolumny, itp.).
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy

Nr projektu
I6Aa/27
Nazwa projektu
Promocja właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2007-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
486.000,00 zł
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1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
budżety gmin powiatu gnieźnieńskiego i Miasta
Gniezna

227.478,24 zł
9.393,64 zł
192.632,61 zł
25.451,99 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach niniejszego projektu przeprowadzone zostały działania informacyjno – edukacyjne
społeczeństwa w zakresie właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych oraz w zakresie
realizacji przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego”. Powiat Gnieźnieński realizuje i koordynuje usuwanie azbestu od 2008 r. zgodnie
z Powiatowym Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przyjętym Uchwałą
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XIX/201/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. (zmienioną Uchwałą
Nr L/388/2010). W realizację przedsięwzięcia włączyło się 9 gmin Powiatu Gnieźnieńskiego i Miasto
Gniezno. Na potrzeby realizacji zadania corocznie opracowywany jest Regulamin udzielania
finansowania realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie
Powiatu Gnieźnieńskiego” przy udziale środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków pochodzących z budżetu powiatu, miasta Gniezna
i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego. Finansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest,
rozbiórki (demontażu) i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów azbestowych przyznawane było
w wysokości 100 % całościowych kosztów tych działań z zastrzeżeniem, że maksymalna dla każdej
nieruchomości kwota finansowania na realizację zadania wynosiła 15.000 zł.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Promocja i edukacja w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
1.

2.

W 2012 r. wykonawcą zadania była firma Zakład Gospodarki Komunalnej „Groneko”
Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski z siedzibą w Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie wybrana
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w drodze przetargu nieograniczonego.
Umowa obejmowała wykonanie prac związanych z rozbiórką (demontażem)
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach
nieruchomości mieszkańców gmin powiatu. Zostały również zawarte umowy z miastem
Gniezno i dziewięcioma gminami powiatu na realizację zadania, w których zostały
zadeklarowane środki z budżetów gmin na w/w zdanie. Koordynatorem zadania był
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, który analizował wnioski,
uczestniczył w odbiorach prac oraz rozliczył zadanie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i gminami.W trakcie realizacji przedmiotowego
zadania w roku 2012 łącznie z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego usunięto 444.328 kg płyt
azbestowych. Łącznie usunięto azbest z 235 nieruchomości i zrealizowano wszystkie
wnioski złożone przez mieszkańców.
Działania promocyjne w zakresie ochrony środowiska
W ramach realizacji zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
 organizacja warsztatów pn. „Nasze rady na odpady”, które odbyły się w dniu

42

Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego
w roku 2012
01.06.2012 r. w 3 szkołach podstawowych: w Kruchowie, Trzemżalu i w Trzemesznie.
Warsztaty zostały zorganizowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie we współpracy z Urzędem Miasta
i Gminy Trzemeszno. Łącznie w warsztatach brało udział ok. 200 uczestników.
Na warsztatach dzieci dowiedziały się jak ekologicznie segregować odpady, co to jest
recykling i jak powinniśmy dbać o przyrodę.
 warsztaty dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Warsztaty
odbyły się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Warsztaty skierowane były
do przedstawicieli urzędów miast i gmin, sąsiednich powiatów, w szczególności
Słupeckiego, Konińskiego, Wrzesińskiego, Wągrowieckiego oraz Poznańskiego,
zainteresowanych mieszkańców ukazując procedury związane z możliwością
dofinansowania w/w akcji.
 spotkanie dotyczące wymogów formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska
pn.: „Wymogi ochrony środowiska w pigułce”, które odbyło się dnia 15 listopada 2012r.
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. W spotkaniu wzięli udział
przedsiębiorcy, przedstawiciele firm, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne,
rolnicy i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gnieźnieńskiego, słupeckiego
i wrzesińskiego. Spotkanie miało na celu zapoznanie się z obowiązującymi przepisami
prawnymi w gospodarowaniu odpadami oraz przedstawienie projektu powstającej
nowej ustawy o odpadach.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
Jedyną barierą, która wystąpiła przy realizacji akcji usuwania azbestu był brak możliwości
dofinansowania do zakupu nowego pokrycia dachowego. Wnioski złożone przez wnioskodawców
obejmowały głównie utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest. Liczba wniosków na
demontaż azbestu uzależniona była od konieczności zabezpieczenia środków własnych
wnioskodawców na nowe pokrycie dachowe.
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego
udostępnienie posesji i możliwość realizacji
zadania
NFOŚiGW w Warszawie
współfinansowanie przedsięwzięcia „Likwidacja
wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego” i edukacji w zakresie właściwego
zagospodarowania odpadów komunalnych
WFOŚiGW w Poznaniu
współfinansowanie przedsięwzięcia „Likwidacja
wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego” i edukacji w zakresie właściwego
zagospodarowania odpadów komunalnych
urzędy miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego
współfinansowanie przedsięwzięcia „Likwidacja
wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego”
Zakład Gospodarki Komunalnej „Groneko”
wykonawca zadania „Likwidacja wyrobów
zawierających azbest na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego”
Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno, Szkoła
współorganizacja warsztatów pn. „Nasze rady na
Podstawowa w Kruchowie, Trzemżalu
odpady”
i Trzemesznie
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Nr projektu
I6Ac/29
Nazwa projektu
Propagowanie na terenach wiejskich odnawialnych źródeł energii
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2007-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
12.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
WFOŚiGW w Poznaniu

1.559,95 zł
1.007,96 zł
551,99 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Promowanie odnawialnych źródeł energii jest traktowane jako jeden z elementów funkcjonalnych
racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągłych
działań zachęcających do szerokiego ich wdrożenia. Mając na uwadze powyższe Powiat
Gnieźnieński wspiera przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu wpływają na
zintensyfikowanie rozwoju energetyki odnawialnej.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Działania promocyjne w zakresie ochrony środowiska
1.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu:
 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Gnieźnie i Polskim Klubem Ekologicznym – Okręg Wielkopolski – Koło
w Gnieźnie zorganizował w dniu 10.05.2012 r. „Słoneczne spotkanie” - na rzecz
promocji energii słonecznej. Koordynacją spotkań zajmuje się Instytut Energetyki
Odnawialnej. Celem spotkania było przede wszystkim przedstawienie pojęcia
energetyki solarnej, wykorzystania nowych technologii, możliwości pozyskania dotacji
na ten cel i ekologii wynikającej z zastosowania kolektorów słonecznych.
 w dniu 5 października 2012r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy
Czerniejewo odbyła się konferencja pn. „Potencjał rozwojowy i możliwości
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dofinansowania odnawialnych źródeł energii szansą dla rozwoju społeczności lokalnej
powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego”. Konferencja została zorganizowana przez
Starostę Gnieźnieńskiego - Dariusza Pilaka i Starostę Wrzesińskiego – Dionizego
Jaśniewicza z inicjatywy Poseł na Sejm RP - Krystyny Pośledniej i Senatora RP
- Piotra Gruszczyńskiego. W spotkaniu wzięli udział pracownicy i przedstawiciele gmin
powiatu gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, średzkiego, słupeckiego i konińskiego,
przedsiębiorcy, rolnicy oraz mieszkańcy powiatów interesujący się tematyką
odnawialnych źródeł energii. Całość konferencji uświetniła debata „Potencjał rozwoju
OZE dla społeczności lokalnej” z udziałem przedstawicieli Urzędu Pracy, Urzędu
Skarbowego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oprócz części
wykładowej i debaty program konferencji obejmował również pokaz produkcji biomasy
zaprezentowany przez firmę „Asket”. Każdy zainteresowany rolnik mógł otrzymać
brykiet w celu sprawdzenia jego energetycznych zalet.
 konkurs z zakresu OZE pn.: „Dlaczego warto wykorzystywać energię ze źródeł
odnawialnych ?”, którego podsumowanie nastąpiło w dniu 5 października 2012r. Celem
konkursu była: odpowiedź na pytanie „Dlaczego warto wykorzystywać energię ze
źródeł odnawialnych ?”, motywowanie do zainteresowania tematyką odnawialnych
źródeł energii, zachęcenie do promowania odnawialnych źródeł energii, propagowanie
wiedzy na temat korzyści wynikających z rozwoju energetyki odnawialnej, odkrywanie
miejsc podatnych na lokalizację OZE. Wpłynęło 25 prac. Autorzy trzech najlepszych
prac otrzymali nagrody.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
współorganizowanie debaty pt. „Słoneczne
Polski Klub Ekologiczny - Okręg Wielkopolski –
Koło w Gnieźnie
spotkanie”
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
współorganizowanie debaty pt. „Słoneczne
w Gnieźnie
spotkanie”
Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo
współorganizowanie konferencji pn. „Potencjał
rozwojowy i możliwości dofinansowania
odnawialnych źródeł energii szansą dla rozwoju
społeczności lokalnej Powiatu Gnieźnieńskiego
i Wrzesińskiego”
Starostwo Powiatowe we Wrześni
współorganizowanie konferencji pn. „Potencjał
rozwojowy i możliwości dofinansowania
odnawialnych źródeł energii szansą dla rozwoju
społeczności lokalnej Powiatu Gnieźnieńskiego
i Wrzesińskiego”
WFOŚiGW w Poznaniu
dofinansowanie w/w przedsięwzięć
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Nr projektu
I6Ca/31
Nazwa projektu
Prowadzenie masowych edukacyjnych akcji dla dzieci i młodzieży
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2007-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
43.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
WFOŚiGW w Poznaniu

19.866,00 zł
10.113,64 zł
9.752,36 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Powiat Gnieźnieński inwestuje w szereg działań proekologicznych, które cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców, młodzieży i dzieci. Powyższe działania przyczyniają się do
propagowania zrównoważonego rozwoju i stanowią wyraz troski o otaczające środowisko. W 2012r.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zorganizował konkursy, akcje, warsztaty,
spotkania w zakresie edukacji ekologicznej obejmujących zagadnienia związane z ochroną
środowiska, gospodarką odpadami, odnawialnymi źródłami energii.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Edukacja w zakresie ochrony środowiska
1.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu:
 podsumowanie VII edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego pod hasłem: „Zużyte
baterie i co dalej?”. W dniu 19 kwietnia 2012r. w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym nr 1 w Gnieźnie odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji
Powiatowego Konkursu Ekologicznego pod hasłem: „Zużyte baterie i co dalej?”.
Konkurs został zorganizowany przez Szkolny Klub Przyjaciół Przyrody „Ekoludek”
mieszczący się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 oraz
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa (zakup nagród dla zwycięzców, poczęstunku, drukowanie dyplomów, itp.).
Idea konkursu opiera się na kształtowaniu odpowiedzialności za stan środowiska
przyrodniczego, rozwijaniu wyobraźni i rozbudzaniu zainteresowań przyrodniczych.
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Na uwagę zasługuje fakt, że konkurs swym zasięgiem obejmuje nie tylko Powiat
Gnieźnieński, ale również Powiat Wrzesiński, Słupecki oraz Koniński. Skala
i ponadlokalny charakter konkursu świadczy o dużym zainteresowaniu i chęci
propagowania idei ekologicznych poprzez kreatywne poszukiwanie rozwiązań
służących poprawie stanu środowiska przyrodniczego. Konkurs spotyka się z aprobatą
wśród placówek oświatowych o czym świadczy 66 prac plastycznych nadesłanych
z 9 placówek: SOSW nr 2 z Gniezna, SOSW nr 1 z Gniezna, SOSW z Kłecka, ZSS
im. J. Korczaka z Gniezna, WTZ z Kłecka, WTZ z Gniezna oraz po raz drugi
z powiatów sąsiednich - SOSW ze Słupcy, ZSS z Wrześni i SOSW z Konina.
XVI Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne „Dobra energia dla wszystkich”.
Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne organizowane przy współudziale Starostwa
Powiatowego, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Urzędu
Miejskiego i Nadleśnictwa Gniezno stały się tradycją w naszym powiecie. Nad
przebiegiem całości czuwa Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło
w Gnieźnie. Temat przewodni XVII edycji brzmiał „Dobra energia dla wszystkich” i miał
na celu poznanie znaczenia odnawialnych źródeł energii, rozwijanie wrażliwości na
problemy środowiska oraz kształtowanie umiejętności plastycznych i rozwijanie
kreatywności wśród dzieci i młodzieży.
X edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego. W dniu 23.04.2012r. odbył się finał XI
edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego organizowanego corocznie przez
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie i I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego. Adresatami konkursu są
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Pod koniec stycznia do
wszystkich szkół uczestniczących w konkursie rozesłane zostały materiały, na
podstawie których przeprowadzono eliminacje pozwalające wyłonić reprezentantów
poszczególnych szkół w finale. Środki przeznaczone były przede wszystkim na zakup
nagród dla zwycięzców oraz zakup niezbędnych materiałów do przygotowania
konkursu.
V Edycja Powiatowego Festiwalu Piosenki Ekologicznej Eko-Song. Celem festiwalu,
który odbył się dnia 8 maja 2012 r. było motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy
z zakresu ekologii i ochrony środowiska, upowszechnianie idei zasad
zrównoważonego rozwoju, rozwijanie pasji artystycznych, podejmowanie aktywnych
działań na rzecz poprawy stanu środowiska oraz wymiana doświadczeń i posiadanej
wiedzy. Do V edycji konkursu zgłosiło się 7 szkół z Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego.
Ufundowane nagrody, którymi były gitary, globusy oraz atlasy ekologiczne z całą
pewnością będą służyły pomocą w rozwijaniu pasji, treści artystycznych i uatrakcyjnią
proces nauczania w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.
Sprzątanie Świata – wiosenna edycja. W dniu 18 maja 2012 r. Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie we współpracy
z Nadleśnictwem Gniezno zorganizował akcję „SPRZĄTANIE ŚWIATA”. W wiosennej
edycji wzięło udział około 250 uczniów z 8 placówek oświatowych I LO, II LO, III LO,
ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 4, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych.
Uczniowie zostali podzieleni na grupy i sprzątali Las Miejski. W sumie udało się zebrać
ok. 2 ton odpadów. Środki zostały przeznaczone na transport młodzieży do lasu, zakup
worków i rękawic oraz ciepłego posiłku dla uczestników akcji sprzątania świata.
Sprzątanie Świata - jesienna edycja. W jesiennej edycji „Sprzątania świata”
zorganizowanej dnia 11 października 2012 r. wzięło udział około 250 uczniów
z 9 placówek oświatowych: I LO, II LO, III LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 4,
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
z Witkowa. Uczniowie zostali podzieleni na 9 grup (8 grup sprzątało Las Miejski
w Gnieźnie, a 9 grupa z Witkowa teren przy Ośrodku Wypoczynkowym Skorzęcin).
W sumie udało się zebrać ok. 2,5 tony odpadów.
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 Otwarcie Wystawy Pokonkursowej pod hasłem: „Zużyte baterie i co dalej?”. W dniu
18.05.2012r. w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna miało miejsce otwarcie wystawy
będącej owocem VII edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Zużyte baterie i co
dalej?” kształtującego poczucie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
Wystawę prac wykonanych przez wychowanków Specjalnych Ośrodków Szkolno
– Wychowawczych i Warsztatów Terapii Zajęciowej z Powiatu Gnieźnieńskiego
i sąsiednich powiatów (Słupeckiego, Wrzesińskiego i Konińskiego) zorganizowała
Biblioteka Publiczna w Gnieźnie przy współpracy Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa w Gnieźnie i Szkolnego Klubu Przyjaciół Przyrody
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.
 Podsumowanie XI Edycji Ekolidera. 15 czerwca 2012 r. w Leśnym Ośrodku
Edukacyjno – Rekreacyjnym „POLIGON” przy „OLKÓWCE”, odbyło się podsumowanie
XII edycji konkursu Ekolider, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa wspólnie z Polskim
Klubem Ekologicznym - Okręg Wielkopolski - Koło w Gnieźnie, Urzędem Miejskim
w Gnieźnie oraz Nadleśnictwem Gniezno. Idea konkursu opiera się na działaniach
w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami i uświadamia dzieciom i młodzieży w jaki
sposób należy dbać o środowisko przyrodnicze. EKOLIDER obejmuje wiele kategorii:
odzysk surowców wtórnych, odzysk nakrętek od butelek PET, kronikę aktywności
ekologicznej, pomoc zwierzętom leśnym, zbiórkę zużytych baterii oraz „ekolans”, czyli
pomysł na propagowanie inicjatyw i edukacji ekologicznej społeczeństwa. W edycji
konkursu wzięło udział 22 placówek oświatowych z Gniezna i Powiatu
Gnieźnieńskiego, od szczebla przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej. Łącznie
zebrano 105 175,47 kg surowców wtórnych; 1.237,65 kg baterii; 6.406,10 kg nakrętek;
3.418,00 kg karmy oraz 105 szt. budek lęgowych. Starostwo jako współorganizator
konkursu dofinansowało zakup nagród dla szkół, które wyróżniły się w propagowaniu
selektywnej zbiórki odpadów.
 Festiwal Piosenki Ekologicznej. 18 października 2012 r. w gospodarstwie
agroturystycznym „Ranczo w Dolinie” w Dąbrówce Kościelnej odbył się I Powiatowy
Festiwal Piosenki Ekologicznej „Zielone Nuty” dla uczniów i osób dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną. Festiwal został zorganizowany przez Specjalny
Ośrodek Szkolno– Wychowawczy w Kłecku i Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego. Celem festiwalu było rozwijanie u uczniów
zainteresowania problematyką ochrony przyrody, podniesienie świadomości
ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja śpiewania wśród dzieci
i młodzieży, samokształcenie muzyczne, poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych
i promowanie młodych talentów. Udział w Powiatowym Konkursie Piosenki
Ekologicznej zgłosiło 6 placówek z Powiatu Gnieźnieńskiego i 1 z Powiatu
Wągrowieckiego.
 Konkurs fotograficzny pn. „Park krajobrazowy w obiektywie” promujący walory
przyrodnicze powiatu. W dniu 30.11.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie
odbyło się uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród
laureatom pierwszej edycji konkursu „Park krajobrazowy w obiektywie” Konkurs
skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, liceów i uczelni wyższych
powiatu gnieźnieńskiego, słupeckiego i wrzesińskiego. Ideą konkursu było spojrzenie
przez obiektyw aparatu na bogactwo piękna natury oraz zachęcenie młodzieży do
poznawania przyrody i kształtowania zachowań przyjaznych środowisku, a także
inspirowania do aktywności twórczej. Na konkurs wpłynęło łącznie 19 zgłoszeń, które
przeszły pozytywnie weryfikację formalną. W dniu 8 listopada 2012 r. oceny zdjęć
dokonała komisja konkursowa zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu.
Laureatom konkursu zostały wręczone nagrody.
 Konkurs ekologiczny pn. ,,Zastosowanie Ekonomii Ekologicznej w Parkach
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Krajobrazowych”. Celem konkursu było przede wszystkim uświadomienie
uczestnikom, że zakresem badań ekonomii ekologicznej jest znalezienie sposobów
wdrożenia zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz poznanie pozytywnego oraz
normatywnego wymiaru ekonomii ekologicznej. Komisja oceniała pomysłowość,
nowatorstwo w podejściu do tematu, technikę, ujęcie tematu, estetykę wykonania,
wartość merytoryczną pracy, oryginalność, wkład pracy itp. Konkurs polegał na
wykonaniu plakatu o tematyce „Ekonomia ekologiczna w Parkach Krajobrazowych”.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych Gniezna oraz powiatów:
gnieźnieńskiego, słupeckiego i wrzesińskiego.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie
współorganizowanie Powiatowego Konkursu
Wiedzy Ekologicznej
Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło współorganizowanie i współfinansowanie
w Gnieźnie
Powiatowego Konkursu EKOLIDER,
współorganizowanie Gnieźnieńskich Prezentacji
Ekologicznych, współorganizowanie konkursu
ekologicznego pn. ,,Zastosowanie Ekonomii
Ekologicznej w Parkach Krajobrazowych”
Nadleśnictwo Gniezno
współorganizowanie i współfinansowanie
Powiatowego Konkursu EKOLIDER,
współorganizowanie Akcji sprzątania świata
Urząd Miejski w Gnieźnie
współorganizowanie i współfinansowanie
Powiatowego Konkursu EKOLIDER
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 współorganizowanie VII Powiatowego Konkursu
w Gnieźnie.
Ekologicznego dla Uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną
Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy
współorganizowanie I Powiatowego Festiwalu
w Kłecku
Piosenki Ekologicznej „Zielone Nuty”,
współorganizowanie Wystawy Pokonkursowej pod
hasłem: „Zużyte baterie i co dalej?”
Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna
współorganizowanie Wystawy Pokonkursowej pod
hasłem: „Zużyte baterie i co dalej?”
WFOŚiGW w Poznaniu
współfinansowanie nagród dla uczestników
konkursów i akcji ekologicznych
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Nr projektu
I6Cc/115
Nazwa projektu
Zwiększanie świadomości dotyczących zdrowia środowiskowego i kształtowanie postaw
z zakresu inżynierii genetycznej
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2007-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
8.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

687,00 zł
687,00 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Zwiększenie świadomości dotyczących zdrowia środowiskowego i kształtowanie postaw z zakresu
inżynierii genetycznej wśród mieszkańców powiatu poprzez organizację konferencji dotyczącej
organizmów genetycznie modyfikowanych, itp.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Konferencję dotyczącą GMO
1.

2.

Opis zadania

Konferencja została zorganizowana wspólnie z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów
i Techników Sanitarnych (Delegatura w Gnieźnie), Wielkopolską Okręgową Izbą
Inżynierów Budownictwa. Odbyła się w dniu 23 października 2012 r. i dotyczyła
tradycyjnej ochrony roślin i inżynierii genetycznej w rolnictwie. Merytoryczny program
konferencji, a także udział w niej specjalistów stworzył uczestnikom możliwość uzyskania
kompetentnych informacji nt. tradycyjnej ochrony roślin i inżynierii genetycznej
w rolnictwie. Duża liczba uczestników obecnych na konferencji oraz wypełnione przez
nich ankiety wskazują na zainteresowanie przedmiotową tematyką i ukazują potrzebę
organizacji kolejnych konferencji w przyszłości.
Sympozjum: środowisko przyrodnicze a życie i zdrowie człowieka
Spotkanie dotyczyło kwestii zdrowia środowiskowego. Środowisko dostarcza człowiekowi
zasobów niezbędnych do jego egzystencji. Bardzo ważnym elementami środowiska
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wpływającymi bezpośrednio na nasze zdrowie jest jakość wody przeznaczonej do
spożycia
i czystość powietrza atmosferycznego. Aby wyjaśnić relację pomiędzy
wpływem elementów środowiska na zdrowie człowieka do wygłoszenia prelekcji
zaproszono Grażynę Bernaciak, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gnieźnie. W swojej wystąpieniu prelegentka opowiedziała o tym, jak jakość wody
przeznaczonej do spożycia i czystość powietrza atmosferycznego wpływa na zdrowie
mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego. Kolejny temat, który poruszono na sympozjum
dotyczył projektu „Odświeżamy nasze miasta”. Zaprezentowała go Ewa Cybułka
z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Koncepcja projektu „Odświeżamy
nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)” powstała w Głównym Inspektoracie
Sanitarnym (GIS) w związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą palenia
tytoniu w Polsce.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników
współorganizowanie konferencji dotyczącej GMO
Sanitarnych, Wielkopolska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników
współorganizowanie sympozjum: środowisko
Sanitarnych, Wielkopolska Okręgowa Izba
przyrodnicze a życie i zdrowie człowieka
Inżynierów Budownictwa
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna współorganizowanie sympozjum: środowisko
w Gnieźnie
przyrodnicze a życie i zdrowie człowieka

Nr projektu
I6Dd/116
Nazwa projektu
Zmniejszenie ryzyka powodziowego
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2007-2013
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1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
100.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

100.000,00 zł
100.000,00 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Na gospodarkę przeciwpowodziową istotny wpływ ma systematyczna i planowana konserwacja
urządzeń wodnych w poszczególnych gminach Powiatu Gnieźnieńskiego. Prace konserwacyjne
rowów melioracyjnych dotyczą urządzeń melioracji szczegółowej i wykonywane są przez właścicieli
gruntów, którzy w tym celu zrzeszeni są w spółkach wodnych. Na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
działa 28 spółek wodnych, które prowadzą racjonalną gospodarkę wodną oraz wykonują i utrzymują
urządzenia melioracji w należytym stanie. Zgodnie z art. 164 ust. 5a-5d ustawy Prawo wodne spółki
wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w
formie dotacji udzielonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych przeznaczonej w szczególności na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
Ponadto ustawa Prawo ochrony środowiska wskazuje, że między innymi do zadań powiatu należy
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków pochodzących z wpływów z tytułu
opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wobec powyższego w dniu 31 marca 2011 r. została
podjęta Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr VI/55/2011 w sprawie trybu postępowania o
udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego spółkom wodnym działającym na terenie
Powiatu Gnieźnieńskiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania. Uchwała
tą przyjęto „Regulamin w sprawie udzielenia dotacji …”, który szczegółowo określa kryteria oraz
warunki jakie muszą spełniać spółki wodne, aby mogły się ubiegać o uzyskanie dofinansowania.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Ochrona przed powodzią
1.

Opis zadania

Zadanie realizowane jest w kilku etapach sukcesywnie od marca do listopada
i koordynowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Przebieg
realizacji zadania:
1. po złożeniu wniosku przez spółkę wodną przedstawiciele Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego przeprowadzili wizje
lokalne w terenie wraz z udokumentowaniem fotograficznym stanu rowów,
2. następnie wnioski wraz z kosztorysem wykonania prac melioracyjnych oraz
dokumentacją fotograficzną zostały złożone do Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.
Po zapoznaniu się i przeanalizowaniu wniosku, zgodnie z regulamin dofinansowania
prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych, Zarząd podjął decyzję o wysokości
dofinansowania na podstawie której została podjęta Uchwała nr 505/2012 Zarządu
Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. (zmieniona Uchwałą nr 592/2012
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 września 2012 r.),
3. kolejnym etapem było podpisane umowy dotacji ze spółkami, zgodnie z którymi zostały
wykonane prace,
4. po odbiorze prac i złożeniu przez spółkę stosownej dokumentacji (sprawozdania) wraz
z rachunkiem (fakturą) wypłacono dotacje; w roku 2012 złożono 20 wniosków,
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wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie, co pozwoliło na wykonanie łącznie 32,5 km
konserwacji rowów melioracyjnych; z dofinansowania skorzystały następujące spółki
wodne:
 Gminna Spółka Wodna w Trzemesznie,
 Gminna Spółka Wodna w Witkowie,
 Gminna Spółka Wodna w Mieleszynie,
 Gminna Spółka Wodna w Gnieźnie,
 Gminna Spółka Wodna w Niechanowie,
 Gminna Spółka Wodna w Kłecku,
 Gminna Spółka Wodna w Kiszkowie,
 Spółka Wodna Żydowo – Czerniejewo - Strychowo,
 Spółka Wodna w Trzemżalu,
 Spółka Wodna w Fałkowie.
Zadanie to cieszy się dużym zainteresowaniem spółek wodnych oraz spotyka się
z aprobatą mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego.
Aby możliwe było wykonanie większej ilości konserwacji rowów ważne jest
współdziałanie w tym zakresie samorządów. Spółki wodne wykonują prace
konserwacyjne nie tylko z przyznanej dotacji ze Starostwa Powiatowego i samorządów
gminnych, ale także ze składek członkowskich i dotacji z Wielkopolskiego Urzędu
Wielkopolskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego. Ważne jest sukcesywne udzielanie
pomocy spółkom wodnym, aby przekonserwować jak największą ilość rowów.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
spółki wodne
złożenie wniosków oraz zabezpieczenie wkładu
własnego

Nr projektu
II1Aa/36
Nazwa projektu
Wspieranie niwelowania barier komunikacyjnych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1. Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
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1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
257.572,68 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
MPiPS (dofinansowanie do projektu Akord 4)

228.012,69 zł
198.412,70 zł
29.599,99 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Realizacja projektu ma przyczynić się do poprawy dostępu osób niepełnosprawnych, poprzez
niwelowanie barier komunikacyjnych, w tym architektonicznych, do obiektów użyteczności publicznej
prowadzonych przez Powiat. Realizacja projektu obejmuje również:
 podejmowanie działań służących reintegracji społecznej i zawodowej grup osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
 podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej,
doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania,
 umożliwienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom społecznym, jednostkom
organizacyjnym pomocy społecznej, związkom wyznaniowym i inne,
 podejmowanie działań animujących powstanie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb,
 zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Centrum Aktywności Społecznej LARGO
1.
Projekt Centrum Aktywności Społecznej Largo jest skierowany do grupy osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym/marginalizacją. Działania w ramach projektu
obejmują indywidualne osoby z ww grupy, organizacje społeczne działające przede
wszystkim w sektorze pomocy społecznej, grupy samopomocowe. CAS Largo jest
miejscem otwartym na wszelkiego rodzaju działania, miejscem w którym nie stygmatyzuje
się osób, choć od września 2012 roku ze względu na zmianę struktury organizacyjnej
PCPR znajduje się w strukturach Działu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Realizacja projektu w roku 2012 obejmowała (poniesione wydatki):
 zatrudnienie pracowników umowa o pracę/umowa zlecenie (w większości są to osoby
prowadzące także zajęcia terapeutyczne)
 zatrudnienie specjalistów tj. pedagog, psycholodzy ( w tym psycholog kliniczny
i psycholog pracujący z dziećmi i młodzieżą) ,radca prawny, lekarz psychiatra ze specj.
z psychiatrii środowiskowej
 zakup artykułów dla potrzeb realizowanych zajęć i bieżącego funkcjonowania
 zakupem dodatkowego wyposażenia
 obsługą organizacji społecznych mających siedziby w CAS Largo
 realizacją Projektu „AKORD 4 – budowanie Lokalnej Sieci Oparcia społecznego dla
osób cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne” współfinansowanego ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 prowadzeniem zajęć terapeutycznych, w tym: arteterapeutycznych (plastycznych,
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fotograficznych), terapii zajęciowej , choreoterapii
Realizacja ww. nie była objęta procedurą konkursową – posiadane zasoby kadrowe
i lokalowe pozwalają na realizację ww bez konieczności zlecania.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy
III. Załączniki
Załącznik nr 4

Skrócony raport z realizacji zadań Centrum Aktywności Społecznej LARGO
w 2012 roku

Nr projektu
II2Aa/39
Nazwa projektu
Wsparcie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposażenia powiatowych służb i podmiotów
ratowniczych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Powiatowy Komendant Straży Pożarnej w Gnieźnie
2. Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
zadanie nr 1 – 800.000,00 zł
zadanie nr 2 - 30.000,00 zł
łącznie – 830.000,00 zł
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1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
NFOŚiGW (zad. 2)
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej(zad. 2)

830.000,00 zł
140.000,00 zł
100.000,00 zł
590.000,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach projektu przewidziano realizację zadań mających na celu podniesienie standardów
przyjmowania i obsługi interesantów oraz zapewnienia bezpiecznych i godziwych warunków pracy
policjantów i pracowników cywilnych, a polegających na zakupie wyposażenia i remoncie
pomieszczeń budynku „A” Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Projekcie przewidziano również
doposażenie służb ratowniczych mające przyczynić się do poprawy sprawności ich funkcjonowania.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PPSP w Gnieźnie
1.

2.

W ramach projektu dokonano zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, w celu doposażenia
systemu ratowniczego powiatu gnieźnieńskiego w nowoczesny ciężki samochód,
zwiększający mobilność i skuteczność tutejszej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej. Zakup
został poprzedzony przeprowadzeniem procedury przetargowej. Wykonawcą przedmiotu
zamówienia była firma PUH Mirosław Stolarczyk z siedzibą w Kielcach.
Remont pomieszczeń budynku „A” Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie
W ramach projektu wykonano remont pomieszczeń Wydziału do Walki z Przestępczością
Gospodarczą. Zakupiono dwa laptopy oraz sprzęt kwaterunkowy: biurka, szafy biurowe
i odzieżowe,
krzesła jako wyposażenie do wyremontowanych pomieszczeń
ww. Wydziału. Powyższe zakupy w znacznym stopniu poprawiły warunki pracy
policjantów i pracowników cywilnych, jak również wpłynęły na poprawę wizerunku Policji
w oczach przyjmowanych interesantów.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy
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Nr projektu
II2Bc/99
Nazwa projektu
Monitoring zagrożeń na terenie powiatu
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2007-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
5.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

3.502,06 zł
3.502,06 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach projektu przewidziano modernizacje systemu monitoringu zagrożeń powiatu
prowadzonego przez służby Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego. Celem
modernizacji jest usprawnienie wymiany informacji o zagrożeniach pomiędzy tymi służbami, szybkie,
adekwatne do rozmiarów i charakteru zaistniałych zagrożeń rozdysponowanie sprzętu i ratowników
oraz bieżąca analiza zagrożeń.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Monitoring zagrożeń na terenie powiatu
1.
W ramach powyższego projektu zrealizowano jedno zadanie - opłacono abonament za
usługę powiadamiania SMS.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
Znaczna różnica pomiędzy planowaną a zrealizowaną kwotą wydatków przeznaczonych na usługę
sms wynika z faktu, iż koszty te są określane szacunkowo i nie ma możliwości precyzyjnego
określenia z góry kosztu za cały rok.
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2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
ścisła współpraca, pomoc w organizowaniu zadań

Nr projektu
II2Bd/102
Nazwa projektu
Promowanie służby patrolowej
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
5.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

5.000,00 zł
5.000,00 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Zadanie polega na wyborze najlepszego policjanta służby patrolowej Powiatu Gnieźnieńskiego. Jest
realizowane w formie konkursu i ma na celu podniesienie wizerunku Policji.
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2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
1.
Promowanie służby patrolowej

Opis zadania

W ramach projektu zrealizowano konkurs „Najlepszy policjant służby patrolowej Powiatu
Gnieźnieńskiego”. Organizatorem Konkursu była Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie
i Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy ogólnej
z zakresu służby prewencyjnej oraz podniesienie kwalifikacji i wiedzy zawodowej
policjantów, a tym samym podniesienie rangi pracy policjanta służby patrolowej. Konkurs
został przeprowadzony 29 czerwca 2012r. Uczestnicy konkursu zostali ocenieni przez
komisję składającą się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i Komendy
Powiatowej Policji w Gnieźnie. Najlepsi policjanci wyłonieni w konkursie zostali
nagrodzeni premią pieniężną w całości fundowaną przez Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie. Ponadto w ramach projektu nagrodzono dwóch policjantów Wydziału
Prewencji KPP w Gnieźnie, którzy pełniąc służbę na terenie Miasta Gniezna wykazując
się zaangażowaniem, szybką reakcją i skutecznością uratowali życie 5-letniego chłopca,
który nagle stracił przytomność.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy

Nr projektu
II2Ca/41
Nazwa projektu
Działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie
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1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
4.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

3. 999,77 zł
3. 999,77 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach projektu podejmowane są działania o charakterze prewencyjnym w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, co ma w konsekwencji przyczynić się do zwiększenia świadomości lokalnej
społeczności, a tym samym zmniejszenia liczby pożarów. Działania prewencyjne polegają m. in. na
przeprowadzaniu konkursów dla dzieci i młodzieży.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej
1.
W ramach realizacji zadania miały miejsce dwa działania:
1. Organizacja XIVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na szczeblu
powiatowym, dla dzieci i młodzieży pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej –
jak nas widzą, tak nas malują”
Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem szeroko pojętego
bezpieczeństwa,
rozwijanie
świadomości
występowania
różnego
rodzaju
niebezpiecznych zdarzeń, umiejętności unikania ich oraz radzenia sobie w sytuacji
zagrożenia. Konkurs miał za zadanie promować i poszerzać wiedzę na temat działalności
straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania skutków
wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych
zdarzeń oraz klęsk żywiołowych, popularyzować zasady bezpiecznego zachowania oraz
właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń. Celem
edukacyjnym konkursu było zapoznanie uczestników z przyczynami występowania
niebezpiecznych zdarzeń oraz wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności
zachowania podczas ich wystąpienia. Poprzez konkurs chciano pokazać jak unikać
zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo zarówno nas samych, jak i całego
społeczeństwa, a także pomóc wykształcić zdolność radzenia sobie z nimi. Konkurs
zorganizowano w czterech grupach wiekowych: 1: 6-8 lat, 2:9-12 lat, 3: 13-16 lat,
4:
uczniowie
niepełnosprawni
szkół
specjalnych,
wychowankowie
świetlic
terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej (bez ograniczeń wiekowych). Uroczyste
rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 11 kwietnia 2012 r. w siedzibie
KP PSP Gniezno. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki.
2. Organizacja Powiatowego Dnia Strażaka
Powiatowy Dzień Strażaka, odbył się w dniu 05 maja 2012 rokuw Gnieźnie. Uroczystości
stanowiły podziękowanie za całoroczną służbę druhów ochotników na rzecz lokalnej
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społeczności. Środki finansowe zostały wydatkowane na konsumpcję (grochówka,
kiełbasa, pieczywo) dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
ścisła współpraca, pomoc w organizowaniu zadań
Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży współpraca przy organizowaniu obchodów
Pożarnych RP
Powiatowego Dnia Strażaka
wykonawca usługi gastronomicznej w ramach
„Czeremcha” Hotel – Restauracja Trzemeszno
obchodów Powiatowego Dnia Strażaka

Nr projektu
II2Cb/42
Nazwa projektu
Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
2.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Realizacja projektu skierowanego do dzieci i młodzieży polega na przygotowaniu i zakupie
materiałów informacyjno-edukacyjnych, organizowaniu przedsięwzięć o charakterze prewencyjnym,
propagującym zasady bezpiecznego wypoczynku, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej,
organizowaniu działań związanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym itp.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
1.
W ramach projektu zakupiono długopisy i breloki do kluczy z nadrukiem o treściach
prewencyjnych do wykorzystania podczas spotkań z uczniami w szkołach w ramach
programu „Bezpieczna Szkoła”. Celem projektu, adresowanego do dzieci
i rodziców, było: uwrażliwienie na możliwość pojawienia się zagrożeń w drodze do
i ze szkoły, w czasie zabawy i przebywania w domu, wskazanie na sposoby radzenia
sobie w sytuacji zagrożeń, zwrócenie uwagi na umiejętność przewidywania skutków
nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach i miejscach,
wykształcenie umiejętności zwracania się o pomoc w przypadku wystąpienia zagrożeń.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy

Nr projektu
II3Bb/50
Nazwa projektu
Profilaktyka nowotworowa
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
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1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
3.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek

3.890,00 zł
3.000,00 zł
890,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego zatwierdzono realizację zadania
publicznego, zapisanego w Programie współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz kartą
działania rozwoju lokalnego II3Bb/50 pn. „Profilaktyka nowotworowa”. Realizację zadania w formie
wsparcia zlecono Gnieźnieńskiemu Stowarzyszeniu Amazonek, Gniezno ul. Chrobrego 40/41.
Ubiegający się o dotację zobowiązał się do informowania, że zadanie jest współfinansowane
ze środków Powiatu Gnieźnieńskiego, w materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych
i edukacyjnych. Zadanie realizowano w okresie od 2 maja do 31 października 2012r.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Profilaktyka nowotworowa
1.

Opis zadania

W ramach realizacji projektu podjęto następujące działania:
 zorganizowano zajęcia rehabilitacyjne z masażami limfatycznymi dla członkiń
Stowarzyszenia odbywające się od 1 czerwca do 31 października 2012r.,
 zorganizowano wystawę fotografii amazonek po przebytej chorobie nowotworowej na
gnieźnieńskim rynku, stworzono portrety kobiet po mastektomii,
 zorganizowano, w dniu 23 września 2012r., spotkanie integracyjne połączone z nauką
tańca,
 przeprowadzono spotkania informacyjno-integracyjne „Kruche jest życie i ulotne”
w gminach powiatu gnieźnieńskiego – Gniezno, Łubowo, Mieleszyn, Trzemeszno,
Czerniejewo, Niechanowo, Kiszkowo i Witkowo.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy
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Nr projektu
II3Be/53
Nazwa projektu
Profilaktyka zdrowia psychicznego
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
1.500,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
Stowarzyszenie CONCORDIA

4.913,92 zł
1.500,00 zł
3.413,92 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego zatwierdzono realizację zadania
publicznego, zapisanego w Programie współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz kartą
działania rozwoju lokalnego II3Be/53 p.n. „Profilaktyka zdrowia psychicznego”. Realizację zadania
w formie wsparcia zlecono Stowarzyszeniu CONCORDIA z siedzibą w Gnieźnie. Ubiegający się
o dotację zobowiązał się do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu
Gnieźnieńskiego, w materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych.
Zadanie realizowano w okresie od 2 maja do 30 września 2012r.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Profilaktyka zdrowia psychicznego
1.
W ramach realizacji projektu podjęto następujące działania:
 maj 2012r.: przygotowanie projektu, opracowanie treści audycji radiowej, która
emitowana była na konferencji poświęconej „Pracy z osobami chorymi psychicznie”,
przygotowania związane z organizacją festynu,
 maj – sierpień 2012r.: publikacja plakatów i broszur informacyjnych, organizacja
konsultacji ze specjalistami (psycholog, psychiatra),
 wrzesień 2012r.: zorganizowanie uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia
64

Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego
w roku 2012
Solidarności z Osobami Chorymi Psychicznie. W ramach festynu odbyła się
prezentacja prac plastycznych podopiecznych placówek, natomiast Pracownia
Teatralna działająca przy Domu Anki przygotowała okolicznościowy spektakl.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy

Nr projektu
II3Bh/111
Nazwa projektu
Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
5.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
PCK Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu,
Zarząd Rejonowy w Gnieźnie
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego zatwierdzono realizację zadania
publicznego, zapisanego w Programie współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz kartą
działania rozwoju lokalnego II3Bh/111 pn. „Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa”.
Realizację zadania w formie wsparcia zlecono Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Wielkopolski Zarząd
Okręgowy w Poznaniu, Zarząd Rejonowy w Gnieźnie, ul. Chrobrego 40/41. Ubiegający się o dotację
zobowiązał się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich
materiałach informacyjnych, poprzez media jaki i stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną
w miejscu tablicę lub ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji
zadania przez Powiat Gnieźnieński. Zadanie realizowano w okresie od 20 sierpnia do 28 listopada
2012r.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa
1.
W ramach realizacji projektu podjęto następujące działania:
 sierpień – wrzesień 2012r.: zorganizowano, przez kluby Honorowego Dawcy Krwi PCK,
dziewięć otwartych akcji poboru krwi na terenie powiatu gnieźnieńskiego, połączone
z festynami w czasie, których przeprowadzono konkursy dla dzieci, pogadanki,
prelekcje,
 październik – listopad 2012r.: przeprowadzono X edycję Turnieju „Młoda krew ratuje
życie” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. W szkołach
ponadgimnazjalnych odbyły się warsztaty w ramach projektu realizowanego przez
Powiat Gnieźnieński, „Błękitna krew”, których efektem było zorganizowanie akcji
poboru krwi
i szpiku kostnego. Warsztaty prowadził Przewodniczący Rejonowej
Rady Honorowych Dawców Krwi p. Jaromir Dziel,
 listopad 2012r.: zorganizowano uroczyste spotkanie z okazji „Dni Honorowego
Krwiodawstwa”, podsumowano przeprowadzone akcje poboru krwi oraz turnieju „Młoda
krew ratuje życie”.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy
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Nr projektu
II6Aa/60
Nazwa projektu
Organizacja turniejów i zawodów propagujących wybrane dyscypliny sportu
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
80.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

80.000,00 zł
80.000,00 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Projekt realizowany jest w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Gnieźnieńskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu. Konkurs realizowany jest zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Na podstawie złożonych ofert przez organizacje
pożytku publicznego i podmioty uprawnione do składania ofert zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, komisja konkursowa rozpatrzyła wnioski o wsparcie realizacji
zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a następnie przedstawiła do zatwierdzenia Zarządowi
Powiatu propozycję przyznania środków finansowych na realizację poszczególnych zadań.
Po zapoznaniu się z propozycją podziału środków finansowych Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
podjął w tej sprawie stosowną uchwałę.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Dotacje celowe dla klubów sportowych i stowarzyszeń na organizację imprez
1.
sportowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego
Realizacja zadania obejmowała:
 ogłoszenie otwartego konkursu ofert,
 powołanie Komisji Konkursowej oceniającej i kwalifikującej złożone oferty,
 posiedzenie Komisji, sprawdzanie i weryfikacja złożonych ofert,
 przedstawianie przez Komisje propozycji Zarządowi,
 podjęcie uchwały przez Zarząd w sprawie zatwierdzenia kwot dotacji i podmiotów do
realizacja zadań publicznych w zakresie sportu,
 realizacja zadań – nadzór i kontrole,
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 rozliczenie zadań – zatwierdzenie sprawozdań z rozliczenia dotacji.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy
III. Załączniki
Załącznik nr 5

Zestawienie dotacji do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej w 2012 roku

Nr projektu
II6Aa/61
Nazwa projektu
Wspieranie działalności klubów sportowych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
121.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Projekt realizowany jest w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Gnieźnieńskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu. Konkurs realizowany jest zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Na podstawie złożonych ofert przez organizacje
pożytku publicznego i podmioty uprawnione do składania ofert zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, komisja konkursowa rozpatrzyła wnioski o wsparcie realizacji
zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a następnie przedstawiła do zatwierdzenia Zarządowi
Powiatu propozycję przyznania środków finansowych na realizację poszczególnych zadań.
Po zapoznaniu się z propozycją podziału środków finansowych Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
podjął w tej sprawie stosowną uchwałę.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Dotacje celowe dla klubów sportowych i stowarzyszeń na szkolenie dzieci
1.
i młodzieży
Realizacja zadania obejmowała:
 ogłoszenie otwartego konkursu ofert,
 powołanie Komisji Konkursowej oceniającej i kwalifikującej złożone oferty,
 posiedzenie Komisji, sprawdzanie i weryfikacja złożonych ofert,
 przedstawianie przez Komisje propozycji Zarządowi,
 podjęcie uchwały przez Zarząd w sprawie zatwierdzenia kwot dotacji i podmiotów do
realizacja zadań publicznych w zakresie sportu,
 realizacja zadań – nadzór i kontrole,
 rozliczenie zadań – zatwierdzenie sprawozdań z rozliczenia dotacji.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy
III. Załączniki
Załącznik nr 6

Zestawienie dotacji do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej w 2012 roku
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Nr projektu
II7Ac/64
Nazwa projektu
Rewitalizacja obiektów i terenów będących w gestii powiatu
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy UE
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy UE
2. Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy UE
3. Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy UE
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2007-2012
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
4.687.606,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
EFRR

4.403.323,07 zł
2.578.740,76 zł
1.824.582,31 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Powiat posiadał do rewitalizacji teren i budynki m. in. przy ul. Sobieskiego 20. Starostwo podjęło się
rewitalizacji obszaru byłej jednostki wojskowej przy ul Sobieskiego 20 poprzez adaptację budynku po
byłych koszarach na potrzeby oświatowe Dzięki temu obiekty i tereny będące w gestii Powiatu
uzyskały szansę na ich gospodarcze i społeczne wykorzystanie.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie na cele
1.
oświatowe oraz organizacji pożytku publicznego
Kontynuacja przebudowy budynku głównego dawnych koszar rozpoczętej w 2010 r.
Wykonano III etap przebudowy - roboty wykończeniowe w budynku głównym dawnych
koszar oraz elewację i dach przynależne do Powiatowego Urzędu Pracy jako koszt
niekwalifikowany (środki własne Powiatu Gnieźnieńskiego), który dotyczył kompleksowej
realizacji w branżach: budowlanej, instalacyjnej elektrycznej, instalacyjnej sanitarnej
i wentylacyjnej. Realizacja inwestycji odbywała się w czynnym obiekcie oświatowym
(dwie szkoły: ZSP nr 1 i III LO) i zakończyła się we wrześniu 2012 r. Pozwoliło to na
rozpoczęcie nowego roku szkolnego już dla trzech szkół: ZSP nr 1, III LO i ZSP nr 4.
Wydatkowano ogółem 3.267.652,03 zł, w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło
1.824.582,31 zł, a udział Powiatu Gnieźnieńskiego – 1.443.069,72 zł. Roboty budowlane
wykonywała firma „REBUD” z Mogilna wyłoniona w drodze przetargu w 2010 r.
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2.

3.

Roboty budowlane, instalatorskie i wyposażeniowe na obiektach i terenach
przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie, w tym prace związane z odwodnieniem terenu
W ramach zadania wykonano następujące prace:
 projekt i roboty polegające na wykonaniu systemu podczyszczająco-przelewowego
gromadzącego i rozsączającego wody opadowe,
 rozdzielenie instalacji kanalizacyjnej (kanalizacji deszczowej i sanitarnej),
 przyłączę elektroenergetyczne do: budynku głównego, Powiatowego Urzędu Pracy,
pracowni gastronomiczno-hotelarskiej oraz pozostałych obiektów przy ul. Sobieskiego
20 w Gnieźnie,
 przyłącze gazowe do pracowni gastronomiczno – hotelarskiej,
 instalację telefoniczną oraz komputerową z dostępem do Internetu w pomieszczeniach
szkół,
 odbudowę monitoringu wewnętrznego i montaż systemu alarmowego,
 ciągi ewakuacyjne do Powiatowego Urzędu Pracy.
Na wykonanie robót uzupełniających na terenie przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie
wydatkowano kwotę 734.611,80 zł. Część robót wykonano jako zamówienia z wolnej ręki
(przyłącza elektroenergetyczne i gazowe), część jako zamówienia dodatkowe
(rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej) oraz część w drodze przetargu
nieograniczonego (ciągi ewakuacyjne, odwodnienie terenu oraz monitoring wewnętrzny
i system alarmowy).
Roboty w zakresie kształtowania terenu – w tym urządzanie terenów zieleni
przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie
W ramach zadania wykonano:
 przyłączenie do sieci PEC Powiatowego Urzędu Pracy,
 rozbiórkę ogrodzenia i budynku poczty,
 oświetlenie zewnętrzne,
 monitoring zewnętrzny,
 chodniki i przebudowano drogę wewnętrzną,
 założono trawniki wraz z elementami małej architektury,
 koncepcję budowy sali gimnastycznej (środki niewygasające w 2013 r.).
Na wykonanie ww. prac wydatkowano kwotę 401.059,24 zł. Wykonawcę
zagospodarowanie terenu wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego, natomiast
wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do sieci PEC zostało zlecone poprzez
udzielenie zamówienie z wolnej ręki, a wykonanie koncepcji sali gimnastycznej - w formie
zapytania o cenę.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Przedsiębiorstwo Budowlane REBUD sp. z o. o. generalny wykonawca zadania 1 i części zadania 3
(zagospodarowanie terenu)
AKWABUD Zdzisław Mielcarek
wykonawca systemu odwodnienia (część zadania
2)
Studio dna Daniel Niedbała Mosina
projektant koncepcji sali gimnastycznej
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Nr projektu
II7Ad/94
Nazwa projektu
Remont Urzędu Jednostki i Jednostek Organizacyjnych Powiatu
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-20013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
52.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

52.000,00 zł
52.000,00 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach niniejszego projektu będą prowadzone wszelkie prace związane z remontem budynków
starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Każde z działań będzie miało na celu
podniesieniu standardów lokalowych jednostek organizacyjnych powiatu gnieźnieńskiego i starostwa.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Remonty w Centrum Kultury „Scena To Dziwna”
1.
W ramach realizacji zadania wybudowane zostało zadaszenie nad sceną amfiteatru.
Wykonany remont miał na celu podniesienie standardu placówki – wybudowanie dachu
stwarza szansę na dalszy rozwój m. in. poprzez organizację koncertów plenerowych
także poza sezonem.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy
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Nr projektu
III1Aa/66
Nazwa projektu
Punkt konsultacyjny dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
35.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

34.999,92 zł
34.999,92 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W roku 2012, zgodnie z umową zawartą dniu 10 stycznia 2012 roku, pomiędzy Powiatem
Gnieźnieńskim a Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., projekt „Punkt
konsultacyjny dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą” był realizowany przez GARG,
a siedziba Punktu konsultacyjnego była zlokalizowana w zasobach lokalowych ww. podmiotu.
Zgodnie z zapisami zawartej umowy, do głównych zadań punktu konsultacyjnego należało udzielanie
bezpłatnych informacji i doradztwa dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz
rozpoczynających działalność gospodarczą zamieszkałych na terenie powiatu gnieźnieńskiego,
w szczególności na temat: form prowadzenia działalności gospodarczej, form opodatkowania, zasad
rejestracji firmy, zarządzania firmą, marketingu, możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł
finansowania, tworzenia biznesplanu czy pisania wniosku o dotację do Powiatowego Urzędu Pracy.
Zadanie było realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 poprzez udzielanie
konsultacji osobistych, telefonicznych i e-mailowych.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1.
Prowadzenie Punktu konsultacyjnego dla osób rozpoczynających działalność
gospodarczą
W ramach realizacji zadania osobom planującym rozpocząć działalność gospodarczą lub
rozpoczynającym działalność gospodarczą były udzielane bezpłatne konsultacje. Osoby
korzystające ze świadczonych usług były zainteresowane uzyskaniem informacji przede
wszystkim w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej (kroki, jakie należy podjąć
przy rejestracji firmy, formy prawne prowadzenia działalności, możliwość pozyskania
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środków
zewnętrznych
na
uruchomienie
firmy),
obowiązków
podatkowych
(charakterystyka poszczególnych form opodatkowania oraz skutki wyboru określonej
formy) oraz możliwości finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych, w tym ze
środków unijnych. Liczbę konsultacji według poszczególnych miesięcy 2012 roku
przedstawia poniższa tabela.
liczba
w tym:
sposób realizacji usługi:
miesiąc
udzielonych
konsultacji kobiety mężczyźni bezrobotni osobiście telefonicznie
styczeń
46
9
37
27
41
5
luty
74
24
50
39
68
6
marzec
56
20
36
17
56
0
kwiecień
34
14
20
18
34
0
maj
27
12
15
17
27
0
czerwiec
16
9
7
12
16
0
lipiec
26
12
14
21
26
0
sierpień
18
5
13
11
18
0
wrzesień
30
10
20
20
30
0
październik
30
8
22
18
30
0
listopad
15
10
5
12
15
0
grudzień
16
9
7
4
16
0
RAZEM
388
142
246
216
377
11
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Gnieźnieńska Agencja rozwoju Gospodarczego
wykonawca
Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie

Nr projektu
III1Ac/68
Nazwa projektu
Informator gospodarczy Powiatu Gnieźnieńskiego w formie portalu internetowego
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
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1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
4.500,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

4.500,00 zł
4.500,00 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Na początku 2007r., jako narzędzie promocji dla wszystkich instytucji otoczenia biznesu,
przedsiębiorstw oraz samorządów z terenu powiatu gnieźnieńskiego, uruchomiony został portal
gospodarczy www.gospodarka.powiat-gniezno.pl. Przedsięwzięcie to zostało podjęte ze względu na
stosunkowo szybką dezaktualizacje i małą pojemność publikacji drukowanych oraz brak
kompleksowej informacji w Internecie na temat spraw gospodarczych dotyczących powiatu.
W związku ze zmianą identyfikacji wizualnej Powiatu Gnieźnieńskiego, w 2010r. został on
przebudowany i tym samym istniejąca witryna jest drugą odsłoną portalu gospodarczego.
W 2012r., analogicznie jak w latach 2007-2011 oraz na podstawie umowy zawartej w dniu 4 stycznia
2012r. pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Gnieźnieńską Agencja Rozwoju Gospodarczego
Sp. z o.o., podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie i zarządzanie portalem gospodarczym
była Agencja.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Prowadzenie i zarządzanie portalem gospodarczym Powiatu Gnieźnieńskiego
1.
www.gospodarka@powiat-gniezno.pl
W ramach portalu wyodrębnionych jest kilka działów:
1. Portret gospodarczy powiatu (podstawowe dane, charakteryzujące jednostkę pod
względem: społeczno–gospodarczym, dostępności komunikacyjnej, administracyjnym
czy edukacyjnym),
2. Dla inwestora (podstrony: Oferty Inwestycyjne, Centrum Obsługi Inwestora, Instytucje
Otoczenia Biznesu, Baza Instytucji),
3. Dla przedsiębiorcy (m. in.: Baza firm; Programy UE Orzeł Przedsiębiorczości),
4. Publikacje, multimedia
Ponadto, bezpośredni dostęp do części informacji, np. do ofert inwestycyjnych, bazy firm
i instytucji, informacji o tym jak założyć firmę czy o konkursie „Orzeł Powiatu
Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”, jest możliwy bezpośrednio z głównej strony
portalu gospodarczego.
Oprócz ww. działów, na stronie: www.gospodarka.powiat-gniezno.pl na bieżąco
zamieszczane były również informacje o: działaniach podejmowanych przez Zarząd
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Powiatu mających na celu promocję gospodarczą powiatu, sukcesach lokalnych firm
czy możliwościach uczestniczenia przez przedsiębiorców w różnego rodzaju
przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym (konferencje, szkolenia, giełdy
kooperacyjne, misje gospodarcze).
Wszelkie zmiany merytoryczne zgłaszane przez
w ww. zakładkach były wprowadzane przez Agencje.

Wydział

Promocji

i

Rozwoju

Liczba wejść na stronę (marzec 2013r.) – 290.000
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego wykonawca
Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie

Nr projektu
III2Bc/73
Nazwa projektu
Powiatowy Turniej Wiedzy o Przedsiębiorczości
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
2.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach niniejszego działania przeprowadzano Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości,
który adresowany jest do młodzieży z lokalnych szkół ponadgimnazjalnych. W wyniku realizacji
niniejszego działania propagowana jest wiedza z zakresu przedsiębiorczości, która uczestnikom
konkursu będzie z pewnością przydatna zarówno w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej, jak i podjęciem w przyszłości pracy.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Powiatowy
Konkurs
Wiedzy
o
Przedsiębiorczości
1.
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości był współorganizowany przez
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego
sp. z o. o., Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie oraz Gnieźnieńską
Szkołę Wyższą „Milenium”. Realizacja zadania miała na celu propagowanie wiedzy
z przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
gnieźnieńskiego.
Oficjalnego otwarcia konkursu, nad którym honorowy patronat sprawował Starosta
Powiatu Gnieźnieńskiego, dokonali prezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju
Gospodarczego sp. z o. o. oraz zastępca dyrektora Zespołu Szkół EkonomicznoOdzieżowych. W konkursie wzięły udział pięcioosobowe reprezentacje uczniów 8 szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Konkurs został przeprowadzony
w dwóch etapach. W pierwszej części wszyscy uczestnicy zmierzyli się z pisemnym
testem wielokrotnego wyboru oraz zestawem dwóch pytań problemowych. Najlepsza
dziesiątka zawodników konkursowych zmagań uzyskała awans do drugiego etapu. Tym
razem należało udowodnić wiedzę w drodze ustnej odpowiedzi na pytania komisji
konkursowej. Młodzież wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu
wiedzy o przedsiębiorczości i wolą walki. Niewątpliwym bodźcem podgrzewającym
temperaturę wydarzeń były atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów.
Środki finansowe zostały przeznaczone na: zakup nagród dla laureatów konkursu oraz
prace organizacyjne i logistyczne związane z przeprowadzeniem konkursu.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.3 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego główny organizator
sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa „Milenium”
współorganizator
z siedzibą w Gnieźnie, Zespół Szkół
Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie,
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
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Nr projektu
III3Ba/74
Nazwa projektu
Wspieranie działań na rzecz rozwoju rolnictwa
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
3. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
4. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2007-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
32.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
WFOŚiGW w Poznaniu

21.350,31 zł
19.850,31 zł
1.500,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach niniejszego działania zorganizowane zostały na terenach wiejskich otwarte prelekcje
i prezentacje, których celem było zachęcenie rolników oraz zwrócenie uwagi jakie znaczenie mają
badania gleby oraz popularyzacja badań technicznych opryskiwaczy. Badania gleb oraz badania
techniczne opryskiwaczy stanowią jedno z ważniejszych zadań jakie stoi przed rolnikami w aspekcie
efektywnego i ekonomicznego prowadzania gospodarstwa rolnego oraz w zakresie ochrony
środowiska naturalnego. Konieczne jest również dostarczenie rolnikom niezbędnej wiedzy na temat
możliwości rozwijania swoich gospodarstw. W ramach spotkań prezentowano najnowsze trendy
rozwojowe w rolnictwie oraz promowano rolnictwo ekologiczne i działania innowacyjne w rolnictwie
i leśnictwie.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Popularyzacja badań technicznych opryskiwaczy
1.
Działania wspomagające ochronę powietrza i powierzchni ziemi miedzy innymi poprzez
wykonywanie zabiegów agrotechnicznych sprawnie działającym sprzętem, w taki sposób
by nie stanowiły zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi - badania techniczne
opryskiwaczy. Wykonawcą zadania była. Spółdzielnia Usług Rolniczych w Łubowie, która
jako jedyna na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego posiada stosowne uprawnienia.
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2.

Monitoringowe badanie gleby

3.

Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi - wykonywanie badań glebowych
mających na celu określenie zasobności gleby w makro i mikroelementy i określenie
właściwego poziomu nawożenia. Pozwalają one nawozić zgodnie z zapotrzebowaniem
na składniki pokarmowe poszczególnych pól uprawnych.
Promocja działań szkoleniowych i promocyjno-reklamowych

4.

Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego, promocja rolnictwa
ekologicznego, szkolenia dla rolników, grup producenckich, w zakresie prawidłowego
wykonywania zabiegów agrotechnicznych, w zakresie sporządzania planów rolno
- środowiskowych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, prelekcje na temat
znaczenia genetycznie modyfikowanej żywności w praktyce rolniczej, uczestnictwo
w targach i wystawach, a także:
 zorganizowanie w dniu 11 lipca 2012r. specjalistycznego szkolenie dla rolników,
przedstawicieli instytucji rolniczych, producentów rolnych powiatu oraz spotkania
z zakresu kształtowania zrównoważonego systemu rolnictwa i badań odmian roślin
uprawnych w Centralnym Ośrodku Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.
 organizacja i przeprowadzenie konkursu „Posesje, zagrody Powiatu Gnieźnieńskiego
w barwach lata”. Konkurs miał za zadanie wypromować wygląd, estetykę
i zagospodarowanie posesji lub zagród. Celem konkursu było uhonorowanie tych
właścicieli posesji, zagród, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do
ukształtowania ładnego wizerunku regionu. Konkurs składał się z dwóch etapów:
1. Weryfikacja formularzy zgłoszenia wraz ze zdjęciami i wybór 10 wyróżniających się
posesji, zagród, 2. Wizytacja wybranych posesji, zagród. Komisja konkursowa
przyznała nagrody w postaci bonów towarowych na sprzęt ogrodniczy i wyróżnienia
w formie krzewów ozdobnych.
 organizacja i przeprowadzenie konkursu „Piękna działka 2012”. Konkurs organizowany
we współpracy z Kolegium Prezesów Ogródków Działkowych. Konkurs odbył się
w dwóch kategoriach: działka ogrodowo – warzywna i działka rekreacyjna.
Podsumowanie konkursu nastąpiło w dniu 19 września 2012r. podczas obchodów
jubileuszu 110 – lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Karola Marcinkowskiego
w Gnieźnie, będącą jednocześnie rocznicą ogrodnictwa działkowego w Wielkopolsce.
Wspieranie działań innowacyjnych w rolnictwie i leśnictwie
Wspieranie działań innowacyjnych w rolnictwie i leśnictwie poprzez zakup bażantów,
kuropatw, udzielenie pomocy rzeczowej Kołom Pszczelarzy w powiecie gnieźnieńskim.
Działalność ta miała na celu przede wszystkim wspomaganie zadań z zakresu ochrony
przyrody, zachowania równowagi biologicznej środowiska i rolnictwa ekologicznego.
W bieżącym roku została zakupiona węza dla pszczelarzy, którzy prowadzą działalność
na terenie powiatu.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
rolnicy powiatu gnieźnieńskiego
współfinansowanie badań glebowych i badań
technicznych opryskiwaczy
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Łubowie
wykonanie badań technicznych opryskiwaczy
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Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
w Poznaniu

Kolegium Prezesów Ogródków Działkowych
WFOŚiGW w Poznaniu

Wykonanie badań glebowych mających na celu
określenie zasobności gleby w makro
i mikroelementy i określenie właściwego poziomu
nawożenia
współorganizowanie konkursu „Piękna działka
2012”
współfinansowanie konkursu „Posesje, zagrody
Powiatu Gnieźnieńskiego w barwach lata”

Nr projektu
III4Ab/76
Nazwa projektu
Wspieranie działalności LOT "Szlak Piastowski" oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
26.663,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski" istnieje od 2003 roku i działa na podstawie ustawy
o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999 roku (Dz. U. nr 62, poz. 689 z późn.
zmian.) oraz ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. nr 20/90 poz. 104
z późn. zm.). Organizację tworzą podmioty, wśród których są samorządy, podmioty komercyjne,
stowarzyszenia oraz osoby fizyczne. Głównymi zadaniami, którymi zajmuje się Organizacja
Turystyczna "Szlak Piastowski" są: integracja społeczności lokalnej, tworzenie i rozwój produktu
turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych, promocja lokalnych produktów i atrakcji
turystycznych, kształcenie kadry działającej w turystyce oraz gromadzenie i aktualizacja informacji
o wszelkich atrakcjach turystycznych. Zarząd OT „Szlak Piastowski” pracuje społecznie, natomiast
opłacani są pracownicy biura LOT-u, którzy wykonują również zadania z zakresu informacji
turystycznej.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna funkcjonuje od 2004 roku. Zrzesza przedstawicieli
samorządów, branży turystycznej i stowarzyszeń działających w turystyce i kulturze. Siedziba WOT
mieści się w Poznaniu, a zadaniem stowarzyszenia jest dbanie o rozwój turystyki w Wielkopolsce,
lobbowanie na rzecz turystyki, m.in. poprzez współpracę z samorządem wojewódzkim i z Polską
Organizacją Turystyczną w Warszawie. Od 2011 roku, Dyrektor Wydziału PR jest członkiem zarządu
WOT.
Członkostwo Powiatu Gnieźnieńskiego w OT „Szlak Piastowski” i WOT ma przyczynić się do wzrostu
atrakcyjności turystycznej powiatu oraz aktywizacji działań promocyjnych powiatu na szczeblu
regionalnym i krajowym.

2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Wspieranie działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” oraz
1.
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
W ramach realizacji zadania przekazywane są składki członkowskiego do LOT „Szlak
Piastowski” i do WOT.
Powiat Gnieźnieński, jako pomysłodawca i inicjator, od roku 2003 jest członkiem lokalnej
Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” (uchwała nr XLVI/275/2002 Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego z 26 września 2002 r. w sprawie: przystąpienia Powiatu
Gnieźnieńskiego do Lokalnej Organizacji Turystycznej Szlaku Piastowskiego). Podstawą
działania OT „Szlak Piastowski” jest ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25
czerwca 1999 roku (Dz. U. nr 62, poz. 689 z późn. zmian.) oraz ustawa Prawo
o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. nr 20/90 poz. 104 z późn. zm.).
Organizację tworzą podmioty, wśród których są samorządy, podmioty komercyjne,
stowarzyszenia oraz osoby fizyczne. Zgodnie ze statutem i regulaminem opłacania
składek, powiat co roku przekazuje składkę w wysokości ok. 14 tys. zł. rocznie za
członkostwo w LOT (10 gr. na mieszkańca). Zarząd OT „Szlak Piastowski” pracuje
społecznie, natomiast opłacani są pracownicy biura LOT-u, którzy wykonują również
zadania z zakresu informacji turystycznej.
Powiat Gnieźnieński od 1 stycznia 2008 roku jest członkiem Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej (na podstawie Uchwały nr IX/86/2007 z dnia 26 września 2007 roku Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej). WOT działa od 1 stycznia 2004 roku. Zrzesza przedstawicieli samorządów,
branży turystycznej i stowarzyszeń działających w turystyce i kulturze. Zgodnie
z zasadami opłacania składek w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej dla
samorządów terytorialnych (uchwała nr 3 Walnego Zebrania WOT z dnia 14 stycznia
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2005 r.) wynosi ona 10 gr. od mieszkańca. Siedziba WOT mieści się w Poznaniu,
a zadaniem Stowarzyszenia jest dbanie o rozwój turystyki w Wielkopolsce, lobbowanie na
rzecz turystyki, m.in. poprzez współpracę z samorządem wojewódzkim i z Polską
Organizacją Turystyczną w Warszawie. Zaletami członkostwa jest m. in. bezpłatny udział
w większości krajowych imprez targowych a, za niewielką opłatą, udział w imprezach
zagranicznych czy zamieszczanie w materiałach promocyjnych wydawanych przez WOT,
informacji o atrakcjach turystycznych Powiatu. Poza tym, dzięki współpracy
ze stowarzyszeniem do naszego regionu zapraszani są tour operatorzy i dziennikarze
z kraju i zza granicy.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
stowarzyszenie wspierane przez powiat
Lokalna Organizacja Turystyczna “Szlak
Piastowski” z siedzibą w Gnieźnie
Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą stowarzyszenie wspierane przez powiat
w Poznaniu
III. Załączniki
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Organizacji Turystycznej „Szlak
Piastowski” w 2012 roku
Sprawozdanie z działalności programowej Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej w 2012 roku

Nr projektu
IV1Aa/79
Nazwa projektu
Wsparcie dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
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1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
30.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

30.000,00 zł
30.000,00 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach niniejszego działania przeprowadzono konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu
działalności kulturalnej, realizowanych przez organizacje pozarządowe, zgodnie z propozycjami
zgłaszanymi przez organizacje. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego – zgodnie
z regulaminem konkursu, udzielono dotacji wybranym w postępowaniu konkursowym podmiotom,
spełniającym wszystkie wymogi formalne.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku
1.
publicznego w zakresie kultury
Realizacja zadania obejmowała:
 ogłoszenie otwartego konkursu ofert,
 powołanie Komisji Konkursowej oceniającej i kwalifikującej złożone oferty,
 posiedzenie Komisji, sprawdzanie i weryfikacja złożonych ofert,
 przedstawianie przez Komisje propozycji Zarządowi,
 podjęcie uchwały przez Zarząd w sprawie zatwierdzenia kwot dotacji i podmiotów
do realizacja zadań publicznych w zakresie sportu,
 realizacja zadań – nadzór i kontrole
 rozliczenie zadań – zatwierdzenie sprawozdań z rozliczenia dotacji.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy
III. Załączniki
Załącznik nr 9

Zestawienie dotacji do realizacji zadań publicznych w zakresie kultury
w 2012 roku
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Nr projektu
IV1Ab/101
Nazwa projektu
Utworzenie orkiestry dętej i powiatowego chóru „Metrum” i „Ad Libitum”
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
36.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

34.965,85 zł
34.965,85 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Samorządowa Orkiestra Dęta, Chór „Metrum” oraz zespół wokalny „Ad Libitum” stanowią dodatkową
formę atrakcyjności powiatu w zakresie oferty kulturalnej. Były obecne na wszelkich imprezach
powiatu, a także mogą z powodzeniem reprezentować powiat poza jego granicami.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Utworzenie orkiestry dętej i powiatowego chóru Metrum i Ad Libitum
1.
W ramach realizacji projektu kontynuowano działalność orkiestry dętej oraz chóru
„Metrum” i kwartetu wokalnego „Ad Libitum”. Stanowią one dodatkową formę
atrakcyjności powiatu w zakresie oferty kulturalnej. Zarówno orkiestra jak i chóry
uczestniczyły w wielu imprezach na terenie powiatu, a także reprezentowały powiat
gnieźnieński poza jego granicami - brały udział w różnego rodzaju przeglądach. Wśród
osiągnięć można wymienić m. in. to, że Chór „Metrum” w 2012 roku zdobył złote Pasmo
w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie, a także wystąpił podczas
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze, gdzie
rywalizując z chórami z całej Europy wywalczył Srebrne Pasmo.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
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brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy

Nr projektu
IV1Ad/96
Nazwa projektu
Współorganizacja cyklicznych Zjazdów Gnieźnieńskich
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2007 - 2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
49.996,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Zjazd Gnieźnieński to wydarzenie o międzynarodowym charakterze – przepełnione symboliką, ale
również niosące uniwersalne wartości i treści. Zjazd to wydarzenie, które wpisuje się w kartę historii
naszego regionu, to spuścizna przodków i wielowiekowa tradycja. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia
od roku 2005 Zjazdy odbywają się, co dwa-trzy lata, a jego organizatorami są: Forum św. Wojciecha,
zrzeszające kilkanaście ruchów i organizacji chrześcijańskich, Fundacja św. Wojciecha – Adalberta
i Katolicka Agencja Informacyjna. Zjazdy Gnieźnieńskie nawiązują do Zjazdu w roku 1000, kiedy to do
grobu św. Wojciecha – biskupa i męczennika - przybyli książę Bolesław Chrobry i cesarz Otton III.
Tradycję tę podjął w 1997 roku abp Henryk Muszyński, gdy podczas swej pielgrzymki do Ojczyzny
u grobu patrona Polski Jan Paweł II spotkał się z 7 prezydentami państw środkowoeuropejskich. Był
to tzw. II Zjazd Gnieźnieński. III Zjazd Gnieźnieński odbył się w roku 2000 i miał on wymiar
ekumeniczny - przedstawiciele trzech tradycji: prawosławnej, katolickiej i ewangelickiej w imieniu
swoich wspólnot wyznaniowych wzajemnie wyznali wówczas winy. Wydarzeniu temu towarzyszyło
również spotkanie 5 prezydentów państw europejskich. IV Zjazd Gnieźnieński odbył się w 2003 roku
pod hasłem „Quo vadis Europo”. Uczestniczyło w nim ponad 600 osób z ponad 200 miejscowości i 80
ruchów. V Zjazd Gnieźnieński zorganizowano rok później, w marcu 2004 roku, a towarzyszyło mu
hasło „Europa ducha”. VI Zjazd Gnieźnieński odbył się w dniach 16-18 września 2005 roku. Jego
hasłem było „Europa dialogu” Na kongres przybyli reprezentanci Stolicy Apostolskiej, przedstawiciele
innych wyznań, członkowie Komisji Europejskiej, znani politycy, ludzie kultury i mediów. Kolejny VII
zjazd pod hasłem „Człowiek drogą Europy” odbył się w 2007 roku, w roku 2010 mottem VIII
spotkania było „Rodzina nadzieją Europy”.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Współorganizacja cyklicznych Zjazdów Gnieźnieńskich
1.
W dniach 16 –18 marca 2012 r. z okazji IX Zjazdu Gnieźnieńskiego po raz kolejny do
Gniezna przyjechali przedstawiciele wielu wyznań, kultur, środowisk politycznych
i artystycznych, aby wspólnie dyskutować o losach Europy i roli chrześcijan w przestrzeni
naszego kontynentu. W działania organizacyjne podczas Zjazdu, któremu przyświecało
hasło: „Europa Obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan” było zaangażowanych bardzo
wiele osób i podmiotów. W trakcie trzech zjazdowych dni oprócz możliwości uczestnictwa
w ekumenicznych nabożeństwach, wymiany poglądów podczas paneli dyskusyjnych, w
których uczestniczyli m.in. Prezydent RP Bronisław Komorowski i prof. Jerzy Buzek,
istniała także możliwość swobodnej wymiany poglądów na temat współczesnego
znaczenia społeczeństwa obywatelskiego. Podczas obecności na wszystkich
wydarzeniach Zjazdu Starosta Dariusz Pilak spotkał się z najważniejszymi gośćmi, by
wspólnie dyskutować na temat zarówno przesłania Zjazdu, jak i miejsca Powiatu
Gnieźnieńskiego w Polsce i Europie. Ukoronowaniem Zjazdu był koncert „Aby żyć –
siebie samego trzeba dać” w wykonaniu Stanisława Sojki, poprzedzony występem
zespołu „Zelowskie dzwonki” – działającego przy parafii ewangelicko-reformowanej
w Zelowie oraz Zespół Piosenki Naiwnej ze Szczecina, składający się
z niepełnosprawnych muzyków-akompaniatorów i solistów.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
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Nazwa partnera
Fundacja św. Wojciecha – Adalberta z siedzibą
w Gnieźnie
Agencja TATA ARTS E. Żmijewska – Sojka
z siedzibą w Warszawie
Restauracją Leo – Libra B. Kędzierska z siedziba
w Gnieźnie
Agencja Secura-Security W. Bartkowiak,
W. Święcichowski z siedzibą w Gnieźnie
Hotel Pietrak w Gnieźnie
HIFI exclusive sp. j. z siedzibą w Gnieźnie
AA Studio Kombiko Bis z siedzibą w Plewiskach
Tomasz Brończyk, zamieszkały w Pobiedziskach
Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum
z siedzibą w Gnieźnie
Firma Elpos z siedzibą w Gnieźnie

Rola w projekcie
współorganizator Zjazdu
organizator koncertu Stanisława Sojki
organizator bankietu
ochrona wozów transmisyjnych
usługa noclegowa
nagłośnienie koncertu Stanisława Sojki
wykonawca zabudowy recepcji zjazdowych
przygotowanie i wydruk Zeszytów Ekumenicznych
przygotowanie wejściówek i identyfikatorów
montaż tablic informacyjnych

Nr projektu
IV1Ba/80
Nazwa projektu
Wykorzystanie Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej do budowania kompleksowej oferty
turystycznej
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
2. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
zadanie nr 1 - 40.000,00 zł
zadanie nr 2 – 70.000,000 zł
łącznie – 110.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
z budżetu województwa wielkopolskiego
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach projektu podejmowane są działania obejmujące m.in.: naprawę taboru kolejki, renowację
torowiska czy promocję Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej, a mające na celu poszerzanie oferty
turystycznej powiatu. W związku z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych,
których powiat sam nie jest w stanie udźwignąć, do realizacji zadań pozyskiwane są środki
zewnętrzne.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie Gnieźnieńskiej
1.
Wąskotorowej w roku 2012 poprzez utrzymanie taboru i infrastruktury

2.

Kolei

W dniu 18 kwietnia Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął Uchwałę nr 469/2012
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego na rok 2012 pn. Prowadzenie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w roku
2012 poprzez utrzymanie taboru i infrastruktury. Do dnia 10 maja do godziny 14.00
(termin składania ofert) wpłynęła jedna oferta, którą złożyło Towarzystwo Miłośników
Gniezna z siedziba w Gnieźnie, i które w złożonych dokumentach zastrzegło że zadanie
zostanie zlecone podwykonawcy – podmiotowi posiadającemu, zgodnie z ustawą z dnia
28.03.2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003r., nr 86, poz. 789 z późn. zm.),
uprawnienia do bycia operatorem i zarządcą Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej. Zgodnie
z zawartą w dniu 16 maja 2012r. w Gnieźnie umową użyczenia, stanowiącą załącznik do
oferty, podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za podejmowane działania
w zakresie realizacji zadania publicznego w przypadku wyboru ww. oferty, miało zostać
Biuro Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej z siedzibą w Gnieźnie
przy ul. Wrzesińskiej 2.
W dniu 11 maja odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która pozytywnie oceniła
złożoną ofertę. Tego samego dnia Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął uchwałę nr
483/2012 w sprawie zatwierdzenia decyzji komisji konkursowej. Na tej podstawie, w dniu
16 maja 2012 roku, pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Towarzystwem Miłośników
Gniezna została zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego. Zgodnie
z jej zapisami, termin realizacji zadania, obejmującego w szczególności przeglądy
okresowe wagonów osobowych, lokomotyw spalinowych i parowozu oraz konserwacji
i naprawy torowiska został określony od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012r., a środki
finansowe, które winny być wykorzystane do 21 grudnia 2012r., zostały przekazane
Towarzystwu Miłośników Gniezna jedna transzą w terminie 30 dni od daty zawarcia
umowy.
Zgodnie z przedłożonym przez Towarzystwo Miłośników Gniezna, w dniu 9 stycznia
2013r. sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania publicznego pn. Prowadzenie
Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w roku 2012 poprzez utrzymanie taboru
i infrastruktury, w okresie od dnia 16.05.2012r. do dnia 31.12.2012r. dokonano:
 przeglądu okresowego wagonów osobowych,
 przeglądu okresowego lokomotyw spalinowych Lxd2 – 343 i Lxd2 – 369,
 przeglądu okresowego parowozu Px48 – 1919,
 konserwacji i napraw bieżących torowiska i toru.
Realizacja zadania publicznego pn. Organizacja regularnych przewozów
pasażerskich na sieci Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej
W październiku 2011r. zwrócono się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego
z wnioskiem o zaplanowanie w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2012
pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
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Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w zakresie dofinansowania regularnych przewozów
pasażerskich, przeniesienia torowiska z prywatnego terenu w Anastazewie oraz wycinki
krzewów i oprysku torowiska. Wnioskowano o 211.240 zł, natomiast w drodze uchwały nr
XXIII/401/12 z dnia 25 czerwca 2012r., Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził
zgodę na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi
Gnieźnieńskiemu w wysokości 70.000 zł. W dniu 16 sierpnia 2012r. pomiędzy
Województwem Wielkopolskim a Powiatem Gnieźnieńskim została zawarta stosowna
umowa.
Po podjęciu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego ww. uchwały, uchwałą nr
552/2012 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 lipca 2012r., ogłosił otwarty
konkurs ofert na realizacje zadania publicznego na rok 2012 pn.: Organizacja regularnych
przewozów pasażerskich na sieci Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej. Zgodnie
z ogłoszeniem, celem konkursu było wyłonienie oferty i powierzenie realizacji zadania
publicznego wybranej organizacji pozarządowej, a realizacja zadania miała polegać na:
1. utrzymaniu regularnych kursów pociągów pasażerskich Gnieźnieńskiej Kolei
Wąskotorowej w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 października 2012r.,
2. podjęciu działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa prowadzenia przewozów,
3. przeprowadzeniu niezbędnych napraw torowiska w celu utrzymania przewozów
pasażerskich i poprawy bezpieczeństwa,
a termin składania ofert został ustalony do dnia 16.08.2012r. do godz. 8.15. Do upływu
ww. terminu wpłynęła jedna oferta – w dniu 14 sierpnia 2012r. ofertę złożyło Towarzystwo
Miłośników Gniezna z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Mieszka I 27. Oferent zaproponował,
że w ramach realizacji zadania, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada
2012r., zostaną wykonane trzy działania:
1. utrzymanie regularnych kursów pociągów pasażerskich GKW,
2. poprawa bezpieczeństwa prowadzenia przewozów (m. in.: odchwaszczenie i oprysk
torowiska, wycinka krzewów),
3. przeprowadzenie niezbędnych napraw torowiska.
Koszt całkowity realizacji zadania został skalkulowany na kwotę: 90.040,00 zł,
a wnioskowana kwota dotacji została określona na poziomie 70.000,00 zł. Ponadto,
Towarzystwo Miłośników Gniezna w złożonej ofercie zastrzegło, że zadanie zostanie
zlecone podwykonawcy – podmiotowi posiadającemu, zgodnie z ustawą z dnia
28.03.2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003r., nr 86, poz. 789 z późn. zm.),
uprawnienia do bycia operatorem i zarządcą Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej. Zgodnie
z zawartą w dniu 16 maja 2012r. w Gnieźnie umową użyczenia, stanowiącą załącznik do
oferty, podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za podejmowane działania
w zakresie realizacji zadania publicznego w przypadku wyboru ww. oferty, miało zostać
Biuro Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej z siedzibą w Gnieźnie
przy ul. Wrzesińskiej 2.
W dniu 16 sierpnia 2012r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, powołanej
uchwałą nr 553/2012 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 lipca 2012r. w celu
zaopiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu. Wszyscy
członkowie komisji pozytywnie ocenili nadesłaną ofertę. W związku z powyższym,
uchwałą nr 570/2012 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 16 sierpnia 2012r.,
zatwierdzona została decyzja komisji konkursowej. Tym samym zadanie zostało
powierzone do realizacji Towarzystwu Miłośników Gniezna, z którym w dniu 16 sierpnia
2012r. zawarto w przedmiotowej sprawie umowę nr 185/W/PR/2012.
Zgodnie z przedłożonym, w dniu 30 listopada 2012r. przez Towarzystwo Miłośników
Gniezna, sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania publicznego pn.: Organizacja
regularnych przewozów pasażerskich na sieci Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej, przez
Biuro Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej zostały wykonane
następujące działania:
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1. od 25 sierpnia do 15 października 2012r. zostało uruchomionych 66 pociągów
pasażerskich, które kursowały na odcinku: Gniezno – Ostrowo. W ww. czasie
z możliwości przejazdu Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową skorzystały 2.504 osoby,
a pociągi przejechały trasę o łącznej długości 1.780 km.,
2. w okresie obowiązywania umowy, w celu poprawy bezpieczeństwa prowadzenia
przewozów, odchwaszczono tor, poprzez oprysk płynem odchwaszczającym, na
odcinku: Gniezno – Ostrowo, a także wycięto krzewy zarastające torowisko na
odcinku: Niechanowo – Witkowo,
3. w okresie obowiązywania umowy przeprowadzono niezbędne naprawy torowiska na
odcinku: Witkowo – Powidz: wymieniono 245 sztuk podkładów, wymieniono 400 sztuk
wkrętów do mocowania szyn, wymieniono 600 sztuk śrub łupkowych mocujących styki
szyn, a na potrzebę wykonania powyższych prac uruchomiono 20 pociągów
roboczych.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Towarzystwo Miłośników Gniezna z siedzibą wykonawca zadań nr 1 i nr 2
w Gnieźnie
Biuro Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej podwykonawca zadań nr 1 i nr 2
Kolei Wąskotorowej z siedzibą w Gnieźnie
Województwo Wielkopolskie
podmiot dotujący realizację zadania nr 2
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Nr projektu
IV1Ca/81
Nazwa projektu
Przygotowanie i realizacja programu rozwoju produktów turystycznych na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
10.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

8.732,87 zł
8.732,87 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W roku 2011 decyzją marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego została
powołana Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego. Głównym celem Rady jest
uporządkowanie Szlaku Piastowskiego, przywrócenie mu unikatowości w obliczu masowo
powstających w Polsce szlaków turystycznych oraz podniesienie jakości świadczonych usług dla coraz
bardziej wymagających turystów. Inicjatywa dokonania powyższych zmian na Szlaku Piastowskim
wyszła ze strony Powiatu Gnieźnieńskiego. Członkowie Rady podjęli się ambitnego zadania poprawy
konkurencyjności Szlaku Piastowskiego poprzez zwiększenie atrakcyjności tego markowego produktu
turystycznego. Rada wyznaczyła sobie trzy etapy prac: I – praca naukowa historyków, II – analiza
Szlaku Piastowskiego pod względem organizacji ruchu turystycznego, III – promocja ‘nowego’ Szlaku
oraz przygotowanie dokumentów strategiczno – programowych w zakresie dalszego jego rozwoju,
również z udziałem środków unijnych w ramach kolejnej alokacji na przestrzeni lat 2014 – 2020.
W roku 2011 zakończono I etap prac Rady. Została wyznaczona nowa przestrzeń Szlaku
Piastowskiego, ograniczona cezurą czasową do roku 1370, czyli do końca panowania dynastii Piastów
oraz nowa przestrzeń geograficzna. Przyjęte zostały dwie główne trasy, krzyżujące się w Gnieźnie,
przy czym obok wskazanej trasy pierwszej druga trasa przebiega na linii północny zachód
– południowy wschód, a więc od Łekna poprzez Wągrowiec - Gniezno, Grzybowo k. Wrześni, Ląd
n. Wartą do Konina i do Kalisza, gdzie rezerwat archeologiczny na Zawodziu - ściśle związany
z okresem rozbicia dzielnicowego i wielkopolską linią Piastów - zaczyna odgrywać rolę popularnej
atrakcji turystycznej. Gniezno zachowuje rolę centralnego ośrodka szlaku, słusznie już choćby z uwagi
na świadectwa wczesnopiastowskiej „Civitas Schinesge”.
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2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Rewaloryzacja Szlaku Piastowskiego – działalność Rady Programowo – Naukowej
1.
ds. Szlaku Piastowskiego
W dniu 4 września 2012 roku w Gnieźnie doszło do spotkania Marszałków Województwa
Wielkopolskiego i Kujawsko – Pomorskiego. Jego celem było podpisanie listu
intencyjnego w sprawie zmian dokonanych przez Radę Programowo – Naukową
ds. Szlaku Piastowskiego. Spotkanie marszałków miało na celu zanalizowanie dorobku
prac Rady, zalegalizowanie i sformalizowanie jej dalszej działalności, a nade wszystko
omówienie kluczowych spraw związanych z dalszym rozwojem Szlaku Piastowskiego.
Z kolei podsumowaniem dotychczasowych działań Rady było zorganizowanie 9 listopada
2012 roku konferencji „Szlak Piastowski – aktualny stan, szansa na wykorzystanie jego
potencjału turystycznego w perspektywie 2014 – 2020”. Konferencja ta odbyła się
w Kolegium Europejskim w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 5 - 7 i miała przede wszystkim
charakter informacyjny, jak i integracyjny. W konferencji, wzięli udział samorządowcy,
przedstawiciele świata nauki z uczelni wyższych w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy
i Gnieźnie, przedstawiciele organizacji turystycznych, informacji turystycznych, zarządcy
obiektów szlaku, muzealnicy, przewodnicy oraz członkowie Rady Programowo
– Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego. Głównym punktem obrad podczas konferencji
w dniu 9 listopada br. była prezentacja wyników audytu przeprowadzonego przez dra
Armina Mikos von Rohrscheidt. Ponadto zgodnie z programem zostały wygłoszone
następujące referaty na temat: „Komercjalizacja produktów i współpraca sieciowa
warunkiem rozwoju produktu turystycznego” przez dra Artura Kasprowicza, eksperta
z Wyższej Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy oraz „Pakiety turystyczne – czy to się może
udać? Poznańskie case study” przez Jana Mazurczaka, prezesa Poznańskiej Lokalnej
Organizacji Turystycznej. O roli Biskupina mówili Agnieszka Małecka, Kierownik Wydziału
Promocji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Żninie oraz Wiesław
Zajączkowski, Dyrektor Muzeum w Biskupinie, natomiast o perspektywach działania
Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” opowiedział Jacek Wrzesiński, jej
przewodniczący.
Aktualnie Rada przygotowuje się do „sięgnięcia” po unijne pieniądze
w kolejnej perspektywie 2014 – 2020 (beneficjentami miałyby być dwie regionalne
organizacje turystyczne). Marszałkowie, aprobując działania Rady, wyrazili gotowość
ujęcia Szlaku Piastowskiego, jako jednego z kluczowych obszarów rozwoju
gospodarczego obu województw, co winno skutkować zagwarantowaniem środków
finansowych na projekt związany z rozwojem infrastruktury turystycznej na Szlaku
Piastowskim. Projekt ma mieć charakter kluczowy – co oznacza, że miałby się on znaleźć
na liście projektów nie objętych konkursem.
Wszelkie informacje i dokumenty na temat działania Rady Programowo – Naukowej ds.
Szlaku Piastowskiego znajdują się na stronie www.szlakpiastowski.com.pl w zakładce:
Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowksiego.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Ratuszowa Gniezno; Pietrak Hotel Gniezno;
wykonawcy zadania 1
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Monika Fisher Gniezno; Kultour.pl Poznań;
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marszałek Województwa Kujawsko –
Pomorskiego

powołanie
członków
Rady
Programowo
– Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego
powołanie
członków
Rady
Programowo
– Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego

Nr projektu
IV2Aa/84
Nazwa projektu
Znakowanie, konserwacja i odnawianie oznakowania szlaków pieszych, rowerowych i konnych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
10.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W roku 2011 r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego rozpoczynając działania mające na celu
profesjonalne oznakowanie rowerowych szlaków turystycznych na terenie powiatu gnieźnieńskiego,
podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego
z zakresu turystyki pn. „Przygotowanie koncepcji szlaków rowerowych w Powiecie Gnieźnieńskim”.
Wówczas ofertę złożyła jedna organizacja, Uczniowski Klub Sportowy – Gnieźnieński Klub Kolarstwa
Górskiego. Kolejnym etapem prac, realizowanych w 2012 roku, było opracowanie dokumentacji
technicznej oznakowania szlaków rowerowych, przygotowanej w oparciu o istniejącą już koncepcję.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Znakowanie, konserwacja
1.
rowerowych i konnych

i

Opis zadania
odnawianie oznakowania

szlaków

pieszych,

W celu wyłonienia wykonawcy dla opracowania dokumentacji technicznej oznakowania
szlaków rowerowych w powiecie gnieźnieńskim przeprowadzono analizę rynku i w dniu
23 maja 2012r. Powiat Gnieźnieński zawarł umowę z firmą Ludwik – Tur z siedzibą
w Poznaniu. Dokumentacja techniczna oznakowania szlaków rowerowych zawiera m.in.:
1. szczegółowy kosztorys realizacji przedsięwzięcia, który jest podstawą dalszego
postępowania przetargowego związanego z wdrożeniem koncepcji szlaków
rowerowych,
2. część opisową:
a) wykaz planowanych tras, ich numerację
b) kolory znaków
c) kilometraż
3. wykaz ciekawostek krajoznawczych i obiektów zagospodarowania turystycznego,
4. wykaz skrzyżowań lub styku z koleją i drogami z dużym natężeniem samochodowym,
5. zestawienie kosztów oznakowania,
6. określenie zastosowania technik oznakowania szlaków,
7. wyznaczenie lokalizacji zastosowania tabliczek,
8. spis ilości tabliczek informacyjnych, słupków oraz innych rozwiązań w celu
oznakowania, w późniejszym czasie, wytyczonych szlaków,
9. schemat planowanej sieci szlaków rowerowych z zaznaczonymi odcinkami szlaków,
naniesienie na mapę turystyczną proponowanych szlaków.
Ponadto wykonawca z pomocą Powiatu zdobył wszelkie niezbędne uzgodnienia od
właścicieli i zarządców dróg przez które mają przebiegać szlaki.
Cały system szlaków powiatu gnieźnieńskiego oparty jest na pięciu dużych pętlach
rozpoczynających się i kończących na rynku w Gnieźnie. Wszystkie szlaki
rozpoczynające swój bieg przy informacji turystycznej w Gnieźnie rozchodzą się
gwiaździście. Cztery duże pętle podzielone zostały szlakiem łącznikowym w taki sposób
aby umożliwić rowerzystom wybranie dwóch wariantów – dłuższego i krótszego
– wycieczki popołudniowe, rodzinne z mniejszymi dziećmi.
Szlak czerwony: długość szlaku: 47,6 km. Przebieg szlaku: Gniezno Rynek – Obora
– Dębnica – Dziećmiarki – Imiołki – Skrzetuszewo – Rybitwy – Lednogóra
– Dziekanowice – Żydówko – Rzegnowo – Braciszewo – Piekary – Gniezno. Przebieg
szlaku przez miasto Gniezno: Rynek – ul. Tumska – ul. J. Łaskiego – ul. Kłeckoska.
Wariant I ul. Kłeckoska – ul. Żerniki. Wariant II uI. Powstańców Wielkopolskich. Szlak
łącznikowy czerwony 2. Długość: 5 km. Przebieg: Obora – Strychowo – Rzegnowo.
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Szlak niebieski: długość szlaku: 65 km. Przebieg szlaku: Gniezno Rynek – Wierzbiczany
– Kalina – Kujawki – Miaty – Ostrowite Prymasowskie – Raszewo – Piłka – Skorzęcin
– Sokołowo – Gaj – Lubochnia – Wola Skorzęcka – Osiniec – Gniezno. Przebieg szlaku
przez miasto Gniezno: wariant I - Rynek – Tumska – Jeziorna – Cierpięgi – Dalkowska
– Warszawska – Witkowska – Starowiejska; wariant II - Rynek – Farna – Moniuszki
– Chrobrego – Pocztowa – Konikowo – Al. Reymonta – Wierzbiczany. Szlak łącznikowy
niebieski 2. Długość: 3,7 km. Przebieg: Kujawki – Lubochnia.
Szlak żółty: długość szlaku: 49 km. Przebieg szlaku: Gniezno Rynek – Skiereszewo
– Mnichowo – Leśniewo – Przyborowo – Rakowo – Czerniejewo – Kąpiel – Nidom
– Gębarzewo – Gniezno. Przebieg szlaku przez miasto Gniezno: Rynek – Tumska
– Jeziorna – Cierpięgi. Wariant I - Dalkowska – Rzepichy – Cienista – Orzeszkowej.
Wariant II - Dalkowska – Warszawska – Wrzesińska. Szlak łącznikowy żółty 2. Długość:
5 km. Przebieg: Pawłowo – Kosmowo.
Szlak zielony: długość szlaku: 45,2 km. Przebieg szlaku: Gniezno rynek – Pyszczynek
– Obórka – Zdziechowo – Mączniki – Świątniki Wielkie – Dębłowo Królewskie – Mielno
– Pytlewo – Wełnica – Róża – Gniezno. Przebieg szlaku przez miasto Gniezno: Rynek
– Tumska –św. Wojciecha – św. Jana – Grzybowo. Wariant I - Łącznica – 3 Maja
– Żwirki i Wigury – Park – Zamiejska – Wełnicka. Wariant II - Grzybowo – Rybna
– Świętokrzyska – Żabia – Powstańców Wlkp. – Górna.
Szlak szary: długość szlaku: 58,9 km. Przebieg szlaku: Gniezno Rynek – Róża – Wełnica
– Orchoł – Strzyżewo Kościelne – Łukaszewko – Smolary – Ławki – Ignalin – Duszno
– Wydartowo – Folusz – Trzemeszno – Święte – Kujawki – Jankowo Dolne – Arkuszewo
– Gniezno. Przebieg szlaku przez miasto Gniezno: wariant I - Rynek – Tumska
– Św. Wojciecha – Św. Jana – Grzybowo – Łącznica – 3 Maja – Żwirki i Wigury
– Gdańska – Winiary – Orcholska; wariant II Rynek – Farna – Moniuszki – Chrobrego
– Pocztowa – Park – Parkowa – Matejki – Słowackiego – Kołłątaja – Wierzbiczany.
Szlak łącznikowy szary 2. Długość: 7,1 km. Przebieg: Jankowo Dolne – Strzyżewo.
Na terenie miasta Gniezna szlaki rowerowe zostaną oznaczone tabliczkami rowerowymi
na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr
220/03, poz. 2181) wraz z załącznikami 1-4 oznaczonymi w w/w dzienniku ustaw
symbolami: R-1,R-1a, R-1b, R-2, R-2a.
Zasady umieszczania znaków:
1. Znak szlaku ma za zadanie wskazać turyście właściwy kierunek, potwierdzić
słuszność wyboru drogi, upewnić o prawidłowej trasie.
2. Szlak musi być tak wyznakowany, aby umożliwiał przejechanie w obu kierunkach.
3. Znak nie powinien być umieszczany równolegle do osi ścieżki, drogi.
4. Znaki powinny być umieszczane w widocznym miejscu, najlepiej na wysokości oczu
wędrującego (1,7-2,0 m od ziemi) na kontrastowym tle.
5. Znak początku (końca) jest pierwszym i ostatnim znakiem szlaku. Umieszcza się go
bezpośrednio przed pierwszym i za ostatnim znakiem podstawowym.
6. Na odcinkach szlaku bez skrzyżowań i rozwidleń znaki można umieszczać
w odległości nie większej jak 200 m jeden od drugiego.
7. Przejście szlaku przez skrzyżowania i rozwidlenia dróg powinno być tak
oznakowane, aby znaki były widoczne dla obu kierunków.
8. Znak skrętu jest umieszczany przed miejscem zmiany kierunku szlaku.
9. Na wspólnym odcinku przebiegu dwóch i więcej szlaków znaki należy zblokować
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tak, aby paski koloru szlaku były oddzielone pojedynczymi paskami białymi W
znaku zblokowanym kolory umieszcza się od góry w następującej kolejności:
czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny.
10. W przypadku umieszczania znaku na jasnym tle, cały znak należy obwieść szarym
paskiem o szerokości od 10 do 30 mm.
Technika znakowania:
1. Znaki i urządzenia informacyjne składające się na oznakowanie szlaku muszą mieć
estetyczny wygląd.
2. Znaki wykonywane są poprzez: malowanie za pomocą szablonów, naklejanie
gotowych elementów.
3. Znak należy malować lub naklejać na odpowiednio przygotowanym podłożu.
Malowanie znaku następuje poprzez: Oczyszczenie powierzchni (na drzewie
wyrównanie powierzchni kory ośnikiem – korę wyrównujemy z wyczuciem.
Niedopuszczalne jest ściągnięcie kory aż do tkanki żywej drzewa. Na innych
powierzchniach słupy, płoty itp. powierzchnię przed malowaniem należy wyczyścić
szczotką drucianą lub papierem ściernym) malowanie (gruntowanie farbą),
malowanie białą farbą na „gotowo”, malowanie roweru i koloru szlaku.
4. Likwidowane znaki lub ich części należy: zamalować szarą farbą, lub usunąć
ośnikiem.
5. Do wyrównania powierzchni pod znak służy: ośnik, siekierka, nóż, a do czyszczenia
podłoża z porostów i pyłu druciana szczotka.
6. Unikać należy umieszczania znaków na uszkodzonych lub martwych (suchych)
drzewach.
7. Nie wolno malować znaków na słupach wysokiego napięcia.
8. Umieszczając znaki wśród drzew i krzewów należy pamiętać, że gałęzie obciążone
liśćmi i okiścią śnieżną mogą zasłonić znak. W razie potrzeby należy przyciąć
gałęzie.
9. Znaki również mogą być zasłonięte przez chwasty, krzaki i samosiejki, które
powinny być wycięte w czasie malowania szlaku.
10. Do malowania szlaku używa się wyłącznie farb ekologicznych – głównie emalii
wodnorozcieńczalnych.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Firma Ludwik – Tur z siedzibą Poznaniu
wykonawca zadania
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Nr projektu
IV2Ac/113
Nazwa projektu
Realizacja projektu: „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne
w Powiecie Gnieźnieńskim
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
2. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
3. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2009-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
zadanie nr 1 – 150.000,00 zł
zadanie nr 2 i 3 – 37.600,00 zł
łącznie - 187.600,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
z budżetu województwa wielkopolskiego
z budżetu gminy Trzemeszno

175.309,53 zł
105.309,53 zł
50.000,00 zł
20.000,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W latach 2009 – 2011 realizowany był, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013 i dofinansowanego w 65% z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, projekt „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne
w Powiecie Gnieźnieńskim”. Wówczas wykonano następujące zadania:
 ustawienie tablic na wjazdach do Powiatu Gnieźnieńskiego informujących o jego turystycznych
atrakcjach, walorach, obiektach, miejscach i szlakach,
 oznakowanie już funkcjonujących szlaków turystycznych,
 oznakowanie obiektów i miejsc istotnych z punktu widzenia potencjału turystycznego Powiatu
Gnieźnieńskiego,
 utworzenie i oznakowanie nowych szlaków turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego,
dzięki którym w powiecie postawiono nie tylko tablice informacyjne, ale również rzeźby z brązu
przede wszystkim na nowo utworzonym szlaku „Śladami mitów i legend”, drogowskazy wyznaczające
przebieg Szlaku Piastowskiego oraz stworzono punkty postojowe (drewniane wiaty z ławkami).
W związku z faktem, że projekt był dofinansowany ze środków unijnych, musi być zachowana jego
trwałość. Koniecznym było więc ponowne wykonanie i montaż rzeźby Oberżysty z Waliszewa, która
w kwietniu 2011 roku została skradziona czy odbudowa, spalonej we wrześniu 2011 roku, wieży
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widokowej w Dusznie – elementu szlaku architektury drewnianej.

2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Odbudowa punktu widokowego w Dusznie
1.
W nocy z 16 na 17 września 2011r. spłonęła wieża widokowa w Dusznie. W wyniku
pożaru: zadaszenie, platforma widokowa, podesty spoczynkowe, ciągi schodów oraz
balustrady zapadły się do środka. Zniszczeniu uległy również trzy drewniane stoły wraz
z ławami i zadaszeniem oraz znajdująca się na platformie widokowej róża wiatrów, która
spadła na ziemię. W sprawie prowadzone było policyjne dochodzenie pod nadzorem
prokuratury, w którym ustalono, że przyczyną pożaru było podpalenie, jednakże
w związku z niewykryciem sprawców zostało ono umorzone. Ze względu na
funkcjonowanie obiektu jako atrakcji turystycznej, istotnego elementu, wytyczonego dzięki
realizacji dofinansowanego ze środków unijnych projektu: „Zintegrowany System
informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim”, Szlaku
architektury drewnianej, Powiat - jako właściciel obiektu, podjął starania mające na celu
odbudowę zniszczonej wieży.
W lutym 2012r., Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu
infrastruktury sportowej i turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa
wielkopolskiego w 2012r. W dziedzinie turystyki dofinansowaniem mogły zostać objęte
zadania z zakresu inwestycji w infrastrukturę okołoszlakową służącą rozwojowi turystyki
kwalifikowanej, w tym m. in. punkty widokowe, a wysokość dofinansowania
pochodzącego z budżetu województwa wielkopolskiego nie mogła przekroczyć 50%
kosztów całkowitych zadania. Pozostałe środki winien zabezpieczyć wnioskodawca,
samodzielnie lub przy wsparciu partnerów. Termin składania wniosków wraz
z załącznikami został określony na 9 marca 2012r. i przed upływem ww. terminu Powiat
złożył w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego wymagane dokumenty. Zgodnie z przygotowaną dokumentacją, teren
miejsca widokowego został podzielony na trzy części: plac manewrowy dla samochodów
i autobusów, miejsce odpoczynku z usytuowanymi zadaszonymi siedziskami
i drewnianymi koszami na odpady oraz miejsce pod budowę drewnianej (z drewna
modrzewiowego) wieży widokowej o wysokości 12 m z trzema pomostami widokowymi.
Ponadto, całość elementów drewnianych miała zostać zabezpieczona środkami
przeciwpożarowymi oraz zaimpregnowana środkami owadobójczymi. Założono także
wykonanie instalacji odgromowej. Poza tym, cały teren miał zostać okrawężnikowany,
a teren miejsca widokowego – ogrodzony płotkami myśliwskimi o wysokości 80 cm.
Zaprojektowano także zieleń niską zimozieloną – tereny nieutwardzone przeznaczono
pod trawniki z elementami zieleni ozdobnej. Całość zadania została skalkulowana na
160.000 zł, a w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012 zostały zabezpieczone
środki w wysokości 80.000 zł.
W dniu 23 kwietnia 2012r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę
nr XXI/357/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia
w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu
terytorialnego. Zgodnie z zapisami ww. uchwały Powiatowi Gnieźnieńskiemu została
przyznana dotacja celowa w wysokości 50.000 zł, a stosowna umowa została zawarta
w dniu 1 czerwca 2012r.. Zgodnie z jej zapisami, termin realizacji przedsięwzięcia został
określony: od 31.05.2012r. do 30.11.2012r., a zaktualizowana kwota wykonania zadania
została określona na poziomie 118.881,10 zł.
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Następnie Powiat przystąpił do przeprowadzenia procedury przetargowej i w dniu 14
czerwca 2012r. ogłosił przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na robotę
budowlaną: „Wykonanie i montaż wieży widokowej wraz z otaczającą infrastrukturą”.
Termin składania ofert został ustalony do dnia 2 lipca 2012r. do godz. 10.30, a na godz.
11.00 zaplanowano ich otwarcie. W odpowiedzi na ogłoszenie, we wskazanym w nim
terminie, wpłynęła jedna oferta. Została ona złożona przez firmę „Tatry” Janusz Kluzowicz
z siedzibą w Myślenicach (32-400) i spełniała wszystkie kryteria postawione
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednakże opiewała na 139.605 zł, a więc
przekraczała kwotę zaplanowaną na ten cel przez Powiat Gnieźnieński. Ostatecznie,
w dniu 26 lipca 2012 r. wybrano ofertę firmy „Tatry”, a w dniu 31 lipca 2012r. zawarto
z nią umowę (treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz o wyborze
najkorzystniejszej oferty/udzieleniu zamówienia są dostępne na stronie internetowej
http://bip.powiat-gniezno.pl w zakładce Zamówienia publiczne / Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia nr 202480 – 2012 z dn.
14.06.2012r., nr 203106 – 2012 z dn. 14.06.2012r., nr 166345 – 2012 z dn.01.08.2012r.).
Było to możliwe dzięki temu, że wolę finansowego wsparcia przedsięwzięcia, w kwocie
20.000 zł, wyraziła Gmina Trzemeszno, na terenie której zlokalizowany jest obiekt,
a wszelkie formalności związane z przyjęciem pomocy zostały załatwione w terminie
związania wykonawcy ofertą, który wynosił 30 dni. Dzięki temu Powiat miał
zabezpieczone w swoim budżecie środki w łącznej wysokości 150.000 zł (50.000 zł –
dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego, 20.000 zł – dotacja z budżetu gminy,
80.000 zł – środki własne), a więc możliwym było zawarcie umowy z firmą z Myślenic.
Umowa zawarta z podmiotem wyłonionym w drodze przetargu określała termin realizacji
zadania do dnia 15 października 2012r., i w tym terminie wykonawca powinien uzyskać
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. W sierpniu i wrześniu wykonywane były roboty
budowlane. Wieża została posadowiona na istniejących czterech stopach
fundamentowych o wymiarach 1 m x 1 m x 1,5 m. Słupy wieży (jak i wszystkie pozostałe
elementy drewniane na punkcie) zostały wykonane z drewna modrzewiowego klasy 1,
mocowanego w rurach zakotwionych śrubami, podobnie jak pomosty widokowe oraz
schody. Dach również został wykonany z drewna modrzewiowego klasy 1, dodatkowo
pokryty blachodachówką. Całość konstrukcji została zaimpregnowana środkami
owadobójczymi. Wykonana została instalacja odgromowa z drutu ocynkowanego
i benarki ocynkowanej, ułożonej w odległości 0,6 m wokół wieży. Konstrukcja drewniana
została zabezpieczona przez pomalowanie specjalnymi środkami drewnoochronnymi
w celu nierozprzestrzeniania się ognia. Przygotowane zostało również tzw. miejsce
odpoczynku obejmujące trzy zadaszone stoły wraz z siedziskami oraz drewniane kosze
na odpady Cały teren został okrawężnikowany betonowymi krawężnikami ogrodowymi.
Teren miejsca widokowego został ogrodzony płotkami myśliwskimi o wysokości 80 cm.
Ponadto, uzupełniono braki w zieleni.
We wrześniu 2012 r. roboty zostały zakończone, a w dniu 4 października 2012r. Powiat
złożył w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie wniosek, wraz
z wszystkimi wymaganymi dokumentami, o pozwolenie na użytkowanie inwestycji.
Efektem złożonego wniosku było przeprowadzenie obowiązkowej kontroli przez organ
nadzoru w miejscu lokalizacji obiektu budowlanego. Kontrola została przeprowadzona
w dniu 12 października 2012r. i wówczas ustalono zgodność obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania działki oraz z projektem architektoniczno-budowlanym.
Ponadto stwierdzono, że wykonane zostały wszystkie roboty budowlane objęte
pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym. Wynikiem przeprowadzonej kontroli
było wydanie w dniu 15 października 2012r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Gnieźnie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wieży widokowej
położonej w Dusznie, w gminie Trzemeszno.
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2.

Wykonanie i montaż rzeźby Oberżysty

3.

W ramach realizowanego w latach 2009-2011 przez Powiat Gnieźnieński projektu,
Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie
Gnieźnieńskim utworzony został Szlak Mitów i Legend Powiatu Gnieźnieńskiego.
W związku z tym w Powiecie stanęło 7 tablic, tematycznych rzeźb wykonane z brązu
wraz z przyległą małą architekturą (wiata, ława z siedziskami, kosz na śmieci).
Powiat Gnieźnieński jest zobowiązany zapewnić 5 – cio letnie zabezpieczenie trwałości
projektu. W roku 2010 jedna z rzeźb ze Szlaku Mitów i Legend została skradziona
– Karczmarz z Waliszewa. W związku z powyższym w roku 2012 wykonano kopię
z oryginalnego modelu żeby Karczmarz mógł powrócić na Szlak Mitów i Legend. Odlew
oraz montaż rzeźby został zlecony firmie BrązArt z Pleszewa.
Konserwacja architektury drewnianej
W ramach realizowanego w latach 2009-2011 przez Powiat Gnieźnieński projektu,
Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie
Gnieźnieńskim postawionych zostało min. 8 drogowskazów drewnianych Szlaku
Piastowskiego stylizowanych na drogowskazy stawiane w latach 70 – dziesiątych.
Powiat Gnieźnieński jest zobowiązany zapewnić 5 – cio letnie zabezpieczenie trwałości
projektu. W ramach zabezpieczenia 8 drewnianych drogowskazów na Szlaku
Piastowskim dokonano ich konserwacji. Usługa ta został zlecona firmie Ludwik – Tur
z Poznania.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Województwo Wielkopolskie, Gmina Trzemeszno podmioty dotujące realizację zadania nr 1
Firma „TATRY” J. Kluzowicz z siedzibą
wykonawcy zadania nr 1
w Myślenicach, Firma Dor-Bud Doradztwo
Budowlane I. Brzeziński z siedzibą w Mnichowie,
Firma Usługowo-Produkcyjna Elpos
S. Pokładecki z siedzibą w Gnieźnie
Firma BrązArt z siedzibą w Pleszewie
wykonawca zadania nr 2
Firma Ludwik – Tur z siedzibą w Poznaniu
wykonawca zadania nr 3
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Nr projektu
IV2Bb/86
Nazwa projektu
Udział Powiatu w targach turystycznych w kraju i zagranicą
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
6.150,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

6. 150,00 zł
6.150,00 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Pomimo zmniejszającej się roli i znaczenia targów w branży turystycznej, wypieranych coraz silniej
przez nowoczesne narzędzia promocyjne, w tym głównie przez Internet, obecność na
najważniejszych targach turystycznych należy traktować jako kreację własnego wizerunku i prestiż.
Za takie kluczowe miejsca ekspozycji swojej oferty Powiat Gniezno uznaje największe targi
turystyczne w Polsce - w stolicy swojego regionu (w październiku) oraz najważniejszą imprezę
targową na świecie, tj. targi ITB w Berlinie (w marcu).
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Udział Powiatu w targach turystycznych w kraju i zagranicą
1.
W ramach realizacji zadania uczestniczono w dwóch imprezach targowych:
1. ITB Berlin 2012 w dniach 07 – 11.03.2012
ITB w Berlinie to największe i najbardziej prestiżowe targi turystyczne na świecie, wielkie
wydarzenie w branży turystycznej. Po raz 10 swoją ofertę prezentował Powiat
Gnieźnieński. Targi odbyły się w dniach 7-11 marca. Oferta turystyczna powiatu była
prezentowana na stoisku Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Oprócz materiałów
własnych oferta produktowa Powiatu Gnieźnieńskiego, z racji członkostwa w WOT, była
mocno eksponowana w materiałach promocyjnych Wielkopolski. Ważnym aspektem
zeszłorocznych targów był fakt, iż z uwagi na mistrzostwa EURO 2012 hala polska
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skupiała na sobie spore zainteresowanie zwiedzających. Szczególnie eksponowane były
miasta – gospodarze EURO. Tym samym, sąsiadująca ze sobą prezentacja Poznania
i Wielkopolski znalazła się w centrum zainteresowania gości targowych. Ponadto, wymiar
promocyjny polskiej ekspozycji został wzmocniony w tym roku poprzez objęcie przez
Polskę zaszczytnego tytułu oficjalnego partnera targów ITB.
Jak podaje Polska Organizacja Turystyczna: „ (…) Podczas trwania targów ITB 2012
Polska zaprezentowała się po raz pierwszy kompleksowo - nie tylko na targach, lecz
również na berlińskich ulicach. Przy czym nacisk położony został na nowoczesność
przekazu zmieniającej się u nas rzeczywistości kraju i regionów, kreowanie nowych,
oryginalnych ofert. Oprócz stoiska narodowego w hali nr 15, Polska była obecna w ponad
750 innych miejscach targów i Berlina, zaś autokary i pociągi jadące na targi były
specjalnie oznakowane informacją, że przybywa kraj partnerski”.
Wśród innych komplementarnych ‘polskich akcentów’ obecnych w stolicy Niemiec
podczas ITB były m.in. stadiony w miniaturze na Dworcu Głównym Hauptbahnhof,
reklama na lotnisku, emisja spotów w metrze i na największym ekranie Europy w centrum
Berlina przy ulicy Kurfürstendamm, innowacyjna instalacja multimedialna, i wiele innych
działań marketingowych przeprowadzonych podczas targów.
Wielkopolska w Berlinie zaprezentowała trzy produkty turystyczne: turystykę aktywną,
kulturową oraz produkt : „Statkiem na EURO 2012”. Wizualizację regionu stanowiły duże
fotogramy prezentujące w/w produkty oraz turystyczne logo Wielkopolskie wraz z hasłem
„Wielka historia. Wielka przygoda” Wielkopolska zaprezentowała również szeroką ofertę
wydawniczą przygotowaną specjalnie dla gości ITB. Dotyczyła ona możliwości aktywnego
wypoczynku na terenie województwa - tras rowerowych, spływów kajakowych, turystyki
wodnej na rzekach i jeziorach. Mocną stroną oferty była promowana turystyka kulturowa
m.in. zabytki wielkopolskich miast i miasteczek, szlaki turystyczne nawiązujące do naszej
bogatej historii, w tym Szlak Piastowski. Dodatkowym działaniem promocyjnym były
degustacje regionalnych produktów - piwa noteckiego i rogala marcińskiego oraz
konkursy przeprowadzane na rowerze z trenażem, a także konkursy na temat atrakcji
turystycznych Wielkopolski i możliwościach wypoczynku w Wielkopolsce. Do wygrania
były pobyty weekendowe w atrakcyjnych hotelach ufundowane przez członków WOT oraz
gadżety. Stoisko odwiedzili przedstawiciele samorządów Wielkopolski oraz dziennikarze
mediów krajowych i zagranicznych. Podsumowując, polską prezentację podczas targów
turystycznych w Berlinie należy uznać za udaną. Fakt ten niezmiernie może cieszyć, gdyż
dobra i solidna promocja walorów turystycznych Polski, przez Polską Organizację
Turystyczną i jej zagraniczne ośrodki, ma zdecydowany wpływ na kreowanie marki
naszego kraju, co z kolei przekłada się na wzrost zainteresowania przyjazdami do Polski.
Stwarza to tym samym nadzieję, że oferty poszczególnych lokalnych produktów
turystycznych również znajdą się w obszarze znacznie większego zainteresowania
turystów zagranicznych.
2. Tour Salon 2012 w Poznaniu w dniach 24 – 27.10.2012
Oferta Gniezna, Ziemi Gnieźnieńskiej i Szlaku Piastowskiego była mocno prezentowana
na targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu. Powiat Gniezno był obecny na stoisku
Wielkopolski, z kolei na samodzielnych standach prezentowały się Miasto Gniezno,
Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski oraz regionalne muzea.
Targi Regionów i Produktów Turystycznych – Tour Salon w Poznaniu odbywały się
w dniach od 24 do 27 października 2012r. W sumie na imprezie obecnych było ponad
650 - ciu wystawców z kraju i zza granicy ( m.in. z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji,
Finlandii, Hiszpanii, Grecji, Ukrainy, Czech, Singapuru, Republiki Seszeli, RPA, Indii,
Malezji, Stanów Zjednoczonych, Brazylii,). Mimo tej dużej ilości wystawców, odczuwalny
był wszechobecny w Polsce, jak i w Europie kryzys gospodarczy.
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Największa ilość pytań ze strony odwiedzających stoisko powiatu dotyczyła Szlaku
Piastowskiego. To niewątpliwie przyznanie Szlakowi Piastowskiemu certyfikatu przez
Polską Organizację Turystyczną jako najlepszemu produktowi turystycznemu w roku
2012, przełożyło się na zainteresowanie szlakiem. Ponadto Powiat zachęcał
odwiedzających przyjazdem do Gniezna i do powiatu poprzez przygotowane materiały
promocyjne w ramach realizowanej kampanii unijnej pn. Tu powstała Polska. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się również foldery dotyczące Gnieźnieńskiej Kolejki
Wąskotorowej oraz wielkopolskiego odcinka drogi św. Jakuba. Ogromną popularnością
cieszyły się również plakaty edukacyjne, prezentowane na stoisku, odwołujące się do
początków państwa polskiego. Mimo, że plakaty są przeznaczone i zostały już
rozdysponowane za pośrednictwem kuratoriów oświaty do szkół podstawowych
w Polsce, pytały o nie również placówki muzealne oraz szkoły wyższe.
Targi turystyczne w Poznaniu to również okazja do spotkania branży, wymiany poglądów,
podpatrzenia pomysłów oraz uczestnictwa w różnego rodzaju konferencjach
i szkoleniach.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Wielkopolska Organizacja Turystyczna (WOT)
współfinansowanie i współorganizacja promocji
Powiatu Gnieźnieńskiego podczas targów

Nr projektu
IV2Bc/87
Nazwa projektu
Zakup i dofinansowanie publikacji promujących
promocyjnych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
2. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
3. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
4. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
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1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
146.146,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

141.174,54 zł
141.174,54 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu.
W zadaniach niniejszego projektu mieści się zakup, dofinansowanie, ogólnie pojętych materiałów
promocyjnych takich, jak: książki, widokówki, długopisy, torby, foldery, kubki itp. Owe materiały
funkcjonują głównie jako podstawowy pakiet informacyjno - promocyjny przeznaczony dla osób
z zewnątrz – wizytujących Powiat Gnieźnieński. Wykorzystywany jest on również na wszelakich
imprezach promujących Powiat Gnieźnieński. Tematyka wydawnictw zewnętrznych, jak i materiałów
zamawianych i dofinansowywanych jest bezpośrednio związana z promocją walorów historycznych,
krajoznawczych , kulturalnych i inwestycyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego. W przypadku zamawianych
materiałów wymagane jest zachowanie jednej gamy kolorystycznej zgodnej z identyfikacją wizualną
Powiatu Gnieźnieńskiego. W ramach projektu realizowane są także eventy promocyjne.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Zakup publikacji książkowych oraz udzielenie wsparcia wydawnictwom
1.
promującym Powiat Gnieźnieński

2.

3.

W ramach tego zadania zakupiono m.in. książki wydane przez wydawnictwa zewnętrzne,
nie będące bezpośrednio związane z powiatem, ale nawiązujące do jego historii. Ponadto
zakupiono 11 sztuk obrazów z pejzażami powiatu gnieźnieńskiego oraz płyty z muzyką
artystów związanych z Gnieznem takich jak: Reilander czy Łukasz Kuropaczewski.
Wydawnictwo publikacji powiatowych (tzw. wydawnictwa własne) oraz gadżetów
z logo powiatu
W ramach tego zadania zrealizowano m. in.: wydruk i dostawę albumu promującego
Powiat Gnieźnieński w nakładzie 1.000 egzemplarzy, wydruk książki „Prymas z Kaszub”
autorstwa Krzysztofa Łukasika (III tom biblioteki powiatu) w nakładzie 1.000 egzemplarzy,
oprawę 120 sztuk plakatów edukacyjnych w srebrne ramki aluminiowe, dwie reklamy
powiatu w prasie branżowej, a także gadżety i materiały promocyjne (m. in.: płyty DVD
zawierające 3 wersje językowe filmu promocyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego, długopisy
z logo powiatu, teczka okolicznościowa w twardej oprawie, banery z logo powiatu, folder
„Spacerem po Gnieźnie i Powiecie Gnieźnieńskim”, torby papierowe z logo powiatu
w dwóch rozmiarach, kalendarze zeszytowe i ścienne zgodne z identyfikacją wizualną
powiatu.
Zakup materiału zdjęciowego z widokami PG z prawami autorskimi, zakup
projektów graficznych
W ramach tego zadania wykonano projekty reklam dotyczące kampanii promocyjnej
Tu powstała Polska dla: dwóch roll – upów, ścianki reklamowej wraz z ladą. Poza tym
wykonane zostały też zmiany do projektów graficznych dla 10 tablic informacyjnych, które
są składową projektu „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty
turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim”. Dokonana została też korekta tekstów do
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folderów promujących Powiat Gnieźnieński.
4.

Zakup usług związanych z dystrybucją materiałów promocyjnych oraz eventów
promocyjnych
W ramach zadania wykonany został event w postaci pokazu historycznego w strefie
kibica w Poznaniu w dniu 9 czerwca 2012r. Do strefy kibica Fan Camp w Poznaniu przy
Arenie zawitała gnieźnieńska grupa wojów słowiańskich Comes. W przeddzień
pierwszego meczu odbywającego się w Poznaniu wojowie z Gniezna rozgrzewali kibiców
z Irlandii i Chorwacji. Wojowie z grupy Comes pod wodzą Macieja Kuźniewskiego przybyli
do Poznania by zaprezentować licznie zebranej publiczności pokazy walk,
średniowieczne rytuały i zwyczaje panujące przed wiekami u współgospodarzy
mistrzostw EURO 2012. Fan Camp Poznań Arena to druga (po ulokowanej na Placu
Wolności) strefa kibica w Poznaniu.
Spektakl przygotowany przez wojów z grupy Comes został wykonany na zlecenie
Powiatu Gniezno. Powiat wspólnie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną przygotował
prezentację wizerunkową regionu w celu ukazania potencjału turystycznego Wielkopolski.
Kibicom zostały rozdane wielojęzyczne wydawnictwa promocyjne
przygotowane
specjalnie na EURO 2012 w postaci piłek i wydzieranek, a Powiat Gniezno dystrybuował
foldery w ramach projektu „Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu
turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski”.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
EMPIK Sp. z o. o. Gniezno; Firma Handlowa A.
wykonawcy zadania nr 1
N. N. Gniezno; Firma Barwy Natury – Andrzej
Jakubowski Gniezno; Intro Flok Druk Art.
Gniezno; Castorama Gniezno; APA Polska
Kobylnica; PONTE ART Production Poznań, EKB
Starogard Gdański
Pracownia fotograficzna CARGO Jerzy
wykonawcy zadania nr 2
Andrzejewski; Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak
Poznań; Wydawnictwo EKB Starogard Gdański;
Expon Goscinna Polska Luboń; EDICA Poznań;
SIM Koło; ELPOS Gniezno; Zakład Poligraficzny
Andrzej Oparkowski, Krzysztof Weznarowicz,
Bydgoszcz; Media Lokalne Karol Soberski; Ditro
Communication Warszawa; Copy Point Gniezno;
Moje Gniezno; Stowarzyszeni Instytutu
Regionalnego Szczecin; Expansja Advertising
Poznań; PACK – ART. Przeźmierowo;
Smycze23.pl Poznań; WOT Poznań; BASCO
Łódź; TORBACZ Gdańsk
Jarosław Gryguć - Gniezno; Artem – Janusz wykonawcy zadania nr 3
Malinowski Witkowo; Marzena Krzyżanowska
Gniezno
Comes – Maciej Kuźniewski Gniezno
wykonawca zadania nr 4
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Nr projektu
IV2Bd/88
Nazwa projektu
Promocja Powiatu Gnieźnieńskiego w Internecie
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
2. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
zadanie nr 1 – 4.000,00 zł
zadanie nr 2 – 2.500,00 zł
łącznie – 6.500,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

6.499,92
6.499,92
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Strony internetowe powiatu: www.powiat-gniezno.pl i www.turystyka.powiat-gniezno.pl, służące
promocji powiatu i będące narzędziem komunikacji, w aktualniej szacie graficznej funkcjonują
odpowiednio: od 2010r. i od 2007r. W roku 2012, analogicznie jak w latach 2007-2011, na podstawie
umów zawartych pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Gnieźnieńską Agencją Rozwoju
Gospodarczego sp. z o.o. techniczne zarządzanie stroną internetową Powiatu oraz portalem
turystycznym zostało zlecone Agencji. Wszelkie zmiany merytoryczne zgłaszane były przez
poszczególne wydziały i jednostki starostwa, natomiast piecze nad witrynami www.powiat-gniezno.pl
i www.turystyka.powiat-gniezno.pl sprawował Wydział Promocji i Rozwoju. GARG nie był
upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian na portalu bez pisemnego zlecenia starostwa.
Podobnie rzecz wyglądała z usuwaniem nieaktualnych informacji znajdujących się na stronie.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Obsługa techniczna serwisu informacyjno - reklamowego w postaci strony
1.
internetowej Powiatu Gnieźnieńskiego www.powiat-gniezno.pl oraz publikacja
cyklicznych materiałów promocyjnych w Internecie
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2.

Strona www.powiat-gniezno.pl jest czwartą witryną powiatu. Została ona zmieniona
pod koniec 2010 roku i od początku 2011 roku funkcjonuje w obecnym wyglądzie
– zgodnym z identyfikacją wizualną powiatu. Strona funkcjonuje w języku polskim
i angielskim. Na stronie zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w powiecie
gnieźnieńskim, Rady i Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, starostwa powiatowego,
jednostek podległych, powiatowych służb, inspekcji i straży, współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz inne, związane z celami i zakresem działalności jednostki. Bieżący,
merytoryczny nadzór nad witryną w 2012r. sprawował Wydział Promocji i Rozwoju.
Liczba wejść na stronę (marzec 2013) – 3.730.000
Prowadzenie i zarządzanie serwisem informacyjno – reklamowym w postaci strony
internetowej
Powiatu
Gnieźnieńskiego:
www.turystyka.powiat-gniezno.pl
/ www.tupowstalapolska.pl
Strona www.turystyka.powiat-gniezno.pl powstała w 2007 roku. Jej budowa sfinansowana
była w ramach projektu „Dobre miejsce, królewska tradycja – promocja produktów
turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego” ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego - Priorytet I, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury.
W 2012 roku portal został gruntownie przebudowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013, w ramach działania 6.1 Turystyka i środowisko
kulturowe, schemat II i od tego czasu jest dostępny pod adresem
www.tupowstalapolska.pl. Witryna zawiera informacje o atrakcjach, np. o zabytkowej
Gnieźnieńskiej Kolejce Wąskotorowej, i szlakach turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego,
m. in. o Szlaku Piastowskim, Szlaku Mitów i Legend czy Szlaku św. Jakuba. Na jej
stronach znajdują się również niezbędne informacje turystyczne, tj.: baza
gastronomiczna, noclegowa, dane adresowe organizacji zajmujących się obsługą
turystów itp. Oprócz nieustannej aktualizacji bazy noclegowej i gastronomicznej, na
portalu zamieszczane są aktualności z życia turystycznego Powiatu. Witryna odpowiada
także za promocję projektu „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty
turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim” realizowanego w latach 2009 – 2011 w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
i dofinansowanego w 65% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dostępne
wersje językowe portalu: polska, angielska, niemiecka. Bieżący, merytoryczny nadzór
nad witryną sprawuje Wydział Promocji i Rozwoju.
Liczba wejść na stronę (marzec 2013) – 16.000 (dane dla nowego adresu)

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego wykonawca zadania nr 1 i 2
Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie
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Nr projektu
IV2Be/89
Nazwa projektu
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
80.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

80.000,00 zł
80.000,00 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Promocja Powiatu Gnieźnieńskiego jest jednym z zadań jakie zostało postawione przed samorządem
powiatowym. Jednym z narzędzi służących do jego skutecznej realizacji jest Powiatowe Centrum
Informacji Turystycznej. Funkcjonowanie PCIT jest dotowane z budżetu powiatu, a wybór podmiotu
świadczącego usługę odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert. Do głównych zadań PCIT
należy promocja powiatu w kraju i zagranicą oraz obsługa turystów odwiedzających Powiat
Gnieźnieński.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej
1.
Zadanie zostało zlecone Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski, której oferta została
wyłoniona na podstawie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2012 pn. „Powiatowe Centrum
Informacji Turystycznej”. Umowa pomiędzy OT Szlak Piastowski a Powiatem
Gnieźnieńskim została zawarta w dniu 16 stycznia 2012 roku i określa ona termin
realizacji zadania: od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 roku. Powiatowe Centrum
Informacji Turystycznej zajmuje się obsługą turystów odwiedzających Powiat
Gnieźnieński, a także promocją turystyczną regionu. Zadanie jest realizowane na bazie
zasobu kadrowo-rzeczowego Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej z siedzibą
przy ulicy Rynek 14 w Gnieźnie. Oprócz bieżącej obsługi ruchu turystycznego – turystów
indywidualnych i zbiorowych z kraju i zza granicy (osobiście oraz poprzez wszystkie inne
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nośniki komunikacyjne) zadanie jest realizowane poprzez:
 obsługę zainteresowanych osób z terenu powiatu gnieźnieńskiego,
 udzielanie fachowych porad w dziedzinie turystyki regionalnej
i ogólnopolskiej,
 redagowanie materiałów o treści turystycznej na zlecenie Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie – Wydziału Promocji i Rozwoju,
 zbieranie i przetwarzanie danych turystycznych oraz prowadzenie statystyki
dotyczącej obsługi ruchu turystycznego w powiecie gnieźnieńskim,
 sprzedaż wszelkiego rodzaju materiałów informacyjno-turystycznych, takich jak:
mapy, foldery, informatory, przewodniki itp.,
 obsługę stanowisk targowych na różnego typu wystawach i targach
turystycznych,
na których obecny jest Powiat Gnieźnieński,
 promocję powiatu podczas wszelkich imprez powiatowych i regionalnych.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak

2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski
wykonawca zadania nr 1
III. Załączniki
Załącznik nr 10

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej
za rok 2012

Nr projektu
IV2Bf/90
Nazwa projektu
Intensyfikacja współpracy z powiatami partnerskimi
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
2. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
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1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
zadanie nr 1 – 28.940,00 zł
zadanie nr 2 – 10.000,00 zł
łącznie – 38.940,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

32.022,57 zł
32.022,57 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W roku 2012 kooperacja Powiatu Gnieźnieńskiego z jego zagranicznymi partnerami przebiegała
prawidłowo w kierunku dalszego rozwoju. Dobra współpraca z Powiatem Teltow- Fläming skutkowała
zaproszeniem na ogólnoniemiecki zlot turystyki pieszej. Przedstawiciele Powiatu gościli także
w mieście Magdeburg, gdzie opracowywano plan współpracy w obszarze kultury. Partnerzy ukraińscy
z Rejonu Humańskiego oraz miasta Browary przebywali natomiast w powiecie gnieźnieńskim
kilkukrotnie – szczególnie za sprawą obrad Komisji ds. wymiany doświadczeń samorządowych
Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Bieżąca współpraca Powiatu Gnieźnieńskiego z partnerskimi, zagranicznymi
1.
jednostkami samorządowymi
I. Spotkanie noworoczne w Luckenwalde i Gnieźnie
W dniu 12 stycznia 2012 roku na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu pana
Zdzisława Kujawy oraz Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego pana Dariusza Pilaka gościł
w Powiecie Gnieźnieńskim Starosta partnerskiego Powiatu Teltow-Fläming Peer
Giesecke, wraz z pełnomocnikiem Starosty ds. promocji gospodarczej panem
Siegmundem Trebschuh. Z kolei 20 stycznia 2012r.. odbyło się oficjalne spotkanie
noworoczne w Luckenwalde. Podczas spotkań podsumowano dotychczasowe działania
oraz planowano kolejne.
II. 112. Ogólnoniemiecki Zlot Turystyki Pieszej
W dniach 23-25 czerwca 2012r. na 112. Ogólnoniemieckim Zlocie Turystyki Pieszej
w partnerskim powiecie Teltow-Fläming, dzięki zaproszeniu wystosowanemu przez
Starostę Powiatu Teltow-Fläming – Peera Giesecke, dziesięciu turystów – członków
Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski oraz Gnieźnieńskiego Oddziału PTTK
wędrowało po szlakach niemieckiego powiatu oraz zapoznawało się z organizacją ruchu
turystycznego w Teltow-Fläming.
III. Spotkania dożynkowe
W dniu 2 września 2012 r. rolnicy i samorządowcy z powiatu gnieźnieńskiego
podziękowali za tegoroczne obfite plony i zbiory, podczas Dożynek PowiatowoGminnych, które odbyły się w Witkowie. Wśród zaproszonych na dożynki gości był także
i w tym roku przedstawiciel partnerskiego powiatu Teltow-Fläming - pan Berndt Schütze,
kierownik referatu d/s rolnictwa. Trzy tygodnie po wizycie niemieckich samorządowców
w powiecie gnieźnieńskim polska delegacja, w odpowiedzi na zaproszenie Starosty
powiatu Peera Giesecke, uczestniczyła w spotkaniu dożynkowym w powiecie Teltow-
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Fläming.
IV. Ekumeniczna Pielgrzymka z Gniezna do Magdeburga
W sobotę, 23 czerwca 2012 r., z Gniezna do Magdeburga wyruszyła coroczna piesza
pielgrzymka „Od Jana do Piotra i Pawła”. Wędrowanie rozpoczęła uroczysta
ekumeniczna msza święta, która odbyła się w gnieźnieńskiej Katedrze. Podczas homilii
proboszcz parafii katedralnej, ks. Kan. Jan Kasprowicz podkreślał znaczenie
ekumenizmu w dzisiejszych czasach oraz nawiązywał do przesłania tegorocznej
wędrówki – „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. Na zakończenie pątnicy otrzymali
uroczyste błogosławieństwo.
Dodatkowym akcentem rozpoczynającym wspólne wędrowanie, była konferencja
naukowa w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, w ramach której swoje referaty wygłosili:
Dr Leszek Wetesko z Instytutu Kultury Europejskiej UAM, Dr Norbert Kersken - pracownik
naukowy Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, wykładowca na
Uniwersytecie im. Justusa Liebiga w Gießen oraz prof. Gierlinde Stromeier-Wiederanders
z wydziału historii sztuki na fakultecie teologicznym Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.
Spotkanie poprzedzone zostało wkopaniem symbolicznej róży „Pielgrzym” przy budynku
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Podobne kwiaty znajdują się już przy plebanii
katedralnej oraz przy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Róża jest formą
podziękowania pielgrzymów osobom i instytucjom, które są przyjaciółmi pielgrzymki
i wnoszą wyraźny wkład w rozwój tego przedsięwzięcia. Jest to swego rodzaju ślad
i pamiątka, którą pozostawiają po sobie pielgrzymi. W tym roku pielgrzymka wyruszyła po
raz dziesiąty.
V. Rodzinny Chór Młodszego Seniora z Magdeburga z wizytą w Powiecie
Gnieźnieńskim
W dniu 24 lipca 2012r. w Auli Królewskiej Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie
wystąpił, już po raz czwarty, Regionalny Rodzinny Chór Młodszego Seniora
z Magdeburga oraz gnieźnieński Zespół Wokalny „Retro”. Niemieccy chórzyści
z partnerskiego miasta Magdeburg przybyli do Gniezna na zaproszenie Starosty
Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka, który otwierając spotkanie, zwrócił uwagę na istotne
znaczenie corocznych spotkań dla wzajemnego poznania sąsiadujących kultur i pokoleń,
a także źródło inicjatywy podobnych koncertów – pochodzące od społeczeństwa
niemieckiego, których przodkowie wywodzili się z Polski. Następnie, głos zabrała
przewodnicząca Stowarzyszenia „Wisła – Warta” – pani Edith Wagener. Przedstawicielka
miasta Magdeburg, dziękując za ciepłe przyjęcie w Gnieźnie, odczytała list wystosowany
przez burmistrza Magdeburga Lutza Trümper do Starosty Gnieźnieńskiego.
VI. Ukraińska Wiosna w powiecie gnieźnieńskim
„Ukraińska Wiosna” to kulturalno-artystyczne przedsięwzięcie, które odbywa się na
terenie Wielkopolski pod patronatem Witolda Horowskiego, Konsula Honorowego Ukrainy
w Poznaniu. W sobotę, 12 maja 2012 r. w Centrum Kultury „Scena to Dziwna” odbył się
między innymi jarmark, na którym swoje prace prezentowali ukraińscy rękodzielnicy.
Na straganach ustawionych wokół budynku eSTeDe, mieszkańcy Gniezna i powiatu
gnieźnieńskiego już od godzin przedpołudniowych mieli możliwość obejrzenia dzieł
wschodnich artystów, a wśród nich m.in. ikon, wyszywanek, obrazów, wyrobów z wikliny,
gliny i drewna. Całość Jarmarku umilali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 4, którzy na świeżym powietrzu serwowali specjalnie przygotowany na tę okazję
barszcz.
VII. Udział w uroczystych obchodach Dni Miasta Browary na Ukrainie
Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
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Aliną Kujawską-Matanda, uczestniczyli w uroczystych obchodach Dni Miasta Browary
w dniach 14-16 września 2012r. W trakcie wizyty na Ukrainie reprezentanci Powiatu
Gnieźnieńskiego odbyli spotkanie m.in. z Merem miasta Browary Igorem Sapozhko, na
którym dyskutowano o współczesnym obliczu i przyszłych kierunkach współpracy między
zaprzyjaźnionymi jednostkami samorządu terytorialnego z Polski i Ukrainy.
VIII. Realizacja projektu „Polsko-ukraińska wymiana młodzieży – dobre praktyki na
rzecz demokracji w środowisku lokalnym
Projekt „Polsko-ukraińska wymiana młodzieży – dobre praktyki na rzecz demokracji
w środowisku lokalnym” to pierwszy z projektów zrealizowanych przez Konwent
Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, którego członkiem jest Powiat Gnieźnieński,
jaki uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji
zadania publicznego "Międzynarodowa wymiana młodzieży". Projekt „Polsko-ukraińska
wymiana młodzieży – dobre praktyki na rzecz demokracji w środowisku lokalnym”
przewidywał udział w dwudniowym szkoleniu (10-11.09.2012 r.) trzyosobowych delegacji
polskich i ukraińskich (dwie osoby reprezentujące młodzież ponadgimnazjalną oraz jeden
przedstawiciel środowisk lokalnych). Po zakończonym szkoleniu kolejnym etapem
projektu były pięciodniowe wizyty studyjne w polskich samorządach, w których wzięły
udział jedynie delegacje ukraińskie.

2.

IX. Wyjazdowe Posiedzenia Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska
– Ukraina oraz wizyta delegacji z miasta Browary w Powiecie Gnieźnieńskim.
Z inicjatywy Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka w dniach 21–23 września 2012r.
w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, dyskutowano na temat roli Ukrainy w Unii
Europejskiej oraz polityki wizowej pomiędzy Polską a Ukrainą. Określono także
potencjalne możliwości uzyskania zewnętrznych środków finansowych na zadania
realizowane przez Konwent. Wśród przybyłych na pierwsze wyjazdowe Posiedzenie
KWSPU gości obecni byli między innymi: Członkowie Zarządu Konwentu wraz
z Prezesem Zarządu - Starostą Drawskim - Stanisławem Cybulą, I Sekretarz Ambasady
Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Oleksandr Borysenko, Konsul Honorowy Ukrainy
w Szczecinie Henryk Kołodziej, Konsul Honorowy Ukrainy w Poznaniu Witold Horowski,
Prezes Zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota, a także
przedstawiciele zaprzyjaźnionej z powiatem jednostki samorządu terytorialnego z Ukrainy
- deputowani Rady Miasta Browary oraz Obwodu Kijowskiego: Mykola Zahumennyi
i Tetiana Zahumenna.
Członkostwo w stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska –
Ukraina”
Stowarzyszenie Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina zostało powołane
z inicjatywy Instytutu Rozwoju Regionalnego na zebraniu założycielskim, które odbyło się
7 września 2010 r. w Szczecinie. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc
i wspieranie członków w rozwijaniu współpracy z samorządami Republiki Ukrainy
w duchu wzajemnej korzyści z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wsparcia Unii
Europejskiej. Podstawowe działania to: propagowanie współpracy pomiędzy
samorządami Polski i Ukrainy; wzajemna wymiana doświadczeń; realizacja wspólnych
przedsięwzięć w zakresie wymiany młodzieżowej, kulturalnej, edukacyjnej; organizowanie
szkoleń, seminariów, zebrań i zjazdów; tworzenie warunków dla generowania środków
finansowych, służących współpracy.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
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2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
zagraniczni partnerzy powiatu (zadanie nr 1)
Powiat Teltow-Flaeming, Miasto Magdeburg
Miasto Browary, Rejon Humański
Konwent Współpracy Samorządowej Polska
stowarzyszenie wspierane przez powiat (zadanie
- Ukraina
nr 2)
Centrum Kultury eSTeDe w Gnieźnie
współorganizator jarmarku „Ukraińska Wiosna”

Nr projektu
IV2Bg/114
Nazwa projektu
"Tu powstała Polska" - promocja
wizerunkowego produktu Wielkopolski”

kulturowego

produktu

turystycznego

I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2011 - 2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
772.079,00 zł, w tym w ramach projektu „Tu powstała Polska (…)”:
zadanie nr 1 – 83.138,00 zł
zadanie nr 2 – 250.111,00 zł
zadanie nr 3 – 18.300,00 zł
zadanie nr 4 – 61.000,00 zł
zadanie nr 5 – 194.000,00 zł
zadanie nr 6 – 26.445,00 zł
zadanie nr 7 – 103.720,00 zł
zadanie nr 8 – 29.215,00 zł
zadanie nr 9 – 6.150,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
EFRR
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Projekt pn. „Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu
Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski” jest współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (umowa o dofinansowanie zawarta
pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Gnieźnieńskim w dniu 29.10.2010r.,
nr umowy: UDA-RPWP.06.01.02-30-007/10-00).
W ramach projektu przewidzianego do realizacji w latach 2011 – 2013, zostaną zrealizowane
następujące zadania:
1. publikacja materiałów promocyjnych (wraz z ich tłumaczeniem na języki obce) w postaci serii 10
folderów; część nakładu serii zostanie wydana w specjalnie zaprojektowanym na ten cel pudełku
promocyjnym,
2. przygotowanie i wydruk książek i plakatów z serii: Kultura Piastów dla dzieci,
3. wydanie serii upominków promocyjnych,
4. przebudowa powiatowego portalu turystycznego,
5. nagranie filmu i spotu telewizyjnego,
6. emisja spotu w 6 TV regionalnych: Poznań, Kraków, Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Łódź,
7. kampanie bilbordowe w 3 polskich miastach: Wrocław, Gdańsk, Łódź,
8. nawigacja turystyczna GPS.
Całkowita wartość projektu po podpisaniu aneksu do umowy wynosi 1 078 619,71 zł, z czego
916 826,75 zł (85%) pochodzi ze środków unijnych, a 161 792,96 zł (15%) z budżetu powiatu.
Najprawdopodobniej jednak kwoty te ulegną zmniejszeniu (z zachowaniem proporcji 85% i 15%),
ponieważ w 2013 roku wyłonieni zostaną ostatni wykonawcy.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
„Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu
1.
Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski”
W ramach realizacji projektu „Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu
turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski” w roku
2012 zostały wykonane następujące zadania:
1. Przygotowanie zestawu 4 rodzajów książek edukacyjnych pt. „Kultura Piastów dla
dzieci”: w 2012 roku powstały dwa z czterech tomów książki. Pierwszy - „Czasy wojów
i rycerzy” prezentuje, w jaki sposób przed dziesięcioma wiekami funkcjonowało wojsko.
Nie brakuje więc w nim opisów umundurowania czy broni, a także technik
wykonywania przedmiotów z żelaza itp. Drugi nosi nazwę: „Jak budowano kościoły
i pałace?” i przedstawia w przystępny sposób, na przykładzie świątyń z Gniezna
i okolic, konstrukcję i technologię budowy średniowiecznych kościołów,
od przedromańskiej rotundy do gotyckiej bazyliki. Kolejne tomy serii- „Życie w grodzie”
oraz „Na dworze króla” stworzone zostaną w roku 2013.
Ww. zadanie ma na celu propagowanie wiedzy o kulturze materialnej Polski
piastowskiej wśród dzieci i młodzieży. Istotnym argumentem przemawiającym za jego
realizacją jest fakt, iż na polskim rynku nie ma podobnych publikacji, które
uwzględniałyby polską specyfikę i polskie odkrycia archeologiczne - większość z już
istniejących stanowią jedynie przedruki wydawnictw zagranicznych.
Autorem zestawu jest Jarosław Gryguć, gnieźnianin, absolwent Wydziału Grafiki ASP
w Poznaniu. Nad częścią merytoryczną czuwa natomiast komisja naukowa,
w skład której wchodzi m.in. Wicestarosta Gnieźnieński Robert Andrzejewski czy
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Kierownik Działu Archeologicznego Muzeum Początków Państwa Polskiego
w Gnieźnie Tomasz Janiak. Korektę językową wykonała Aleksandra Kuźniak –
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
2. Wykonanie pakietu folderów promocyjnych: w 2012 roku wydanych zostało w sumie
6 folderów promocyjnych:
 Powiat Gniezno - Tu powstała Polska,
 Szlak Piastowski,
 Podróż w stylu retro Gnieźnieńską Kolejką Wąskotorową,
 Mity i Legendy,
 Droga św. Jakuba w Powiecie Gnieźnieńskim,
 Perły Architektury.
Wszystkie z nich przetłumaczone zostały na język angielski, a niektóre dodatkowo
także na języki: niemiecki, francuski, hiszpański i rosyjski. Część tekstów
przygotowana została przez pana Jacka Wrzesińskiego - Prezesa Organizacji
Turystycznej Szlak Piastowski, która w całym projekcie pełni rolę partnera beneficjenta.
Reszta jest autorstwem zaprzyjaźnionych pasjonatów oraz pracowników Wydziału
Promocji i Rozwoju. Wykorzystane zdjęcia pochodzą natomiast w większości
ze zbiorów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Drukiem folderów, dzięki wygraniu
przetargu nieograniczonego, zajęło się Wydawnictwo TEKST Sp. z o.o., z siedzibą
w Bydgoszczy.
3. Przebudowa portalu internetowego: w ramach realizowanego zadania przewidziana
została przebudowa portalu turystycznego www.turystyka.powiat-gniezno.pl, który
funkcjonuje obecnie także pod adresem www.tupowstalapolska.pl. Mottem przewodnim
portalu są początki państwa polskiego, a przy jego projektowaniu duży nacisk
postawiony został na to, by szata graficzna współgrała ze zrealizowaną akcją
billbordową oraz kampanią telewizyjną. Sporo uwagi zostało poświecone także
praktycznym informacjom na temat atrakcji turystycznych, zakwaterowania, obsługi
turystycznej itp. Zdecydowanie przyjaznym narzędziem dla odwiedzających stronę jest
interaktywna mapa z możliwością lokalizacji na niej poszczególnych obiektów
turystycznych oraz cyfrowe wersje folderów promocyjnych. W porównaniu do
poprzedniej wersji, portal został zdecydowanie wzbogacony pod względem graficznym
– przede wszystkim znalazła się na nim duża ilość materiału zdjęciowego, w tym wiele
panoram. Prowadzone w roku 2012 prace, zgodnie z haromonogramem rzeczowofinansowym, będą kontynuowane w roku 2013. Warto nadmienić, że poprzednia,
funkcjonująca od 2007 roku strona, powstała również dzięki środkom unijnym
w ramach projektu realizowanego przez Powiat Gnieźnieński.
4. Emisja spotu w 6 TV regionalnych: w dniach od 5 do 18 czerwca 2012r.
przeprowadzona została reklamowa kampania telewizyjna. Nagrany rok wcześniej
spot, emitowany był na antenie 6 regionalnych oddziałów Telewizji Polskiej. Wśród
miast, które zostały wybrane jako najbardziej pożądane do przeprowadzenia akcji
znalazły się także te, które w tym samym czasie były areną rozgrywanych Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, czyli: Warszawa, Gdańsk, Poznań i Wrocław. Film
emitowany był codziennie w dwóch pasmach antenowych: między 17:30 a 18:30 oraz
21:45 a 22:06. Łącznie obejrzało go ponad pół miliona ludzi.
5. Przeprowadzenie akcji billbordowej: w trakcie trwającej od 1.04.2012 do 30.09.2012r.
kampanii, wielkopowierzchniowe reklamy umieszczone zostały na drogach
wyjazdowych z Gdańska, Wrocławia i Łodzi. O wyborze dwóch pierwszych miast
zdecydował przede wszystkim fakt rozgrywania tam turnieju Euro 2012. Łódź okazała
się natomiast wyjątkowo korzystnym miejscem, ze względu na położenie w linii prostej
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pomiędzy Poznaniem a Warszawą. Każdy z wykorzystanych nośników miał wymiary
6 x 3 m, a w ramach podpisanej umowy Wykonawca zobowiązywał się między innymi
do sprawowania stałej kontroli, dzięki czemu plakaty utrzymywane były w czystości
i dobrym stanie technicznym. Według przeprowadzonych podczas realizacji kampanii
badań, łączna ilość kontaktów wzrokowych z nośnikami wyniosła ponad 74 miliony.
Wykonawcą tego zadania została wybrana firma Stroer Media Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, która w ogłoszonym przetargu nieograniczonym złożyła najlepszą ofertę.
6. Wydruk zestawu książek edukacyjnych dla dzieci: zadanie to jest naturalną
kontynuacją zadania nr 1. W jego ramach, w roku 2012 wydany został pierwszym tom
książki z cyklu „Kultura Piastów dla dzieci”. Kolejne trzy tomy opublikowane zostaną
natomiast w roku 2013.
7. Wydruk kompletu 4 promocyjnych plakatów edukacyjnych: plakaty edukacyjne
stanowią drugi element projektu „Kultura Piastów dla dzieci”, a ich tematyka jest ściśle
związana z opisanymi powyżej książkami dla dzieci. Projekt graficzny zestawu
stworzony został w roku 2011 przez p. J. Grygucia. W pierwszej połowie 2012 roku
wydrukowanych zostało 60 tysięcy plakatów (4 rodzaje po 15 tys. sztuk), co dało
łącznie ok. 9 ton materiałów umieszczonych na 20 paletach euro. Niespotykana do tej
pory na tak dużą skalę akcja, odbiła się szerokim echem w mediach - artykuły
opublikowane zostały m.in. w ogólnopolskich portalach: onet.pl i wp.pl. Wykonawca
zdania nr 6 i 7 wyłoniony został w ramach jednego przetargu nieograniczonego,
została nim firma PAW-DRUK Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
8. Tłumaczenie tekstów folderów: tłumaczeń treści merytorycznych pakietu folderów
z języka polskiego na języki obce, było wykonywane równocześnie
z przygotowywaniem poszczególnych projektów graficznych. Ze względu na dość
trudną tematykę tekstów, w których często wykorzystywane były specjalistyczne
słownictwo, za realizację zadania odpowiedzialni byli native speakerzy. Robili oni także
późniejszą korektę oraz kontrolowali tekst w momencie gdy prospekty miały być już
przekazywane do druku. Łącznie, z 6 folderów w języku polskim, powstało 16 wersji
językowych: 6 wersji angielskiej, 5 niemieckiej, 2 francuskiej i 2 hiszpańskiej oraz
1 rosyjskiej. W wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego, do realizacji
zadania wybrana została firma Berlineo Centrum Obsługi Językowej z Poznania.
9. Kolportaż promocyjnych plakatów edukacyjnych: na zadanie to składała się dystrybucja
plakatów do wszystkich szkół podstawowych w Polsce oraz przeprowadzenie akcji
mailingowej, której zadaniem było przybliżenie tym placówkom idei cyklu „Kultura
Piastów dla dzieci”. W pierwszym przypadku prace zaczęły się od nawiązania kontaktu
między Starostą Gnieźnieńskim Dariuszem Pilakiem a Wielkopolską Kurator Oświaty
- panią Elżbietą Walkowiak. Dzięki tej inicjatywie do działania udało włączyć się
wojewódzkie kuratoria oświaty, które stały się pośrednikiem w przekazywaniu
materiałów do poszczególnych szkół. Po ustaleniu ostatecznej listy wysyłkowej, na
którą składały się adresy kilkudziesięciu kuratoriów oraz ich oddziałów regionalnych,
przystąpiono do wyboru podwykonawcy. Ostatecznie na zapytanie ofertowe
odpowiedziały 3 firmy, z czego najkorzystniejszą ofertę przedstawiła GLS Poland
z Głuchowa. Wysyłka realizowana była w kilku terminach, uzgodnionych wcześniej
z poszczególnymi odbiorcami. Aby zniwelować koszty akcji oraz zabezpieczyć
materiały, zamówione zostały dodatkowo także większe opakowania kartonowe,
w których mieściło się 8 pojedynczych pudełek z plakatami. Po zrealizowaniu całej
wysyłki, przyszedł czas na przeprowadzenie akcji mailingowej. W ramach
wystosowanego zapytania ofertowego wybrana do wykonania tego zadania została
firma Ursa z Warszawy, która w ramach umowy podjęła się także wykonać projekt
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graficzny wiadomości. Według przygotowanego przez Wykonawcę raportu, dwukrotnie
wysłana informacja została wyświetlona w sumie ponad 4 000 razy.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
Fakt niewykorzystania wszystkich środków zaplanowanych na rok 2012 wynika głównie z opóźnień,
które powstały jeszcze na etapie ogłaszania poszczególnych przetargów – czyli w roku 2011.
Wszystkie zadania niezrealizowana w tym okresie, musiały, ze względów proceduralnych, zostać
przesunięte na rok 2012, co spowodowało bardzo duże nawarstwienie się prac. Jednocześnie
zaznaczyć należy, że kwota pozostała z roku 2012 zostanie wydatkowana w roku 2013, a powstałe
opóźnienia nie wpłynom na kwotę dofinansowania projektu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego.

2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Urząd Marszałkowski Województwa
podmiot dotujący realizację projektu
Wielkopolskiego w Poznaniu
Pan Jarosław Gryguć; Wydawnictwo TEKST Sp. wykonawcy zadań w projekcie
z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy; Gnieźnieńska
Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
z siedzibą w Gnieźnie; Telewizja Polska S.A.
Oddział w Poznaniu; Stroer Media Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie; PAW-DRUK Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu; Berlineo Centrum Obsługi
Językowej z siedzibą w Poznaniu; GLS Poland
z siedzibą w Głuchowie; firma Ursa z siedzibą
w Warszawie

Nr projektu
IV3Ab/100
Nazwa projektu
Promocja gospodarcza Powiatu Gnieźnieńskiego w kraju i zagranicą
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
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1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2008-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
16.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

4.581,75
4.581,75
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Założeniem projektu jest udział Powiatu Gnieźnieńskiego w różnego rodzaju imprezach promocyjnych
adresowanych do potencjalnych inwestorów, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W celu jak
najbardziej efektywnego wykorzystania obecności powiatu na różnego rodzaju konferencjach, targach
inwestycyjnych, spotkaniach branżowych itp. konieczne jest posiadanie odpowiednich materiałów
promocyjnych adresowanych dla inwestorów (zarówno drukowanych, jak i na nośnikach cyfrowych),
o wysokim poziomie zawartości merytorycznej.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Opracowanie i wydanie publikacji i materiałów promujących gospodarczo powiat
1.
Zgodnie z zawartą umową w dniu 8 listopada 2012 roku z firmą Expansja Advertising
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zakupiono 250 sztuk pamięci przenośnych typu
„pendrive” z nadrukiem logo powiatu. Na nośniki wgrywane są aktualne materiały
informacyjno-promocyjne np. baza terenów inwestycyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego
i w takiej formie są przekazywane potencjalnym inwestorom czy innym podmiotom
zainteresowanym wspólną promocją gospodarczą.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
W roku 2012, podobnie jak w latach 2010-2011, zakładano udział Powiatu Gnieźnieńskiego
w projekcie kluczowym pn. „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji województwa
wielkopolskiego” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach
działania 1.5 WRPO Promocja regionalnej gospodarki. W odpowiedz na ogłoszoną, w dniu 13 stycznia
2012 roku, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu (www.umww.pl) informację o organizowanym wyjeździe na targi inwestycyjne MIPIM
w Cannes w dniach 6 – 9 marca 2012 roku, przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dokumenty
zgłoszeniowe dla Powiatu Gnieźnieńskiego. Powiat nie został zakwalifikowany do udziału w targach,
a z informacji pozyskanych z Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego wynikało, że
główną przyczyna odrzucenia wniosku było przedstawienie w nim projektu inwestycyjnego typu
greenfield, a nie typu brownfield, na promocje których nastawiony był Urząd Marszałkowski, a których
w bazie ofert Powiatu Gnieźnieńskiego nie ma. Wiedząc jakie projekty są premiowane przez Urząd
Marszałkowski przy organizacji wyjazdów na targi, podjęto działania mające na celu nawiązanie
bliższej współpracy z Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami PKP S. A. oddział w Poznaniu
w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania gnieźnieńskiej Parowozowni i promocji
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zabytkowego kompleksu na targach inwestycyjnych. Niestety PKP nie odpowiedziało na złożoną
propozycję, w związku z czym Powiat, nie dysponując ciekawą i atrakcyjną ofertą typu brownfield,
zrezygnował z ubiegania się o udział w targach inwestycyjnych Expo Real w Monachium
odbywających się w październiku 2012 roku.
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Expansja Advertising sp. z o.o. z siedzibą
wykonanie pamięci („pendrive”) z nadrukiem logo
w Poznaniu
powiatu

Nr projektu
IV3Ac/104
Nazwa projektu
Centrum Obsługi Inwestora (COI)
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2008-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2012
10.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2012
Ogółem
z czego:
z budżetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
-

10.000,00 zł
10.000,00 zł
-

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W roku 2012, analogicznie jak w latach 2008-2011, i zgodnie z umową zawartą dniu 4 stycznia 2012
roku, pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego
Sp. z o.o., projekt „Centrum Obsługi Inwestora” był współrealizowany i współfinansowany przez ww.
podmioty, a siedziba COI była zlokalizowana w zasobach lokalowych GARG.
Misją COI przy GARG Sp. z o.o. jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju nowoczesnej
i konkurencyjnej gospodarki Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez wsparcie napływu inwestycji
zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji zagranicznych. Natomiast głównym celem
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funkcjonowania COI jest profesjonalna obsługa inwestorów zewnętrznych skutkująca inwestycjami
bezpośrednimi w Powiecie Gnieźnieńskim, tworzeniem nowych miejsc pracy oraz transferem nowych
standardów organizacyjnych i technologicznych. COI to miejsce pierwszego kontaktu
dla zainteresowanych procesem inwestycyjnym w Powiecie Gnieźnieńskim, w którym zapewnione
jest profesjonalne doradztwo i wsparcie dla przedsiębiorców i innych organizacji zainteresowanych
inwestycjami bezpośrednimi bądź podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć gospodarczych
w Powiecie Gnieźnieńskim.
Zgodnie z zapisami zawartej umowy, do głównych zadań COI należało:
 tworzenie i bieżące aktualizowanie ofert inwestycyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego, typu
greenfield (nieruchomości niezabudowane) i brownfield (nieruchomości zabudowane / hale
produkcyjne) we współpracy z: gminami znajdującymi sie na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego, osobami fizycznymi i osobami prawnymi,
 udostępnianie szczegółowych informacji o terenach i obiektach pod inwestycje oraz
o administracyjno-prawnych aspektach inwestowania w Powiecie Gnieźnieńskim,
 kompleksowa obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych, zainteresowanych podjęciem
działalności gospodarczej na terenie powiatu,
 pozyskiwanie wszelkich informacji mogących mieć wpływ na promocje lub klimat inwestycyjny
powiatu, w szczególności o: bezpośrednich inwestycjach zagranicznych znajdujących się
w trakcie realizacji lub zrealizowanych, planach ekspansji zagranicznych inwestorów
z powiatu,
 monitorowanie stanu inwestycji w powiecie,
 wspieranie małych i średnich przedsiębiorców w nawiązywaniu kontaktów z partnerami
zagranicznymi.
Centrum Obsługi Inwestora, któremu została poświęcona jedna z zakładek portalu gospodarczego,
współtworzy i współnadzoruje dział Oferty Inwestycyjne w ramach witryny: www.gospodarka.powiatgniezno.pl (PRL III1Ac/68).
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Prowadzenie Centrum Obsługi Inwestora
1.
W ramach realizacji zadania można wyróżnić dwa rodzaje działań:
I. Tworzenie i bieżące aktualizowanie ofert inwestycyjnych Powiatu
Gnieźnieńskiego przy współpracy z: gminami znajdującymi się na terenie
powiatu gnieźnieńskiego, osobami fizycznymi i osobami prawnymi
Od początku swego funkcjonowania, COI nawiązuje i utrzymuje kontakty z podmiotami
zainteresowanymi promocją i obsługą inwestycji. Na podstawie pozyskiwanych informacji
tworzone były nowe oferty i aktualizowane już istniejące w bazie terenów inwestycyjnych
Powiatu Gnieźnieńskiego. Oferty inwestycyjne typu greenfield (nieruchomości
niezabudowane) i brownfield (nieruchomości zabudowane / hale produkcyjne) były
przygotowywane na specjalnych formularzach zawierających informacje charakteryzujące
nieruchomości (m.in.: położenie, powierzchnia, cena, właściciele, obecne użytkowanie
i przeznaczenie, dostępność komunikacyjna, ograniczenia i przeszkody ekologiczne,
istniejące budynki i ograniczenia budowlane, istniejąca infrastruktura). Według stanu
na koniec grudnia 2012r. w bazie było 29 ofert: 28 typu greenfield i 1 typu brownfield:



na obszarze miasta Gniezna – 5 ofert inwestycyjnych terenu, 1 oferta
nieruchomości,
na obszarze gminy Gniezno – 5 ofert inwestycyjnych terenu,
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na obszarze gminy Trzemeszno – 5 ofert inwestycyjnych terenu,
na obszarze gminy Witkowo – 3 oferty inwestycyjne terenu,
na obszarze gminy Niechanowo – 1 oferta inwestycyjna terenu,
na obszarze gminy Czerniejewo – 1 oferta inwestycyjna terenu,
na obszarze gminy Kiszkowo – 4 oferty inwestycyjne terenu,
na obszarze gminy Łubowo – 4 oferty inwestycyjne terenu.

Wymienione powyżej tereny zajmują łącznie powierzchnię ok. 350 ha, w ok 95% są
objęte aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, i są
przeznaczone pod: aktywizację gospodarczą, usługi, w tym turystyczne, oraz zabudowę
mieszkaniową i letniskową.
II. Inne działania na rzecz promocji gospodarczej Powiatu Gnieźnieńskiego
Innymi działaniami realizowanymi przez COI na rzecz promocji gospodarczej było
gromadzenie i udostępnianie, zgłaszającym się do COI podmiotom, instytucjom
i osobom fizycznym, informacji o sytuacji społeczno–gospodarczej Powiatu
Gnieźnieńskiego (o terenach i obiektach pod inwestycje, administracyjno – prawnych
aspektach inwestowania w powiecie gnieźnieńskim, danych statystycznych, itp.).
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Gnieźnieńska Agencja rozwoju Gospodarczego
współrealizacja i współfinansowanie
Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie
przedsięwzięcia
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Spis załączników:

1.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gnieźnieńskim za 2011 rok
(projekt nr I2Cd/10)

2.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gnieźnieńskim za 2011 rok.
Część II Analiza sytuacji absolwentów w powiecie gnieźnieńskim (projekt nr I2Cd/10)

3.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gnieźnieńskim za I półrocze
2012 roku (projekt nr I2Cd/10)

4.

Skrócony raport z realizacji zadań Centrum Aktywności Społecznej LARGO w 2012 roku
(projekt nr II1Aa/36)

5.

Zestawienie dotacji do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2012 roku
(projekt nr II6Aa/60)

6.

Zestawienie dotacji do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2012 roku
(projekt nr II6Aa/61)

7.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”
w 2012 roku (projekt nr III4Ab/76)

8.

Sprawozdanie z działalności programowej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
w 2012 roku (projekt nr III4Ab/76)

9.

Zestawienie dotacji do realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2012 roku (projekt
nr IV1Aa/79)

10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej za rok 2012
(projekt nr IV2Be/89)
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Załącznik nr 1 – Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gnieźnieńskim
za 2011 rok (projekt nr I2Cd/10)

Wstęp

Stosownie do treści przepisu art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) do
zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy opracowywanie analiz i sprawozdań,
w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen
dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia.
Zgodnie z zaleceniami metodycznymi Departamentu Rynku Pracy przez monitoring zawodów
deficytowych i nadwyżkowych należy rozumieć proces systematycznego obserwowania zjawisk
zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy
w przekroju terytorialno – zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków
i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia
bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego.
Do szczegółowych zadań monitoringu rynku pracy należą: określenie kierunków i natężenia zmian
zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy, stworzenie bazy
informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo-kwalifikacyjnych w układzie lokalnym,
określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniając większą efektywność
organizowanych szkoleń, bieżąca korekta poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego,
usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
usprawnienie pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji od pracodawców o planowanych
ofertach pracy,ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy w celu promowania ich ponownego zatrudnienia.
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie w oparciu o dane statystyczne dotyczące terenu całego
powiatu prezentuje w niniejszym opracowaniu sytuację na rynku pracy w powiecie gnieźnieńskim
w 2011 roku.
Źródłem informacji do opracowania raportu są:
– Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy – „Bezrobotni według rodzaju działalności
ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji
zawodowej”,
– Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy – „Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy
i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności”.
Raport ma charakter diagnostyczny, przedstawia analizę bezrobocia według zawodów, ofert
pracy zgłoszonych, będących w dyspozycji jak i pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Gnieźnie oraz opis zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Raport składa się z trzech części.
W części pierwszej przedstawiono strukturę bezrobotnych według grup zawodowych oraz
przeprowadzono analizę napływu bezrobotnych według zawodów. Część druga obejmuje strukturę
i napływ ofert pracy zgłoszonych do tutejszego Urzędu. Analiza zawodów deficytowych
i nadwyżkowych została zawarta w części trzeciej.
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I. Struktura bezrobocia według zawodów reprezentowanych przez osoby bezrobotne
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie
Pierwsza część raportu przedstawia analizę struktury zawodowej osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

1. Bezrobotni według zawodów w powiecie gnieźnieńskim w końcu 2011 roku
Według stanu w końcu 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie zarejestrowane
były 6 802 osoby bezrobotne, w tym 3 919 kobiet tj. 57,62% wszystkich bezrobotnych. W porównaniu
z końcem 2010 roku nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 416 osób tj. o 6,51%,
w tym o 236 kobiet tj. 6,41%.
Status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku posiadało 1 046 osób. Udział bezrobotnych
z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 15,38%. Mimo wzrostu ogólnej liczby
osób bezrobotnych, udział osób z prawem do zasiłku uległ zmniejszeniu w stosunku do końca 2010
roku o 57 osób.
W końcu 2011 w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie pozostawało 446 osób
bezrobotnych niepełnosprawnych tj. 6,56% wszystkich bezrobotnych. Ponadto zarejestrowane były
104 osoby poszukujące pracy, w tym 29 z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wśród
zarejestrowanych osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1 634 tj. 24,02% ogółu to
osoby w wieku do 25 roku życia, 1 404 tj. 20,64% wszystkich bezrobotnych to osoby powyżej 50 roku
życia, 3 056 osoby tj. 44,93% to długotrwale bezrobotni oraz 4 153 tj. 61,06% to osoby bez
wykształcenia średniego.
Stopa bezrobocia w końcu 2011 roku wynosiła: w powiecie gnieźnieńskim 13,3%,
w województwie wielkopolskim 9,2% a w kraju 12,5%.
Liczba osób bezrobotnych zamieszkałych w poszczególnych gminach powiatu kształtowała się
następująco:
- miasto Gniezno: 3 546 osób bezrobotnych, tj. 52,13% ogółu zarejestrowanych, w tym 1 970 kobiet,
- gmina Gniezno: 415 osób bezrobotnych tj. 6,10% ogółu zarejestrowanych, w tym 254 kobiety,
- miasto i gmina Czerniejewo: 297 osób bezrobotnych tj. 4,37% ogółu zarejestrowanych, w tym 167
kobiet,
- gmina Kiszkowo: 213 osób bezrobotnych tj. 3,13% ogółu zarejestrowanych, w tym 132 kobiety,
- miasto i gmina Kłecko: 347 osób bezrobotnych tj. 5,10% ogółu zarejestrowanych, w tym 205
kobiet,
- gmina Łubowo: 241 osób bezrobotnych tj. 3,54% ogółu zarejestrowanych, w tym 151 kobiet,
- gmina Mieleszyn: 200 osób bezrobotnych tj. 2,94% ogółu zarejestrowanych, w tym 144 kobiety,
- gmina Niechanowo: 295 osób bezrobotnych tj. 4,34% ogółu zarejestrowanych, w tym 188 kobiet,
- miasto i gmina Trzemeszno: 616 osób bezrobotnych tj. 9,06% ogółu zarejestrowanych, w tym 337
kobiet,
- miasto i gmina Witkowo: 632 osób bezrobotnych tj. 9,29% ogółu zarejestrowanych, w tym 371
kobiet.
Wśród wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie najliczniejszą zatem grupę,
podobnie jak w poprzednim roku stanowili bezrobotni mieszkańcy miasta Gniezna.
Liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie
w poszczególnych miesiącach w 2011 roku według stanu na koniec każdego miesiąca ilustruje
poniższy wykres.
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Wykres 1. Liczba osób bezrobotnych w 2011 roku.

Porównanie liczby osób bezrobotnych w latach 2010 i 2011 przedstawia się następująco:
Tabela 1. Zestawienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gnieźnie w 2010 i 2011 roku.
Miesiąc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Rok
2010
Rok
2011

6611

6836

6991

6769

6708

6521

6355

6280

6349

6427

6164

6386

6981

7271

7348

7098

6946

6702

6588

6479

6454

6495

6616

6802

Porównując powyższe dane należy zauważyć niepokojącą sytuację związaną ze wzrostem liczby
osób bezrobotnych w powiecie gnieźnieńskim. W stosunku do 2010 roku wzrost zarejestrowanych
bezrobotnych odnotowano w przeciągu całego analizowanego okresu. Zarówno w 2010 jak i 2011
roku zwyżka ilości bezrobotnych następowała w I kwartale gdzie najwyższa liczba osób
zarejestrowanych była w miesiącu marcu, po czym pojawiała się tendencja spadkowa.
Wykres 2. Zestawienie liczby osób bezrobotnych w 2010 i 2011 roku.
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W końcu 2011 roku wśród 6 802 zarejestrowanych bezrobotnych, większość, tj. 5 833 osoby
posiadały zawód (specjalność) i stanowiły 85,75% ogółu bezrobotnych.
Tabela 2. Grupy zawodowe bezrobotnych.
Liczba zarejestrowanych w końcu
Lp.

2011 roku

Grupy zawodowe

1.

Ogółem

2.

Bez zawodu

3.

Posiadający zawód, specjalność

Liczba osób

Procent

6 802

100%

969

14%

5 833

86%

W porównaniu do stanu z końca 2010 roku wśród bezrobotnych posiadających zawód
odnotowano wzrost o 169 osób tj. o 2,98%. Populacja bezrobotnych nie posiadających zawodu, tzw.
“grupa bez zawodu” wzrosła z 722 osób (stan na koniec II-półrocza 2010) do 969 osób (stan w końcu
2011) czyli aż o 247 osób tj. 34,21%.
Bezrobotni bez zawodu stanowili w końcu 2011 roku 12,07% ogółu bezrobotnych (w końcu II-półrocza
2010 roku – 11,31%), z czego w grupie tej 65,88% stanowią kobiety.

Wykres 3. Grupy zawodowe bezrobotnych.

Liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych zawodach przedstawia
zamieszczona poniżej tabela, w której uwzględniono tylko te zawody, gdzie zarejestrowało się co
najmniej 50 osób bezrobotnych.
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000000
522301
753105

4.

932911

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Nazwa zawodu

w tym
kobiet
y

1.
2.
3.

Bezrobotni
ogółem

Lp

Kod zawodu

Tabela 3. Bezrobotni wg zawodów w powiecie gnieźnieńskim. Stan w końcu 2011 roku.

Bezrobotni powyżej
12 m-cy

Bez zawodu
Sprzedawca
Krawiec
Robotnik pomocniczy
w przemyśle przetw.

969
747
238

626
680
237

razem
45
260
100

kobiety
28
244
100

223

134

86

59

753303

Szwaczka

152

152

47

47

753605
512001
331403
711202
515303
722204
931301
522305
752205
713101
932101
411090
514101
723105
235107
263102
723103
722314
741207
751201
512002
911207
713102
751204
513101

Obuwnik przemysłowy
Kucharz
Technik ekonomista
Murarz
Robotnik gospodarczy
Ślusarz
Robotnik budowlany
Technik handlowiec
Stolarz
Malarz – tapeciarz
Pakowacz
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Fryzjer
Mechanik samochodów osobowych
Pedagog
Ekonomista
Mechanik pojazdów samochodowych
Tokarz w metalu
Elektromonter (elektryk) zakładowy
Cukiernik
Kucharz małej gastronomii
Sprzątaczka biurowa
Malarz budowlany
Piekarz
Kelner

151
146
131
121
118
111
108
88
88
84
82
81
81
72
71
71
65
64
62
60
57
56
55
54
53

136
109
107
1
48
3
1
76
11
0
70
71
78
0
63
55
0
4
1
40
44
53
0
5
48

71
48
42
30
48
39
33
24
30
18
30
27
17
20
18
30
22
31
27
17
22
22
12
13
22

66
44
39
0
21
2
1
22
6
0
29
26
16
0
16
23
0
4
1
14
17
21
0
4
22

6 802

3 919

1 971

1 204

Ogółem

Należy podkreślić, że struktura zawodowa osób zarejestrowanych w porównaniu ze stanem
na koniec II-półrocza 2010 roku nie uległa znaczącej zmianie.
Wśród osób bezrobotnych z zawodem w końcu analizowanego okresu najliczniejszą grupę stanowili
sprzedawcy – 747 osoby, tj. 10,98% wszystkich bezrobotnych, w tym – 626 osób, tj. 83,8% to
bezrobotne kobiety. Kolejne co do ilości to osoby bezrobotne z zawodem krawiec – 238 osób, z czego
zdecydowana większość to kobiety – 237 osób (99,58%) wśród których 100 osób (42,02%) to
bezrobotne zarejestrowane powyżej 12 miesięcy. Następne liczne grupy zawodowe stanowią
bezrobotni z zawodem: robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (3,28% ogółu), szwaczka
(2,23%), obuwnik przemysłowy (2,22%), kucharz (2,15%), technik ekonomista (1,93%), murarz
(1,78%), robotnik gospodarczy (1,73%) a także ślusarz (1,63%) oraz robotnik budowlany (1,59%).
We wszystkich wyżej wymienionych zawodach zarejestrowanych było minimum 100 osób
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bezrobotnych. W porównaniu z danymi z końca II-półrocza 2010 roku wśród najliczniejszych
dziesięciu grupach zawodowych należy odnotować zmiany w ilości osób w zawodach szwaczka
(wzrost o 47 osób) i murarz (wzrost o 27 osób) oraz technik ekonomista (spadek o 50 osób).
Spośród 1 971 osób długotrwale bezrobotnych stanowiących 28,98% wszystkich osób
zarejestrowanych, najbardziej liczną grupę stanowiły osoby z zawodem sprzedawca, krawiec, robotnik
pomocniczy w przemyśle przetwórczym, obuwnik przemysłowy oraz kucharz i robotnik gospodarczy.
2. Struktura napływu bezrobotnych według zawodów w powiecie gnieźnieńskim w końcu 2011
roku
Napływ bezrobotnych według zawodów przedstawia sytuację jaka wystąpiła w trakcie 2011
roku z wyszczególnieniem zawodów reprezentowanych przez osoby bezrobotne. Z uwagi na
obszerność danych w tabeli 4 przedstawiono napływ bezrobotnych według zawodów, w których
odnotowano napływ co najmniej 50 osób.
Tabela 4. Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie gnieźnieńskim w 2011 roku.
L.p.

Kod
zawodu

Nazwa zawodu

ogółem

Bezrobotni

Bezrobotne

ogółem

kobiety

9 021

4 706

1.

000000

Bez zawodu

1 457

812

2.

522301

Sprzedawca

874

758

3.

932911

256

123

4.

753105

Krawiec

217

215

5.

512001

Kucharz

191

115

6.

753303

Szwaczka

183

183

7.

711202

Murarz

179

0

8.

331403

Technik ekonomista

176

137

9.

931301

Robotnik budowlany

157

1

10.

514101

Fryzjer

147

138

11.

713101

Malarz - tapeciarz

144

0

12.

722204

Ślusarz

142

2

13.

411090

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

138

111

14.

235107

Pedagog

125

108

15.

753605

Obuwnik przemysłowy

122

103

16.

515303

Robotnik gospodarczy

120

45

17.

752205

Stolarz

119

7

18.

932101

Pakowacz

109

85

19.

522305

Technik handlowiec

108

92

20.

751204

Piekarz

102

7

21.

723105

Mechanik samochodów osobowych

101

0

Robotnik pomocniczy w przemyśle
przetwórczym
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22.

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

96

0

23.

713102

Malarz budowlany

89

0

24.

432103

Magazynier

88

17

25.

741207

Elektromonter (elektryk) zakładowy

82

1

26.

263102

Ekonomista

74

67

27.

751201

Cukiernik

74

43

28.

243106

71

45

29.

331402

Technik agrobiznesu

64

50

30.

722314

Tokarz w metalu

61

0

31.

322002

60

39

32.

911207

Sprzątaczka biurowa

60

57

33.

513101

Kelner

58

47

34.

752208

Stolarz meblowy

58

1

35.

512002

Kucharz małej gastronomii

56

40

36.

314207

Technik rolnik

50

30

Specjalista do spraw marketingu
i handlu

Technik żywienia i gospodarstwa
domowego

W 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie status bezrobotnego uzyskało 9 021
osób, w tym 4 706 kobiet, tj. 52,17% wszystkich zarejestrowanych.
Największy napływ bezrobotnych odnotowano po raz kolejny wśród osób bez zawodu.
W analizowanym okresie zarejestrowano ogółem 1 457 osób nie mających zawodu, tj. 16,15% ogółu
rejestracji, w tym 812 kobiet. Wśród osób posiadających zawód najwięcej zarejestrowało się
bezrobotnych z zawodem sprzedawca 874 osoby, tj. 9,69% ogółu rejestracji, w tym 758 kobiet. Liczny
napływ bezrobotnych odnotowano wśród osób z zawodem robotnik pomocniczy w przemyśle
przetwórczym – 256 osób tj. 2,84% ogółu rejestracji, krawiec i szwaczka - łącznie 400 osób tj. 4,43%
ogółu rejestracji jak również kucharz – 191 osób tj. 2,12% ogółu oraz murarz – 179 osób tj. 1,98%
rejestrujących się.
II. Analiza ofert pracy według zawodów
Ważnym elementem oceny rynku pracy jest analiza ofert pracy. W związku z powyższym
w tej części opracowania przedstawiona została analiza ofert pracy (w tym stażu), które zgłaszane
były przez pracodawców w 2011 roku. Na analizę składają się: oferty pracy według zawodów w 2011
roku oraz oferty pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
1. Oferty pracy według zawodów w 2011 roku
W okresie sprawozdawczym Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie dysponował3 775 ofertami
pracy i stażu.
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Tabela 5. Oferty pracy wg zawodów w powiecie gnieźnieńskim w 2011 roku.
Kod
Oferty pracy zgłoszone
L.p.
Nazwa zawodu
zawodu
w 2011 roku
ogółem

3 775

1.

524302

Kosultant/agent sprzedaży bezpośredniej

478

2.

931301

Robotnik budowlany

304

3.

522301

Sprzedawca

287

4.

711202

Murarz

127

5.

753105

Krawiec

118

6.

932101

Pakowacz

109

7.

411004

Technik prac biurowych

106

8.

833203

Kierowca samochodu ciężarowego

95

9.

711404

Zbrojarz

94

10.

000000

Bez zawodu

91

11.

332203

Przedstawiciel handlowy

75

12.

751105

Rzeźnik – wędliniarz

75

13.

753303

Szwaczka

68

14.

713102

Malarz budowlany

66

15.

332101

Agent ubezpieczeniowy

63

16.

932990

17.

441990

18.

515303

19.

921401

20.

512001

Kucharz

45

21.

513101

Kelner

38

22.

941201

Pomoc kuchenna

38

23.

524502

Sprzedawca w stacji paliw

36

24.

712101

Dekarz

36

25.

514101

Fryzjer

35

26.

962990

27.

432103

Magazynier

32

28.

722204

Ślusarz

31

29.

753605

Obuwnik przemysłowy

30

Pozostali robotnicy przy pracach prostych w
przemyśle
Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie
indziej niesklasyfikowani
Robotnik gospodarczy
Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów
zieleni

Pozostali pracownicy przy pracach prostych
gdzie indziej niesklasyfikowani
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30.

711601

Brukarz

29

Niewątpliwie napływ nowych ofert pracy jest jednym z warunków poprawy sytuacji na rynku
pracy. Urząd jednak nie posiada pełnej informacji o wolnych miejscach pracy. Pracodawcy nie
zgłaszają bowiem wszystkich wolnych miejsc pracy. Bardzo często wykorzystują oni własne metody
poszukiwania pracowników. Czasami też oferty pracy są zgłaszane kilkakrotnie do urzędu, z uwagi na
dużą rotacje pracowników w danym zakładzie pracy, małą atrakcyjność warunków pracy u danego
pracodawcy z punku widzenia osoby bezrobotnej, braku w rejestrze bezrobotnych lub na rynku pracy
osób posiadających potrzebne kwalifikacje, umiejętności czy doświadczenie jak również zbyt wysokie
wymagania pracodawców w stosunku do kandydatów. Częstą również praktyką stosowaną przez
pracodawców jest zgłoszenie wolnego miejsca pracy w formie oferty otwartej. Zamieszczenie oferty
pracy na stronie internetowej Urzędu powoduje, że dostęp mają do niej wszyscy zainteresowani
pracą, a nie tylko osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Największe zapotrzebowanie w 2011 roku pracodawcy zgłosili w zawodzie: konsultant/agent
sprzedaży bezpośredniej. W zawodzie tym pozyskano – 478 oferty pracy, tj. 12,66% ogółu ofert pracy
zgłoszonych w tut. Urzędzie. Tak duża liczba ofert w tym zawodzie wiąże się bowiem ze zgłaszaną
przez pracodawcę kilkakrotnie ofertą związaną ze sprzedażą bezpośrednią ekologicznych produktów
do czyszczenia w ramach umowy agencyjnej.
W dalszej kolejności najwięcej ofert pracy pozyskano w zawodach: robotnik budowlany – 304
oferty pracy tj. 8,05% ogółu zgłoszonych ofert pracy, sprzedawca – 287 ofert pracy tj. 7,6% ogółu ofert
pracy, murarz – 127 ofert pracy tj. 3,36% ogółu ofert pracy, krawiec – 118 ofert pracy tj. 3,13% ogółu
ofert pracy, pakowacz – 109 ofert pracy tj. 2,89% ogółu ofert pracy, technik prac biurowych - 106 ofert
pracy tj. 2,81% ogółu ofert pracy oraz kierowca samochodu ciężarowego – 95 ofert pracy tj. 2,52%
ogółu ofert pracy.
Wykres 4. Najczęściej zgłaszane oferty pracy wg zawodu w 2011 roku.

2. Struktura ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie gnieźnieńskim w 2011 roku
W całym 2011 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie zgłoszono
3 775 ofert pracy. Struktura pozyskanych ofert wskazuje, że największe zapotrzebowanie
pracodawców dotyczy pracowników posiadających kwalifikacje należące do grupy wielkiej
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„Sprzedawcy i pokrewni” (23,8614% ogółu zgłoszonych ofert pracy w analizowanym okresie), do
grupy „Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie” (14,0065% ogółu
zgłoszonych ofert pracy w 2011 roku) oraz do grupy „Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem
elektryków)” tj. 12,1879% ogółu zgłoszonych ofert pracy w 2011 roku.
Często pracodawcy zgłaszali propozycje pracy dla przedstawicieli grup: „Robotnicy
w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni” (9,419%
ogółu ofert zgłoszonych w 2011 roku) oraz „Pracownicy usług osobistych” (5,8905% ogółu ofert
zgłoszonych w 2011 roku).
Tabela 6. Struktura ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie gnieźnieńskim w 2011 roku.
Lp. Kod zawodu
Nazwa zawodu
Oferty pracy
ogółem

100%

1.

52

2.

93

3.

71

4.

75

5.

51

Pracownicy usług osobistych

5,8905

6.

33

Średni personel do spraw biznesu i administracji

4,5058

7.

83

Kierowcy i operatorzy pojazdów

3,8816

8.

72

9.

41

Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni

3,4202

10.

44

Pozostali pracownicy obsługi biura

1,7101

11.

31

12.

96

13.

43

14.

81

15.

92

16.

94

Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki

1,0315

17.

74

Elektrycy i elektronicy

1,0314

18.

91

Pomoce domowe i sprzątaczki

0,95

19.

54

Pracownicy usług ochrony

0,8958

Sprzedawcy i pokrewni
Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle,
budownictwie i transporcie
Robotnicy budowlani i pokrewni
(z wyłączeniem elektryków)
Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna,
produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni

Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn
i urządzeń i pokrewni

Średni personel nauk fizycznych, chemicznych
i technicznych
Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach
prostych
Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych
i ewidencji materiałowej
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
i przetwórczych
Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie
i rybołówstwie
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23,8614
14,0065

12,1879

9,419

3,8274

1,6286

1,5201

1,4657

1,2756

1,2486
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20.

22

21.

34

22.

23

Specjaliści nauczania i wychowania

0,6242

23.

61

Rolnicy produkcji towarowej

0,5972

24.

42

Pracownicy obsługi klienta

0,5429

25.

73

Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni

0,4614

26.

21

27.

26

28.

24

Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania

0,3527

29.

35

Technicy informatycy

0,2986

30.

32

Średni personel do spraw zdrowia

0,2714

31.

12

Kierownicy do spraw zarządzania i handlu

0,2443

32.

13

Kierownicy do spraw produkcji i usług

0,2172

33.

25

34.

95

35.

53

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

0,1086

36.

82

Monterzy

0,1085

Specjaliści do spraw zdrowia
Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych,
kultury i pokrewny

Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych
i technicznych
Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych
i kultury

Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych
Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi
na ulicach

0,6784
0,6515

0,407

0,3528

0,1628

0,1628

3. Oferty pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) – jest umownie przyjętym, hierarchicznie
usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują
jednostki (podmioty gospodarcze).
Analiza ofert pracy według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności wskazuje, że najwięcej ofert pracy
w 2011 roku zgłaszonych zostało w sekcji handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle – 1 119 ofert oraz budownictwo – 621 ofert, co łącznie
stanowiło 1 740 ofert, a więc 46,09 % ogółu zgłoszonych w tym okresie ofert pracy.
Do pozostałych sekcji, w których zgłoszono znaczną liczbę ofert zaliczyć należy:
- działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 506 ofert, tj. 13,4%
ogółu zgłoszonych ofert,
- działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 384 oferty,
tj. 10,17% ogółu zgłoszonych ofert,
- przetwórstwo przemysłowe – 376 ofert, tj. 9,96% ogółu zgłoszonych ofert.
Z tych trzech sekcji zgłoszonych zostało 33,53% ogólnej liczby ofert.
Ponadto z danych zawartych w tabeli poniżej wynika, że według rodzaju działalności ostatniego
miejsca pracy bezrobotni najczęściej pochodzili z sekcji:
- działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
- handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
- opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
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- przetwórstwo przemysłowe,
- budownictwo.
Do sekcji o największej przewadze liczby zarejestrowanych bezrobotnych w odniesieniu do liczby
zgłoszonych ofert w 2011 roku należały takie sekcje jak:
- opieka zdrowotna i pomoc społeczna (poziom nadwyżki 586),
- przetwórstwo przemysłowe (poziom nadwyżki 205),
- działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (poziom nadwyżki
204),
- rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (poziom nadwyżki 109),
- działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (poziom nadwyżki 14).
Na 21 sekcji PKD w 2011 roku przewagę liczby ofert pracy nad liczbą bezrobotnych poprzednio
pracujących odnotowano w 9 sekcjach.
Do sekcji deficytowych w omawianym okresie zaliczono:
- handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
(poziom deficytu 459),
- działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (poziom deficytu 311),
- budownictwo (poziom deficytu 131),
- działalność finansowa i ubezpieczeniowa (poziom deficytu 114),
- działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (poziom deficytu 61).
W dwóch sekcjach PKD:
- gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
organizacje i zespoły eksterytorialne,
nie zgłoszono żadnej oferty pracy.
Tabela 7. Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie
gnieźnieńskim w 2011 roku.
Bezrobotni
Sekcja PKD

Oferty pracy

7376

stan
w końcu
2011
5663

3775

stan
w końcu
2011
98

168

218

59

3

1

2

1

0

581

521

376

5

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę
wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych

8

3

5

0

Dostawa wody, gospodarowanie
ściekami i odpadami oraz
działalność związana z
rekultywacją

3

4

22

0

Budownictwo

490

353

621

1

Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów
samochodowych, włączając
motocykle

660

648

1119

7

zarejestrowani
w 2011
Razem
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo
Górnictwo i wydobywanie
Przetwórstwo przemysłowe
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Działalność związana
z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

73

67

384

25

67

56

101

22

12

18

8

0

26

19

140

0

17

5

9

0

11

7

72

0

Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność
wspierająca

710

660

506

33

Administracja publiczna
i obrona narodowa;
obowiazkowe zabezpieczenie
społeczne

112

86

104

0

Edukacja

41

30

61

0

632

643

46

1

44

26

30

1

Pozostała działalność usługowa

84

54

111

0

Gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników;
gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i
świadczące usługi
na wlasne potrzeby

0

1

0

0

0

0

0

0

3636

2242

0

0

Transport i gospodarka
magazynowa
Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa
Działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna

Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna
Działalność związana z kulturą,
rozrywką i rekreacją

Organizacje i zespoły
eksterytorialne
Działalność nie zidentyfikowana

III. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Trzecia część opracowania przedstawia analizę rynku pracy z uwzględnieniem zawodów
deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gnieźnieńskim w 2011 roku. Zawody deficytowe
i nadwyżkowe określa się poprzez stosunek średniej miesięcznej liczby ofert pracy zgłoszonych
w okresie sprawozdawczym do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w tym
samym okresie. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku
Pracy tabele zawodów deficytowych i nadwyżkowych zawierają 30 zawodów wg wskaźnika
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intensywności deficytu (nadwyżki) na poziomie 6-cyfrowego kodu zawodu. W tabelach nie
uwzględniono maksymalnych deficytów i nadwyżek oraz zawodów tzw. “pozostałych” czyli takich,
których 2 ostatnie cyfry w kodzie zawodu wynoszą 9 i 0.
1. Zawody deficytowe
Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe
zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.
Poniżej przedstawiono 30 zawodów o najwyższych wskaźnikach deficytu.
Tabela 8. Zawody deficytowe w powiecie gnieźnieńskim w 2011 roku.
L.p.

Kod zawodu

Nazwa zawodu

1.

921401

Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni

2.

524502

Sprzedawca w stacji paliw

3.

711404

Zbrojarz

4.

311104

Technik geodeta

5.

411004

Technik prac biurowych

6.

721404

Monter konstrukcji stalowych

7.

731102

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

8.

731602

Galwanizer

9.

932905

Pomoc krawiecka

10.

751105

Rzeźnik - wędliniarz

11.

811104

Operator koparki

12.

712404

Termoizoler

13.

722312

Szlifierz metali

14.

941201

Pomoc kuchenna

15.

612107

Hodowca zwierząt futerkowych

16.

412001

Sekretarka

17.

721204

Spawacz metodą MAG

18.

122102

Kierownik działu sprzedaży

19.

213204

Inżynier ogrodnictwa

20.

251401

Programista aplikacji

21.

311508

Technik mechanik maszyn i urządzeń

22.

962201

Pracownik prac dorywczych

23.

962906

Woźny

24.

753602

Obuwnik

25.

833203

Kierowca samochodu ciężarowego

26.

833101

Kierowca autobusu

27.

711601

Brukarz

28.

541307

Pracownik ochrony fizycznej bez licencji
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29.

235914

Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych
i opiekuńczych

30.

343301

Bibliotekarz

Spośród głównych zawodów do najbardziej deficytowych, dla których wskaźnik intensywności
deficytu osiągnął najwyższe wartości zaliczyć należy takie jak:
- pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni,
- sprzedawca w stacji paliw,
- zbrojarz,
- technik geodeta.
Analizując zawody deficytowe można zauważyć, że generowały je zawody wymagające
kwalifikacji, uprawnień bądź też umiejętności wymaganych do wykonywania danego zawodu.
Trudności z realizowaniem ofert pracy spowodowane są także tym, iż pracodawcy stawiają
kandydatom wysokie wymogi do wykonywania zawodu np. związane z posiadaniem doświadczenia.
W zawodach takich jak: zbrojarz, brukarz, galwanizer czy obuwnik problem ze znalezieniem
pracowników wynikać może w dalszym ciągu z okoliczności, iż na rynku pracy niema osób młodych,
natomiast osoby posiadające ten zawód nie przystają do nowych warunków pracy czy też ich
kwalifikacje nie odpowiadają współczesnym wymaganiom. Rozwiązaniem problemu w tych zawodach
wydaje się być propozycja kształcenia na poziomie szkolnictwa zawodowego.
Z kolei w takich zawodach jak: operator koparki, spawacz metodą MAG, kierowca samochodu
ciężarowego, kierowca autobusu, pracownik ochrony fizycznej bez licencji, właściwym wydaje się
umożliwienie uczestnictwa w pozaszkolnych formach kształcenia poprzez udział w kursach
i szkoleniach gwarantujących nabycie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu.
Należy podkreślić, że w większości przypadków praca w zawodach takich jak: technik prac
biurowych, sekretarka czy bibliotekarz wiąże się z ofertami stażu. Zgłoszona jest w nich duża liczba
ofert pracy subsydiowanej przy stosunkowo niskiej liczbie bezrobotnych posiadających te zawody.
W zawodach takich jak: programista aplikacji, technik mechanik maszyn i urządzeń oraz
pracownik prac dorywczych nie było osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Gnieźnie.
2. Zawody nadwyżkowe
Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy niższe
zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.
W tabeli poniżej przedstawiono 30 zawodów o najwyższym poziomie nadwyżki.
Tabela 9. Zawody nadwyżkowe w powiecie gnieźnieńskim w 2011 roku.
L.p.

Kod zawodu

Nazwa zawodu

1.

331403

Technik ekonomista

2.

932911

Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym

3.

522305

Technik handlowiec

4.

512002

Kucharz małej gastronomii

5.

311504

Technik mechanik

6.

713101

Malarz - tapeciarz

7.

311303

Technik elektryk

8.

711503

Stolarz budowlany
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9.

751204

Piekarz

10.

751201

Cukiernik

11.

312304

Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym

12.

251902

Specjalista zastosowań informatyki

13.

243106

Specjalista do spraw marketingu i handlu

14.

723307

Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych

15.

432201

Planista produkcyjny

16.

723105

Mechanik samochodów osobowych

17.

000000

Bez zawodu

18.

752205

Stolarz

19.

752208

Stolarz meblowy

20.

912103

Prasowaczka ręczna

21.

741207

Elektromonter (elektryk) zakładowy

22.

961302

Robotnik placowy

23.

713203

Lakiernik samochodowy

24.

834401

Kierowca operator wózków jezdniowych

25.

753402

Tapicer

26.

233008

Nauczyciel języka angielskiego

27.

228903

Kosmetolog

28.

722314

Tokarz w metalu

29.

741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych

30.

325402

Technik masażysta

Zawody przedstawione w powyższej tabeli okazały się najbardziej nadwyżkowymi w powiecie
gnieźnieńskim i jednocześnie stanowią zawody, w których najtrudniej jest znaleźć zatrudnienie.
W niektórych zawodach ofert pracy jest bardzo mało w stosunku do liczby osób zarejestrowanych,
a czasem nie ma żadnej.
Nadal w rejestrze Powiatowego Urzedu Pracy w Gnieźnie wśród zawodów nadwyżkowych
przeważa technik ekonomista. Sytuacja na rynku pracy osób bezrobotnych, którzy posiadają ww.
kwalifikacje zawodowe jest zatem bardzo trudna. W 2011 roku została zgłoszona zaledwie jedna
oferta pracy dla osób posiadających taki zawód wyuczony.
Osoby bezrobotne kierowane do pracy nie spełniają także wymagań stawianych przez
pracodawców. Osobom tym brakuje doświadczenia zawodowego bądź też utracili uprawnienia
zawodowe ze względu na długą przerwę w wykonywaniu zawodu, a tak wydaję się być
np. w przypadku zawodu: elektromonter (elektryk) zakładowy czy technik elektryk.
Nadal też problemem są niskie zarobki czy zatrudnienie bez umowy tzn. “na czarno”. Duża grupa
osób zarejestrowanych nie jest również zainteresowana jakąkolwiek pracą.
3. Zawody zrównoważone
Przez zawód zrównoważony należy rozumieć zawód, w którym liczba rejestrujących się osób
bezrobotnych w danym zawodzie odpowiada liczbie napływających ofert pracy.
W tabeli poniżej przedstawiono zawody w których wystapiła w 2011 równowaga pomiędzy podażą
a popytem na lokalnyn rynku pracy.
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Tabela 10. Zawody zrównoważone w powiecie gnieźnieńskim w 2011 roku.
Lp.

Kod zawodu

Nazwa zawodu

1.

524902

Doradca klienta

2.

712101

Dekarz

3.

232006

Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych

4.

235904

Nauczyciel bibliotekarz

5.

262101

Archiwista

6.

313205

Operator (maszynista) stacji pomp

7.

343203

Florysta

8.

422603

Rejestratorka medyczna

9.

514205

Pracownik solarium

10.

524403

Sprzedawca na telefon

11.

711102

Monter konstrukcji budowlanych

12.

711401

Betoniarz

13.

723104

Mechanik samochodów ciężarowych

14.

741201

Elektromechanik

15.

742112

Monter elektronik - urządzenia radiowo-telewizyjne

16.

752305

Pilarz

17.

832203

Kierowca samochodu osobowego

18.

931203

Meliorant

19.

932101

Pakowacz

20.

933309

Wagowy

21.

741103

Elektryk

4. Ranking zawodów generujacych długotrwałe bezrobocie w powiecie gnieźnieńskim
w 2011 roku.
Sporządzenie rankingu zawodów generujących długotrwałe bezrobocie zostało oparte na
wskaźnikach, które są wynikiem obliczonym jako stosunek osób zarejestrowanych w danym zawodzie
pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w tym
zawodzie.
Osoby bezrobotne pozostające w 2011 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy
w Gnieźnie ponad 12 miesięcy stanowiły 28,98% ogółu bezrobotnych. Analizując stosunek liczby
bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy do liczby zarejestrowanych
bezrobotnych w tej samej grupie zawodów należy zauważyć, że w 2011 roku wskaźnik długotrwałego
bezrobocia występował w 26 grupach zawodów (grupy zawodów wg czterocyfrowego kodu).
Warte podkreślenia jest, że zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku
pracy do grupy zawodów: „Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych” należą:
- mechanik maszyn i urządzeń drogowych (834201),
- operator maszyn drogowych (834202),
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- operator maszyn i sprzętu torowego (834203),
- operator sprzętu ciężkiego (834204),
- pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych (834290).
Mylącym mogłoby się zatem wydawać, iż do ww. grupy należą również takie zawody jak operator
koparki (811104), operator koparko – ładowarki (811105) czy operator ładowarki (811106), które
należą do grupy zawodów „Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni” (kod
zawodu – 8111) niegenerującej długotrwałego bezrobocia w powiecie gnieźnieńskim, a na które
w dalszym ciągu istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy.
Tabela 11. Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie gnieźnieńskim
w 2011 roku.
Lp.

Kod grupy zawodów

Nazwa grupy zawodów

1.

2355

Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych

2.

3311

Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych

3.

7234

Mechanicy pojazdów jednośladowych

4.

4120

Sekretarki (ogólne)

5.

4414

Technicy archiwiści i pokrewni

6.

1323

Kierownicy do spraw budownictwa

7.

4227

Ankieterzy

8.

2151

Inżynierowie elektrycy

9.

2144

Inżynierowie mechanicy

10.

5112

Konduktorzy i pokrewni

11.

7129

12.

3421

Sportowcy i pokrewni

13.

4415

Pracownicy działów kadr

14.

5245

Pracownicy stacji obsługi pojazdów

15.

3151

Pracownicy służb technicznych żeglugi

16.

3433

Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów i informacji naukowej

17.

3251

Asystenci dentystyczni

18.

9623

Odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów

19.

7515

Klasyfikatorzy żywności i pokrewni

20.

9621

Gońcy, bagażowi i pokrewni

21.

7413

Monterzy linii elektrycznych

22.

7514

Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych

23.

8141

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych

24.

8143

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

25.

8154

Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych

26.

8342

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie
indziej niesklasyfikowani
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Podsumowanie
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gnieźnieńskim opisuje
rzeczywistość lokalnego rynku pracy oraz pozwala na sformułowanie ocen i wniosków dla systemu
kształcenia zawodowego, szkolenia bezrobotnych, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
oraz opracowywania lokalnych projektów wsparcia, szczególnie dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji na rynku pracy.
Niniejsze opracowanie wskazuje na trudną sytuację na lokalnym rynku pracy.
Wielu bezrobotnych ma trudności ze znalezieniem pracy w posiadanym zawodzie. Związane jest to
z faktem, że mimo posiadania przez osobę bezrobotną wymaganego przez pracodawcę zawodu, nie
spełnia ona innych wymagań takich jak np.: odpowiednie doświadczenie, inne dodatkowe
umiejętności i uprawnienia. Ponadto należy podkreślić, że wśród grupy osób bezrobotnych występuje
zjawisko dezaktualizacji ich kwalifikacji, co utrudnia ich powrót na rynek pracy. Zauważa się też małą
mobilność wśród osób pozostających bez zatrudnienia. Do najczęściej wystepujących barier
w podjęciu pracy należą również ograniczenia zdrowotne, zbyt długa przerwa w aktywności
zawodowej czy brak motywacji.
Wyniki monitoringu wskazują, że duża liczba bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie należy do grupy osób “bez zawodu”.
Niezbędne jest więc podejmowanie działań umożliwiających osobom zarejestrowanym zdobycie
zawodu czy też podwyższenie lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, pomimo że nie oddaje w pełni
rzeczywistych relacji w zakresie popytu i podaży na rynku pracy, stanowić moze jednak podstawę do
planowania powyższych działań.
opracowali:
Mateusz Idzikowski – Starszy specjalista ds. rozwoju zawodowego,
Małgorzata Wiśniewska – Specjalista ds. rozwoju zawodwego
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie.
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Załącznik nr 2 – Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gnieźnieńskim
za 2011 rok. Część II Analiza sytuacji absolwentów w powiecie gnieźnieńskim
(projekt nr I2Cd/10)

Wstęp

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) do zadań
samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym
prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen
dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia.
Przedstawione poniżej opracowanie jest uzupełnieniem “Monitoringu zawodów deficytowych
i nadwyżkowych w powiecie gnieźnieńskim za 2011 rok”. Druga część raportu, podobnie jak w latach
poprzednich, opiera sie na wynikach badania popytu na pracę oraz badania o absolwentach szkół
wyższych GUS, a także danych z Systemu Informacji Oświatowej MEN.
Raport przedstawia analizę sytuacji bezrobotnych absolwentów na lokalnym rynku pracy.
W szczególnej sytuacji na rynku pracy od lat znajdują się absolwenci szkół ponadgimnazjalnych
i wyższych, którzy po ukończeniu szkół napotykają pierwsze trudności w wejściu na rynek pracy.
Celem analizy jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów wg zawodów, którzy ukończyli
szkołę w 2011 roku oraz o przewidywanej liczbie absolwentów wg zawodów w roku 2012, a tym
samym określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowej oraz
kwalifikacyjnej absolwentów wchodzących na rynek pracy.

I. Struktura zawodowa absolwentów według poziomu wykształcenia i zawodów w powiecie
gnieźnieńskim w 2011 roku
Analiza struktury zawodowej absolwentów na lokalnym rynku pracy została przeprowadzona
w oparciu o wyniki badań GUS, dane o uczniach z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) MEN oraz
o dane i statystyki z Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie.
Informacje o absolwentach zostały sporządzone na podstawie danych przekazywanych przez szkoły
publiczne i niepubliczne działające na terenie powiatu gnieźnieńskiego, które kształcą zarówno
w kierunkach ogólnych jak i zawodowych na poziomie ponadgimnazjalnym.
Tabela poniżej zawiera dane na temat liczby absolwentów, którzy ukończyli szkołę na terenie miasta
Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego w 2011 roku oraz przewidywanej liczby absolwentów w roku 2012.
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Tabela 1. Struktura absolwentów według poziomu wykształcenia w 2011 roku.
Poziom wykształcenia
Absolwenci, którzy ukończyli

Procent

szkołę w 2011 roku
wyższe zawodowe

577

19,34

policealne

254

8,51

średnie techniczne

540

18,10

1 080

36,21

532

17,83

2 406

-

2 983

100

(technika, licea zawodowe)
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
Ogółem
(bez

absolwentów

szkół

wyższych)
Ogółem

W 2011 roku na terenie powiatu gnieźnieńskiego szkołę ukończyło łącznie 2 983
absolwentów. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba absolwentów wzrosła zatem o 58 osób.
Największą grupę 1 080 osób stanowili absolwenci z wykształceniem średnim
ogólnokształcącym co stanowi 36,21% ogółu absolwentów. W dalszej kolejności uplasowali się
absolwenci z wykształceniem wyższym zawodowym 19,34% ogółu, średnim technicznym 18,10%
ogółu oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 17,83%. Najmniejszą liczbę stanowili
absolwenci szkół policealnych – 8,51% wszystkich absolwentów.
Wykres 1. Struktura absolwentów według poziomu wykształcenia w 2011 roku.

143

Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego
w roku 2012
W tabeli poniżej zostały zawarte szczegółowe dane dotyczące struktury zawodowej
absolwentów według poziomu wykształcenia i zawodów w 2011 roku jak również dane
przedstawiające ilość bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie w roku 2011. Ponadto w tabeli znalazła się również
informacja o przewidywanej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2012 roku oraz dane
o ofertach pracy wg zawodów w powiecie gnieźnieńskim zgłoszone w 2011 roku.
Prognozy na rok bieżący przewidują nieznaczny wzrost absolwentów o 21 osób, tj. 0,87%.
Dane te nie uwzgledniają absolwentów szkół wyższych.
Tabela 2. Absolwenci według poziomu wykształcenia i zawodów w powiecie gnieźnieńskim
w 2011 roku.
Kod
Nazwa zawodu
Absolwenci,
Bezrobotni
Przewidywa Oferty pracy
zawodu

którzy

absolwenci

ni

wg

ukończyli

zarejestrowa

absolwenci

zawodów

szkołę na

ni

w roku 2012

w powiecie

terenie

w PUP

gnieźnieński

powiatu w

w

m zgłoszone

roku 2011

końcu roku

2011 roku

2011
1

2

3

4

5

6

Wykształcenie policealne i średnie zawodowe
311104

Technik geodeta

311204

0

0

0

17

Technik budownictwa

36

0

35

8

311303

Technik elektryk

25

2

6

1

311408

Technik elektronik

21

0

8

2

311410

Technik mechatronik

0

1

0

0

311504

Technik mechanik

45

0

36

1

311512

Technik mechanizacji

11

0

21

0

6

1

3

0

0

0

0

0

52

1

43

0

53

0

10

0

0

0

0

0

19

2

36

0

0

0

21

0

rolnictwa
311924

Technik technologii
odzieży

311927

Technik transportu
drogowego

314202

Technik architektury
krajobrazu

314207

Technik rolnik

315317

Technik mechanik
lotniczy

321301

Technik
farmaceutyczny

322002

Technik żywienia i
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gospodarstwa
domowego
325402

Technik masażysta

325509

Technik

23

4

17

2

0

0

18

0

bezpieczeństwa i
higieny pracy
325907

Terapeuta zajęciowy

19

2

18

3

331402

Technik agrobiznesu

49

3

20

0

331403

Technik ekonomista

80

2

104

1

333107

Technik logistyk

12

0

79

0

334306

Technik administracji

32

2

82

6

351203

Technik informatyk

71

2

72

9

422103

Technik obsługi

0

0

0

0

32

5

29

0

8

0

18

0

turystycznej
422402

Technik hotelarstwa

431103

Technik rachunkowości

512001

Kucharz

28

6

37

45

514105

Technik usług

33

3

19

0

47

0

32

0

fryzjerskich
514207

Technik usług
kosmetycznych

522305

Technik handlowiec

38

5

35

1

532102

Opiekun medyczny

31

0

58

0

541315

Technik ochrony

23

0

27

0

794

41

903

96

1065

91

fizycznej osób i mienia
Razem

Wykształcenie średnie ogólnokształcące
000000

Bez zawodu

1080

235

Wykształcenie zasadnicze zawodowe
343101

Fotograf

512002

Kucharz małej

0

0

2

0

43

7

51

1

52

14

47

35

101

38

82

287

gastronomii
514101

Fryzjer

522301

Sprzedawca

711202

Murarz

23

1

18

127

711501

Cieśla

1

1

1

16

712204

Posadzkarz

0

0

2

6

712604

Monter instalacji i

12

1

14

3
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urządzeń sanitarnych
713101

Malarz-tapeciarz

35

5

28

4

713201

Lakiernik

23

3

16

0

721306

Blacharz samochodowy

3

1

7

8

722204

Ślusarz

16

0

11

31

722307

Operator obrabiarek

18

0

13

0

68

9

63

25

15

2

26

17

skrawających
723103

Mechanik pojazdów
samochodowych

741103

Elektryk

741201

Elektromechanik

0

0

0

4

741203

Elektromechanik

34

4

25

3

pojazdów
samochodowych
751105

Rzeźnik-wędliniarz

4

1

3

75

751201

Cukiernik

9

1

13

3

751204

Piekarz

5

2

5

4

752205

Stolarz

32

7

18

8

753105

Krawiec

8

3

8

118

753402

Tapicer

5

0

3

5

834103

Mechanik – operator

25

0

3

0

532

100

459

780

pojazdów i maszyn
rolniczych
Razem

Absolwenci z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym na gnieźnieńskim rynku
pracy
W 2011 roku w powiecie gnieźnieńskim 794 absolwentów ukończyło szkołę z wykształceniem
policealnym i średnim zawodowym co stanowi 26,61% wszystkich absolwentów na terenie powiatu.
Liczba bezrobotnych absolwentów z omawianym wykształceniem zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Gnieźnie w końcu roku 2011 wyniosła 41 osób i stanowiła 9,43% wszystkich
absolwentów zarejestrowanych w tut. Urzędzie w końcu 2011 roku. Według danych najliczniejszą
grupę stanowili absolwenci posiadający zawody:
- technik ekonomista – 80 osób; 10,08% ogółu,
- technik informatyk – 71 osób; 8,94%,
- technik rolnik – 53 osoby; 6,68%,
- technik architektury krajobrazu – 52 osoby; 6,55%,
- technik agrobiznesu – 49 osób; 6,17%,
- technik usług kosmetycznych – 47 osób; 5,92%,
- technik mechanik – 45 osób; 5,67%,
- technik handlowiec – 38 osób; 4,79%,
- technik budownictwa – 36 osób; 4,53%,
- technik usług fryzjerskich – 33 osoby; 4,16%.
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Najczęściej w końcu 2011 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie zgłaszali się celem
zarejestrowania absolwenci posiadający zawody takie jak: kucharz, technik hotelarstwa, technik
handlowiec czy technik masażysta.
Wśród ofert pracy wg zawodów w powiecie gnieźnieńskim zgłoszonych w 2011 roku
największe szanse na zatrudnienie mieli absolwenci legitymujący się takimi zawodami jak: kucharz,
technik geodeta, technik informatyk oraz technik budowlany. W tych zawodach zgłoszona została
największa liczba ofert pracy. Pojedyncze oferty pracy skierowane były do absolwentów posiadających
zawody: technik elektryk, technik mechanik, technik ekonomista, i technik handlowiec. Z kolei
największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia mieli bezrobotni absolwenci w takich zawodach
jak: technik mechatronik, technik technologii odzieży, technik architektury krajobrazu, technik
farmaceutyczny, technik agrobiznesu, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich.
Przewiduje się, że liczba absolwentów z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym
w roku 2012 wzrośnie do 903 osób, tj. o 109 osób więcej niż w 2011 roku. Największy napływ
absolwentów w 2012 roku prognozuje się w następujących zawodach: technik ekonomista, technik
administracji, technik logistyk, technik informatyk, opiekun medyczny, technik architektury krajobrazu.
W każdym z wymienionych zawodów przewiduje się co najmniej 40 absolwentów.
Absolwenci z wykształceniem średnim ogólnokształcącym na gnieźnieńskim rynku pracy
W roku ubiegłym w powiecie gnieźnieńskim wykształcenie średnie ogólnokształcące uzyskało
1 080 absolwentów co stanowi 36,21% wszystkich absolwentów. Absolwenci bez zawodu stanowią
najliczniejszą grupę wśród pozostałych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Liczba bezrobotnych
absolwentów z wykształceniem średnim ogólnokształcącym zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Gnieźnie w końcu 2011 roku wyniosła 235 osób i stanowiła 54,02% wszystkich
absolwentów zarejestrowanych w tut. Urzędzie w końcu 2011 roku. Przewiduje się, że liczba
absolwentów z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (bez zawodu) w roku 2012 zmniejszy się
o 15 osób i wynosić będzie 1 065 osób.
W 2011 roku w powiecie gnieźnieńskim zgłoszono 91 ofert pracy dla osób bez zawodu.
Absolwenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym na gnieźnieńskim rynku pracy
W 2011 roku w powiecie gnieźnieńskim 532 absolwentów ukończyło szkołę z wykształceniem
zasadniczym zawodowym co stanowi 17,83% wszystkich absolwentów kończących szkoły
ponadgimnazjalne na terenie powiatu. Liczba bezrobotnych absolwentów z omawianym
wykształceniem zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie w końcu ubiegłego roku
wyniosła 100 osób i stanowiła 22,99% wszystkich absolwentów zarejestrowanych w tut. Urzędzie
w końcu 2011 roku. Wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym najliczniejszą grupę, tak
jak w 2010 roku, stanowili absolwenci posiadający zawody: sprzedawca – 101 osób tj. 18,98% ogółu,
mechanik pojazdów samochodowych – 68 osób 12,78% ogółu, fryzjer – 52 osoby tj. 9,77% ogółu,
kucharz małej gastronomii – 43 osoby tj. 8,08% ogółu, malarz-tapeciarz – 35 osób tj. 6,58% ogółu,
elektromechanik pojazdów samochodowych – 34 osoby tj. 6,39% ogółu.
Z kolei najmniej liczną grupę stanowili absolwenci w następujących zawodach: cieśla – 1 osoba,
blacharz samochodowy – 3 osoby, rzeźnik – wędliniarz – 4 osoby, tapicer oraz piekarz – po 5 osób,
krawiec – 8 osób, cukiernik – 9 osób.
Najczęściej z końcem 2011 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie zgłaszali się celem
zarejestrowania absolwenci posiadający takie zawody jak: sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów
samochodowych, kucharz małej gastronomii,
Wśród ofert pracy w powiecie gnieźnieńskim zgłoszonych w 2011 roku największą szansę na
zatrudnienie mieli absolwenci posiadający zawód: sprzedawca, murarz, krawiec, rzeźnik-wędliniarz,
fryzjer, ślusarz. W każdym z tych zawodów zgłoszono co najmniej 30 ofert pracy. Natomiast w takich
zawodach jak: kucharz małej gastronomii, malarz-tapeciarz, lakiernik i elektromechanik pojazdów
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samochodowych zgłoszona liczba ofert pracy była niższa niż ilość zarejestrowanych absolwentów
w tym zawodzie, co oznacza że osoby te miały najmniejsze szanse na zatrudnienie.
Prognozuje się, że liczba absolwentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym w roku
2012 wynosić będzie 459 osób, a więc przewiduje się spadek liczby absolwentów zasadniczych szkół
zawodowych o 73 osoby w porównaniu z badanym okresem. Przewiduje się największy napływ
absolwentów w zawodach: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej
gastronomii, fryzjer, malarz-tapeciarz, elektryk i elektromechanik pojazdów samochodowych.
Absolwenci z wykształceniem wyższym na gnieźnieńskim rynku pracy
Analiza absolwentów z wykształceniem wyższym na gnieźnieńskim rynku pracy została
opracowana na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących szkół wyższych.
Dane te dotyczą wyłącznie dwóch szkół wyższych z terenu powiatu gnieźnieńskiego tj. Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie oraz Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno
– Menedżerskiej „Millenium”. W powyższym zestawieniu brak jest danych na temat absolwentów
Kolegium Europejskiego im. Jana Pawła II w Gnieźnie, które jest filią Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu. Dane z tej uczelni przekazywane są bowiem do GUS łącznie.
W 2011 roku uczelnie gnieźnieńskie na poziomie wyższym ukończyło 577 absolwentów w tym
445 kobiet, czyli 77,12% ogółu. Wśród absolwentów 107 osób ukończyło studia stacjonarne, a 470
osób studia niestacjonarne.
Wykres 2. Absolwenci szkół wyższych w 2011 roku.

Tabela poniżej szczegółowo przedstawia absolwentów szkół wyższych według szkół (łącznie
z cudzoziemcami) w roku akademickim 2010/2011.
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Tabela 3. Absolwenci szkół wyższych
LP.

Wyszczególnienie

Liczba
absolwentów
ogółem

W tym
kobiety

Na studiach

stacjonarnych

niestacjonarnych

Razem

W tym
kobiety

Razem

W tym
kobiety

1.

PWSZ
w Gnieźnie

187

134

92

42

95

92

2.

GWSHM
„Millenium”

390

311

15

14

375

297

577

445

107

56

470

389

Razem

Wśród absolwentów uczelni wyższych liczniejszą grupę stanowili absolwenci Gnieźnieńskiej Wyższej
Szkoły Humanistyczno – Menedżerskiej „Millenium” – 390 osób tj. 67,59% wszystkich absolwentów
szkół wyższych. Pozostałe 187 osób tj. 32,41% to zatem absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej.
Absolwenci, którzy ukończyli GWSHM „Millenium” zdobyli wykształcenie o kierunku:
- Zarządzanie: 124 osoby, 31,79% wszystkich absolwentów szkoły,
- Kulturoznawstwo: 27 osób, 6,92% wszystkich absolwentów szkoły,
- Pedagogika ogólna: 239 osób, 61,28% wszystkich absolwentów szkoły, w tym specjalność:
- Nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym – 8 osób, 2,05% wszystkich absolwentów
szkoły.
Poniższa tabela przedstawia szczegółowo absolwentów (łącznie z cudzoziemcami) GWSHM
„Milenium” w roku akademickim 2010/2011 według wybranych kierunków.

149

Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego
w roku 2012
Tabela 4. Absolwenci GWSHM Milenium.

Nazwa
szkoły
wyższe
j

Kierunek
studiów

Zarządzanie
Kulturoznawstwo
Pedagogika
ogółem

Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Menedżerska „Milenium”

-

Liczba absolwentów

Na studiach
ogółem

stacjonarne

niestacjonarn
e

ogółem

390

15

375

studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inżyniera
studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata
studia magisterskie jednolite

390

15

375

0

0

0

390

15

375

0

0

0

studia drugiego stopnia

0

0

0

ogółem

124

0

124

studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inżyniera
studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata
studia magisterskie jednolite

124

0

124

0

0

0

124

0

124

0

0

0

studia drugiego stopnia

0

0

0

ogółem

27

0

27

studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inżyniera
studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata
studia magisterskie jednolite

27

0

27

0

0

0

27

0

27

0

0

0

studia drugiego stopnia

0

0

0

ogółem

239

15

224

studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inżyniera
studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata
studia magisterskie jednolite

239

15

224

0

0

0

239

15

224

0

0

0

studia drugiego stopnia

0

0

0
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Osoby, które ukończyły Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gnieźnie reprezentują następujące
kierunki studiów:
- Ochrona środowiska: 24 osoby, 12,83% wszystkich absolwentów szkoły,
- Informatyka: 17 osób, 9,09% wszystkich absolwentów szkoły,
- Pielęgniarstwo: 93 osoby, 49,73% wszystkich absolwentów szkoły,
- Zarządzanie i inżynieria: 33 osoby, 17,65% wszystkich absolwentów szkoły,
- Transport: 20 osób, 10,70% wszystkich absolwentów.
Tabela 5. Absolwenci PWSZ (łącznie z cudzoziemcami) w roku akademickim 2010/2011.
Nazwa
Kierunek
Liczba absolwentów
Na studiach
szkoły
studiów
ogółem
stacjonarne
niestacjonarne
wyższej
razem
razem

Ochrona środowiska
Informatyka
Pielęgniarstwo
Zarządzanie i
inżynieria
produkcji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

-

ogółem
studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inżyniera
studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata
studia magisterskie jednolite
studia drugiego stopnia
ogółem
studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inżyniera
studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata
studia magisterskie jednolite
studia drugiego stopnia
ogółem
studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inżyniera
studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata
studia magisterskie jednolite
studia drugiego stopnia

187
187

92
92

95
95

94

92

2

93

0

93

0
0
24
24

0
0
24
24

0
0
0
0

24

24

0

0

0

0

0
0
17
17

0
0
17
17

0
0
0
0

17

17

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

ogółem
studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inżyniera
studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata
studia magisterskie jednolite
studia drugiego stopnia
ogółem
studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inżyniera
studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata

93
93

0
0

93
93

0

0

0

93

0

93

0
0
33
33

0
0
33
33

0
0
0
0

33

33

0

0

0

0
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studia magisterskie jednolite
studia drugiego stopnia
ogółem
studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inżyniera
studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata
studia magisterskie jednolite
studia drugiego stopnia

0
0
20
20

0
0
18
18

0
0
2
2

20

18

2

0

0

0

0
0

0
0

0
0

W gronie całej grupy absolwentów uczelni wyższych największy napływ bezrobotnych
absolwentów w powiecie gnieźnieńskim w 2011 roku kształtował się następująco:
Tabela 6. Napływ bezrobotnych absolwentów w 2011 roku.
Lp.
Kod zawodu
Nazwa zawodu

Bezrobotni absolwenci ogółem

1.

"235107"

Pedagog

14

2.

"263304"

Politolog

8

3.

"214390"

Pozostali inżynierowie inżynierii

6

środowiska
4.

"243106"

Specjalista do spraw
marketingu

6

i handlu

5.

"263102"

Ekonomista

6

6.

"264301"

Filolog - filologia klasyczna

6

7.

"225101"

Lekarz weterynarii

4

8.

"242217"

Specjalista administracji

4

publicznej
9.

"211301"

Chemik

3

10.

"233008"

Nauczyciel języka angielskiego

3

Z kolei, biorąc pod uwagę stan w końcu 2011 roku najliczniejszą grupę bezrobotnych
absolwentów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie stanowili:
Tabela 7. Bezrobotni absolwenci.
Lp.
Kod zawodu
Nazwa zawodu

Bezrobotni absolwenci ogółem

1.

"235107"

Pedagog

6

2.

"214390"

Pozostali inżynierowie inżynierii

3

środowiska
3.

"211301"

Chemik

1

5.

"213106"

Biotechnolog

1

6.

"214104"

Inżynier zaopatrzenia,

1

transportu i magazynowania
7.

"214190"

Pozostali inżynierowie do spraw
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przemysłu i produkcji
8.

"216101"

Architekt

1

9.

"228903"

Kosmetolog

1

10.

"242390"

Pozostali specjaliści do spraw

1

zarządzania zasobami ludzkimi
11.

"243106"

Specjalista do spraw

1

marketingu i handlu
12.

"263102"

Ekonomista

1

13.

"263201"

Archeolog

1

14.

"263302"

Historyk

1

15.

"264301"

Filolog - filologia klasyczna

1

16.

"264302"

Filolog - filologia obcojęzyczna

1

Dla osób z wykształceniem wyższym w 2011 roku zgłoszono 68 ofert pracy oferujących 111 miejsc
pracy w m.in. następujących zawodach: pielęgniarka, fizjoterapeuta, biolog, pozostali nauczyciele
kształcenia
zawodowego,
wychowawca
w
placówkach
oświatowych,
wychowawczych
i opiekuńczych, specjalista do spraw marketingu i handlu, chemik, inżynier ogrodnictwa, specjalista
ochrony środowiska, pozostali nauczyciele szkół specjalnych, programista aplikacji, asystent prawny.
Podsumowanie
Bardzo ważnym zagadnieniem w analizie sytuacji absolwentów jest zjawisko bezrobocia.
Według stanu w końcu 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie zarejestrowane były
6 802 osoby bezrobotne. W ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w tym okresie absolwenci
stanowili 6,4% wszystkich zarejestrowanych. Dla porównania w końcu 2010 roku absolwenci stanowili
7,56% wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Gnieźnie.
Statystycznie najczęściej rejestrujący sie absolwent to osoba bez zawodu. Należy zatem
przypuszczać, że takim osobom najtrudniej jest znaleźć pracę. W związku z tym należy podejmować
dalej działania zmierzające do organizacji dużej ilości staży oraz szkoleń. Duża grupa
zarejestrowanych absolwentów wywodzi sie z liceów ogólnkształcących. Przypuszczalnie osoby te,
mimo średniego wykształcenia mają za mało praktyki, a pracodawcy z reguły preferują pracowników
z doświadczeniem.
Młodzi ludzie zdobywają często kwalifikacje, na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy.
Należy zwrócić większą uwagę na to, aby wiedza i kwalifikacje miały odzwierciedlenie na rynku pracy,
a młodzi ludzie wybierając zawód mieli większą możliwość korzystania z usług poradnictwa
zawodowego.
Program nauczania powinien obok wiedzy teoretycznej obejmować odpowiednie
przygotowanie praktyczne. Polityka oświatowa powinna być bardziej elastyczna w stosunku do
zapotrzebowania na rynku pracy. Zauważa się konieczność rozbudowy i unowocześniania bazy szkół
kształcenia zawodowego przystosowanej do wymagań dynamicznego rynku pracy jak również
wymagana jest konieczność nawiązywania współpracy szkół z pracodawcami, u których uczniowie
mogliby zdobywać praktyczne doświadczenie.

opracował:
Mateusz Idzikowski – Starszy specjalista ds. rozwoju zawodowego
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie
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Załącznik nr 3 – Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gnieźnieńskim
za I półrocze 2012 roku (projekt nr I2Cd/10)

Wstęp
Zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) do
zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy opracowywanie analiz i sprawozdań,
w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen
dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia.
W myśl zaleceń metodycznych Departamentu Rynku Pracy przez monitoring zawodów
deficytowych i nadwyżkowych należy rozumieć proces systematycznego obserwowania zjawisk
zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy
w przekroju terytorialno – zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków
i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia
bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych pozwala w szczególności na: określenie kierunków
i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy,
stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo-kwalifikacyjnych
w układzie lokalnym, określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniając
większą efektywność organizowanych szkoleń, bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształcenia
zawodowego, usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych
i nadwyżkowych, usprawnienie pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych
ofertach pracy, ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przede wszystkim długotrwale bezrobotnych w celu
promowania ich ponownego zatrudnienia.
Źródłem informacji do opracowania raportu są:
– Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy – „Bezrobotni według rodzaju działalności
ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji
zawodowej”,
– Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy – „Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy
i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności”.
Raport ma charakter diagnostyczny, przedstawia analizę bezrobocia według zawodów, ofert
pracy zgłoszonych, będących w dyspozycji jak i pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Gnieźnie oraz opis zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Raport składa się z trzech części.
W części pierwszej przedstawiono strukturę bezrobotnych według grup zawodowych oraz
przeprowadzono analizę napływu bezrobotnych według zawodów. Część druga obejmuje strukturę
i napływ ofert pracy zgłoszonych do tutejszego Urzędu. Analiza zawodów deficytowych
i nadwyżkowych została zawarta w części trzeciej.
Niniejsze opracowanie przedstawia sytuację na rynku pracy w powiecie gnieźnieńskim
w I-półroczu 2012 roku.
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I.

Struktura bezrobocia według zawodów reprezentowanych
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

przez

osoby bezrobotn

Raport przedstawia analizę struktury zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie w I-półroczu 2012 roku.

1. Bezrobotni według zawodów w powiecie gnieźnieńskim w I-półroczu 2012 roku

Według stanu w końcu I-półrocza 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gnieźnie zarejestrowanych było 7 287 osób bezrobotnych, w tym 4 114 kobiet tj. 56,46%
wszystkich bezrobotnych. W porównaniu z końcem 2011 roku nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych
bezrobotnych o 485 osób tj. o 7,13%, w tym o 195 kobiet tj. 4,98%.
Status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku posiadało 1 214 osób. Udział bezrobotnych z prawem
do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 16,66%. Zatem wraz ze wzrostem ogólnej liczby
osób bezrobotnych, udział osób z prawem do zasiłku uległ również zwiększeniu w stosunku do końca
2011 roku o 168 osób.
W końcu I-półrocza 2012 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie zarejestrowane były 463 osoby
bezrobotne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności tj. 6,35% wszystkich bezrobotnych. Ponadto
w tut. Urzędzie zarejestrowanych było 113 osób poszukujących pracy, w tym 31 osób
niepełnosprawnych.
Wśród zarejestrowanych osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1 569
tj. 21,53% ogółu to osoby w wieku do 25 roku życia, 1 545 tj. 21,20% wszystkich bezrobotnych to
osoby powyżej 50 roku życia, 3 276 osób tj. 44,96% to długotrwale bezrobotni oraz 4 526 tj. 62,11%
to osoby bez wykształcenia średniego.
Stopa bezrobocia według danych GUS w końcu I-półrocza 2012 roku wynosiła: w powiecie
gnieźnieńskim 14,1%, w województwie wielkopolskim 9,1% a w kraju 12,4%.
Liczba osób bezrobotnych zamieszkałych w poszczególnych gminach powiatu kształtowała się
następująco:
- miasto Gniezno: 3 794 osoby bezrobotne tj. 52,06% ogółu zarejestrowanych, w tym 2 038 kobiet,
- gmina Gniezno: 456 osób bezrobotnych tj. 6,26% ogółu zarejestrowanych, w tym 273 kobiety,
- miasto i gmina Czerniejewo: 319 osób bezrobotnych tj. 4,38% ogółu zarejestrowanych, w tym 172
kobiety,
- gmina Kiszkowo: 245 osób bezrobotnych tj. 3,32% ogółu zarejestrowanych, w tym 152 kobiety,
- miasto i gmina Kłecko: 352 osoby bezrobotne tj. 4,83% ogółu zarejestrowanych, w tym 210 kobiet,
- gmina Łubowo: 251 osób bezrobotnych tj. 3,44% ogółu zarejestrowanych, w tym 156 kobiet,
- gmina Mieleszyn: 210 osób bezrobotnych tj. 2,88% ogółu zarejestrowanych, w tym 152 kobiety,
- gmina Niechanowo: 321 osób bezrobotnych tj. 4,41% ogółu zarejestrowanych, w tym 205 kobiet,
- miasto i gmina Trzemeszno: 705 osób bezrobotnych tj. 9,67% ogółu zarejestrowanych, w tym 400
kobiet,
- miasto i gmina Witkowo: 634 osób bezrobotnych tj. 8,70% ogółu zarejestrowanych, w tym 356
kobiet.
Wśród wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie najliczniejszą zatem grupę
w końcu I-półrocza 2012 roku, tak samo jak w końcu 2011 roku stanowili bezrobotni mieszkańcy
miasta Gniezna.
Ilość osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie
w poszczególnych miesiącach w I-półroczu 2012 roku według stanu na koniec każdego miesiąca
ilustruje poniższy wykres.
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Wykres 1. Liczba osób bezrobotnych w I-półroczu 2012 roku.

Porównanie liczby osób bezrobotnych w I-półroczu 2011 roku i I-półroczu 2012 roku przedstawia
się następująco:
Tabela 1. Zestawienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gnieźnie w I-półroczu 2011 i I-półroczu 2012 roku.
Miesiąc
I
II
III
IV
V
VI
Rok 2011

6 981

7 271

7 348

7 098

6 946

6 702

Rok 2012

7 448

7 651

7 731

7 553

7 421

7 287

Powyższe dane wskazuja na niepokojącą sytuację zachodzącą w powiecie gnieźnieńskim
związaną ze wzrostem liczby osób bezrobotnych. W porównaniu z okresem I-półrocza 2011 roku
wzrost zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w przeciągu całego analizowanego okresu.
Zarówno w I-półroczu 2011 jak i I-półroczu 2012 roku zwyżka ilości bezrobotnych następowała
w I kwartale gdzie najwyższa liczba osób zarejestrowanych była w miesiącu marcu, po czym pojawiała
się tendencja spadkowa.
Wykres 2. Zestawienie liczby osób bezrobotnych w I-półroczu 2011 i I-półroczu 2012 roku.
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W końcu I-półrocza 2012 roku wśród 7 287 zarejestrowanych bezrobotnych, większość, tj. 6 178
osób posiadała zawód (specjalność) i stanowiła 84,78% ogółu bezrobotnych.
Tabela 2. Grupy zawodowe bezrobotnych.
Liczba zarejestrowanych w końcu
Lp.

I-półrocza 2012 roku

Grupy zawodowe

Liczba osób

Procent

1.

Ogółem

7 287

100%

2.

Bez zawodu

1 109

15,22%

3.

Posiadający zawód, specjalność

6 178

84,78%

Biorąc pod uwagę ilość osób bezrobotnych posiadających zawód w końcu 2011 roku oraz
w końcu I-półrocza br. należy odnotować ich wzrost o 345 osób tj. o 5,91%. Populacja bezrobotnych
nie posiadających zawodu, tzw. “grupa bez zawodu” wzrosła z 969 osób (stan w końcu 2011 roku) do
1 109 osób (stan w końcu I-półrocza 2012) czyli o 140 osób tj. 14,45%.
Bezrobotni bez zawodu stanowili w końcu I-półrocza 2012 roku 15,22% ogółu bezrobotnych (w końcu
2011 roku – 12,07%) z czego w grupie tej 62,04% stanowią kobiety.

Wykres 3. Grupy zawodowe bezrobotnych.

Liczbę bezrobotnych według zawodów w powiecie gnieźnieńskim w końcu I-półrocza 2012 roku
przedstawia zamieszczona poniżej tabela. W tabeli zostały uwzględnione wyłącznie zawody, gdzie
odnotowano rejestracji co najmniej 50 osób bezrobotnych.
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1.
2.
3.
4.

000000
522301
753105
932911

5.

753605

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

753303
512001
722204
931301
515303
331403
752205
411090
514101
932101
713101
723103
522305
751201
741207
263102
723105
722314
432103
713102
235107
911207
512002
513101
752208

kobiet
y

Bezrobotni
ogółem

Kod zawodu

Tabela 3. Bezrobotni wg zawodów w powiecie gnieźnieńskim. Stan w końcu I-półrocza 2012 roku.
Lp
w tym
Nazwa zawodu

Bezrobotni powyżej
12 m-cy

Bez zawodu
Sprzedawca
Krawiec
Robotnik pomocniczy
w przemyśle przetw.
Obuwnik przemysłowy

1 109
829
251
241

688
743
250
146

razem
60
281
104
95

kobiety
41
262
104
61

164

150

72

67

Szwaczka
Kucharz
Murarz
Ślusarz
Robotnik budowlany
Robotnik gospodarczy
Technik ekonomista
Stolarz
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Fryzjer
Pakowacz
Malarz-tapeciarz
Mechanik pojadów samochodowych
Technik handlowiec
Cukiernik
Elektromonter (elektryk) zakładowy
Ekonomista
Mechanik samochodów osobowych
Tokarz w metalu
Magazynier
Malarz budowlany
Pedagog
Sprzątaczka biurowa
Kucharz małej gastronomii
Kelner
Stolarz meblowy
Ogółem

160
135
131
120
118
113
107
107
98
92
85
79
76
71
68
67
66
66
65
64
63
61
60
59
54
54
7 287

160
101
1
2
1
42
85
11
86
88
76
0
0
63
48
1
55
0
4
9
0
53
55
45
51
1
4 114

62
48
34
37
33
47
43
36
28
22
36
17
20
22
20
28
24
23
31
17
19
14
24
19
25
17
2 104

62
44
0
1
0
21
36
9
26
21
33
0
0
18
17
1
19
0
4
3
0
12
23
14
25
1
1 289

Poddając analizie powyższe dane oraz dane według stanu na koniec 2011 roku należy
zauważyć, że struktura zawodowa osób bezrobotnych nie uległa znaczącej zmianie. Nadal wśród
bezrobotnych z zawodem najliczniejszą grupę stanowili:
- sprzedawcy – 829 osób, tj. 11,38% wszystkich bezrobotnych, w tym – 743 osoby tj. 89,63%
to bezrobotne kobiety,
- osoby z zawodem krawiec – 251 osób, z czego zdecydowana większość to kobiety 250 osób
tj. 99,60%, wśród których 104 osoby tj.41,6% to osoby bezrobotne zarejestrowane powyżej
12 miesięcy,
- robotnicy pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 241 osób, tj. 3,31% ogółu, w tym 146 kobiet,
a więc 60,58%, oraz
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obuwnik przemysłowy - 164 osoby tj. 2,25%, w tym 150 kobiet tj. 91,46% i szwaczka - 160 kobiet,
tj. 2,20% ogółu.
Do zawodów, w których zarejestrowanych było minimum 100 osób bezrobotnych
wymienić należy również takie jak: kucharz – 135 osób, murarz – 131 osób, ślusarz – 120 osób,
robotnikk budowlany – 118 osób, robotnik gospodarczy – 113 osób oraz technik ekonomista i stolarz
po 107 osób.
Zestawienie porównawcze osób bezrobotnych według zawodów wśród najliczniejszych
dziesięciu grup w końcu I-półrocza 2012 roku oraz w końcu 2011 roku wskazuje na wzrost lub spadek
ilości osób w tych zawodach. Znaczny wzrost ilości osób bezrobotnych odnotowano w zawodzie
sprzedawca, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym jak również w zawodzie “pozostali
pracownicy obsługi biurowej” (wzrost o 17 osób) nie wskazanym w tabeli poniżej.
-

Lp

4.
Kod zawodu

Tabela

Zestawienie porównawcze (I-półrocze br.
liczby osób bezrobtnych według zawodów.
Nazwa zawodu

do

stanu

w

końcu

2011

Wzrost –
ilość osób

Spadek –
ilość osób

1.

000000

Bez zawodu

140

-

2.

522301

Sprzedawca

82

-

3.

753105

Krawiec

13

-

4.

932911

Robotnik pomocniczy
w przemyśle przetw.

18

-

5.

753605

Obuwnik przemysłowy

13

-

6.

753303

Szwaczka

8

-

7.

512001

Kucharz

-

11

Murarz

10

-

8.

roku)

9.

722204

Ślusarz

9

-

10.

931301

Robotnik budowlany

10

-

11.

515303

Robotnik gospodarczy

-

5

Z grupy 2 104 bezrobotnych zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy najbardziej liczną grupę
stanowiły osoby w takich zawodach jak:
- sprzedawca – 281 osób, w tym 262 kobiet,
- krawiec – 104 osoby - wszystkie kobiety,
- robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 95 osób, w tym 61 kobiet,
- obuwnik przemysłowy – 72 osoby, w tym 67 kobiet,
- szwaczka – 62 osoby - wszystkie kobiety.
Zatem 28,87% ogółu zarejestrownaych bezrobotnych stanowiły osoby zarejestrowne powyżej 12
miesięcy. Procentowy udział osób w w/wymienionych zawodach wygladał następująco:
- sprzedawca – 33,9% ogółu bezrobotnych w zawodzie to osoby powyżej 12 miesięcy,
- krawiec – 41,43% ogółu bezrobotnych w zawodzie to osoby powyżej 12 miesięcy,
- robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 39,42% ogółu bezrobotnych w zawodzie to
osoby powyżej 12 miesięcy,
- obuwnik przemysłowy 43,9% ogółu bezrobotnych w zawodzie to osoby powyżej 12 miesięcy,
- szwaczka 38,75% ogółu bezrobotnych w zawodzie to osoby powyżej 12 miesięcy.
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2.

Struktura napływu bezrobotnych
w I-półroczu 2012 roku

według

zawodów

w

powiecie

gnieźnieńskim

Napływ bezrobotnych według zawodów przedstawia sytuację jaka wystąpiła w trakcie
I-półrocza 2012 roku z wyszczególnieniem zawodów reprezentowanych przez osoby bezrobotne.
Z uwagi na obszerność danych w tabeli 4 przedstawiono napływ bezrobotnych według zawodów,
w których odnotowano rejestrację co najmniej 50 osób.
Tabela 5. Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie gnieźnieńskim w I-półroczu 2012 roku.
L.p.

Kod
zawodu

Nazwa zawodu

ogółem

Bezrobotni

Bezrobotne

ogółem

kobiety

4 546

2 276

1.

000000

Bez zawodu

797

418

2.

522301

Sprzedawca

513

426

3.

932911

140

71

4.

753105

Krawiec

114

114

5.

711202

Murarz

84

0

6.

753303

Szwaczka

84

83

7.

722204

Ślusarz

80

1

8.

931301

Robotnik budowlany

80

1

9.

512001

Kucharz

72

38

10.

753605

Obuwnik przemysłowy

68

62

11.

514101

Fryzjer

66

64

12.

752205

Stolarz

66

1

13.

331403

Technik ekonomista

59

50

14.

411090

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

59

53

15.

713101

Malarz-tapeciarz

59

0

16.

432103

Magazynier

58

13

17.

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

54

0

18.

515303

Robotnik gospodarczy

53

17

19.

932101

Pakowacz

51

42

Robotnik pomocniczy w przemyśle
przetwórczym

W I-półroczu 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie zanotowano napływ 4 546
osób, w tym 2 276 kobiet, tj. 50,06% wszystkich zarejestrowanych. W grupie tej 8,1% tj. 368 osób
stanowili absolwenci, z kolei wśród których zdecydowanie przeważały osoby bez zawodu – 223 osoby
tj. 60,6% ogółu absolwentów.
Największy napływ bezrobotnych odnotowano po raz kolejny wśród osób bez zawodu.
W analizowanym okresie zarejestrowano ogółem 797 osób nie mających zawodu, tj. 17,53% ogółu
rejestracji, w tym 418 kobiet. Wśród osób posiadających zawód największy napływ odnotowano
w takich zawodach jak:
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sprzedawca 513 osoby, tj. 9,69% ogółu rejestracji, w tym 426 kobiet,
robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 140 osób, tj. 3,08% ogółu rejestracji, w tym 71
kobiet,
krawiec 114 osób, tj. 2,51% ogółu rejestracji, z czego wszystkie osoby to kobiety,
murarz 84 osoby, tj. 1,85% ogółu rejestracji, z czego wszystkie osoby to mężczyźni,
szwaczka 84 osoby, tj. 1,85% ogółu rejestracji, w tym 83 kobiety,
ślusarz 80 osób, tj. 1,76% ogółu rejestracji, w tym 1 kobieta,
robotnik budowlany 80 osób, tj. 1,76% ogółu rejestracji, w tym 1 kobieta.

II. Analiza ofert pracy według zawodów
Ważnym elementem oceny rynku pracy jest analiza ofert pracy. Druga część opracowania
przedstawia analizę ofert pracy (w tym stażu), które zgłaszane były przez pracodawców w I-półroczu
2012 roku. Na analizę składają się: oferty pracy według zawodów w I-półroczu 2012 roku oraz oferty
pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
1. Oferty pracy według zawodów w I-półroczu 2012 roku
Jednym z warunków poprawy sytuacji na rynku pracy jest napływ nowych ofert pracy.
Powiatowy Urząd Pracy nie posiada pełnej informacji o wolnych miejscach pracy. Pracodawcy nie
zgłaszają bowiem wszystkich wolnych miejsc pracy. Bardzo często wykorzystują oni własne metody
poszukiwania pracowników. Czasami też oferty pracy są zgłaszane kilkakrotnie do Urzędu, z uwagi na
dużą rotacje pracowników w danym zakładzie pracy, małą atrakcyjność warunków pracy u danego
pracodawcy z punku widzenia osoby bezrobotnej, braku w rejestrze bezrobotnych lub na rynku pracy
osób posiadających potrzebne kwalifikacje, umiejętności czy doświadczenie jak również zbyt wysokie
wymagania pracodawców w stosunku do kandydatów. Nierzadką także praktyką stosowaną przez
pracodawców jest zgłoszenie wolnego miejsca pracy w formie tzw. oferty otwartej, a więc
ogólnodostępnej. Zamieszczenie oferty pracy na stronie internetowej Urzędu powoduje, że dostęp
mają do niej wszyscy zainteresowani pracą, a nie tylko osoby bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy.
W badanym okresie sprawozdawczym zgłoszono 1 921 ofert pracy i stażu.
Tabela 6. Oferty pracy wg zawodów w powiecie gnieźnieńskim w I-półroczu 2012 roku.
Kod
Oferty pracy zgłoszone
L.p.
Nazwa zawodu
zawodu
w I-półroczu 2012 roku
ogółem

1 921

1.

753303

Szwaczka

163

2.

753105

Krawiec

158

3.

931301

Robotnik budowlany

112

4.

522301

Sprzedawca

88

5.

711202

Murarz

76

6.

515303

Robotnik gospodarczy

65

7.

933304

Robotnik magazynowy

63

8.

921401

9.

411004

Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów
zieleni
Technik prac biurowych

161

53
52
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10.

000000

Bez zawodu

51

11.

912103

Prasowaczka ręczna

51

12.

512001

Kucharz

47

13.

332203

Przedstawiciel handlowy

43

14.

432190

Pozostali magazynierzy i pokrewni

41

15.

753202

Krojczy

41

16.

712101

Dekarz

38

17.

711601

Brukarz

27

18.

833203

Kierowca samochodu ciężarowego

26

19.

711502

Cieśla szalunkowy

25

20.

713102

Malarz budowlany

22

21.

441990

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

21

22.

523002

Kasjer handlowy

21

23.

432103

Magazynier

20

24.

513202

Barman

20

25.

723309

Mechanik maszyn szwalniczych

20

26.

911290

27.

962990

28.

132404

Kierownik magazynu

16

29.

513101

Kelner

16

30.

514101

Fryzjer

15

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe,
hotelowe i podobne
Pozostali pracownicy przy pracach prostych
gdzie indziej niesklasyfikowani

20

20

Najwięcej ofert pracy według zawodów w powiecie gnieźnieńskim w I-półroczu 2012 roku
zgłoszono w zawodzie: szwaczka – 163 oferty oraz krawiec 158 ofert pracy, co łącznie daje 321 ofert,
a więc 16,71% ogółu zgłoszonych ofert pracy.
W dalszej kolejności najwięcej ofert pracy pozyskano w następujących zawodach:
- robotnik budowlany – 112 ofert pracy tj. 5,83% ogółu zgłoszonych ofert pracy,
- sprzedawca 88 ofert pracy tj. 4,58% ogółu zgłoszonych ofert pracy,
- murarz 76 ofert pracy tj. 3,96% ogółu zgłoszonych ofert pracy,
- robotnik gospodarczy 65 ofert pracy tj. 5,83% ogółu zgłoszonych ofert pracy,
- robotnik magazynier 63 ofert pracy tj. 3,38% ogółu zgłoszonych ofert pracy,
- pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni 53 ofert pracy tj. 2,76% ogółu zgłoszonych
ofert pracy,
- technik prac biurowych 52 ofert pracy tj. 2,71% ogółu zgłoszonych ofert pracy,
- prasowaczka ręczna 51 ofert pracy tj. 2,65% ogółu zgłoszonych ofert pracy.
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Wykres 4. Najczęściej zgłaszane oferty pracy wg zawodu w I-półroczu 2012 roku.

2. Struktura ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie gnieźnieńskim w I-półroczu
2012 roku
W I-półroczu 2012 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie zgłoszono 921 ofert pracy.
Struktura pozyskanych ofert wskazuje, że największe zapotrzebowanie pracodawców dotyczy
pracowników posiadających kwalifikacje należące do grupy wielkiej „Robotnicy w przetwórstwie
spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni” (20,4797% ogółu
zgłoszonych ofert pracy w analizowanym okresie), do grupy „Robotnicy budowlani i pokrewni
(z wyłączeniem elektryków)” (11,4976% ogółu zgłoszonych ofert pracy w I-półroczu) oraz do grupy
„Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie tj. 11,1765% ogółu
zgłoszonych ofert pracy.
Często także pracodawcy zgłaszali propozycje pracy dla przedstawicieli grup: „Pracownicy usług
osobistych” - 9,1443% ogółu ofert zgłoszonych w I-półroczu 2012 roku oraz „Sprzedawcy i pokrewni”
– 8,0749%.
Tabela 7. Struktura ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie gnieźnieńskim w I półroczu
2012 roku.
Lp. Kod zawodu
Nazwa zawodu
Oferty pracy
ogółem

1.

75

2.

71

3.

93

100%

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna,
produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni
Robotnicy budowlani i pokrewni
(z wyłączeniem elektryków)
Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle,
budownictwie i transporcie

163

20,4797

11,4976

11,1765
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4.

51

Pracownicy usług osobistych

9,1443

5.

52

Sprzedawcy i pokrewni

8,0749

6.

72

7.

91

8.

43

9.

41

Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni

3,5294

10.

33

Średni personel do spraw biznesu i administracji

3,4226

11.

92

12.

83

13.

96

14.

13

15.

31

16.

44

Pozostali pracownicy obsługi biura

1,3369

17.

54

Pracownicy usług ochrony

1,23

18.

74

Elektrycy i elektronicy

1,1765

19.

61

Rolnicy produkcji towarowej

0,9091

20.

81

21.

94

Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki

0,5882

22.

24

Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania

0,4814

23.

21

24.

22

25.

34

26.

35

Technicy informatycy

0,3744

27.

32

Średni personel do spraw zdrowia

0,321

28.

23

Specjaliści nauczania i wychowania

0,2675

29.

42

Pracownicy obsługi klienta

0,2139

30.

53

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

0,1605

31.

12

Kierownicy do spraw zarządzania i handlu

0,0535

32.

26

Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn
i urządzeń i pokrewni
Pomoce domowe i sprzątaczki
Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych
i ewidencji materiałowej

Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie
i rybołówstwie
Kierowcy i operatorzy pojazdów
Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach
prostych
Kierownicy do spraw produkcji i usług
Średni personel nauk fizycznych, chemicznych
i technicznych

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i
przetwórczych

Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych
i technicznych
Specjaliści do spraw zdrowia
Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych,
kultury i pokrewny

Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych
i kultury

164

4,8663
4,5455
4,1176

2,8877
2,2995
1,8182
1,5508
1,4974

0,7488

0,3745
0,3744
0,3744

0,0535
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33.

73

Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni

0,0535

3. Oferty pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) – jest umownie przyjętym, hierarchicznie
usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują
jednostki (podmioty gospodarcze).
Analiza ofert pracy według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności wskazuje, że najwięcej ofert pracy
w I-półroczu 2012 roku zgłaszonych zostało w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 522 oferty oraz
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 345 ofert
i budownictwo – 317 ofert, co łącznie stanowiło 1 184 ofert, a więc 61,63 % ogółu zgłoszonych w tym
okresie ofert pracy.
Do pozostałych sekcji, w których zgłoszono znaczną liczbę ofert zaliczyć należy:
- działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 233 oferty, tj. 12,13%
ogółu zgłoszonych ofert,
- administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 105 ofert, tj.
5,47% ogółu zgłoszonych ofert,
- transport i gospodarka magazynowa – 95 oferty, tj. 4,95% ogółu zgłoszonych ofert.
Z tych trzech sekcji zgłoszonych zostało 22,55% ogólnej liczby ofert.
Ponadto z danych zawartych w tabeli poniżej wynika, że według rodzaju działalności ostatniego
miejsca pracy bezrobotni najczęściej pochodzili z sekcji:
- działalność nie zidentyfikowana,
- działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
- handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
- przetwórstwo przemysłowe,
- ochrona zdrowia i pomoc społeczna
- budownictwo.
Do sekcji o największej przewadze liczby zarejestrowanych bezrobotnych w odniesieniu do liczby
zgłoszonych ofert w I-półroczu 2012 roku należały takie sekcje jak:
- działalność nie zidentyfikowana (poziom nadwyżki 1 967),
- opieka zdrowotna i pomoc społeczna (poziom nadwyżki 214),
- działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (poziom nadwyżki 166),
- rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (poziom nadwyżki 53),
- działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (poziom nadwyżki 25),
- handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (poziom
nadwyżki 4).
Na 21 sekcji PKD w I-półroczu 2012 roku przewagę liczby ofert pracy nad liczbą bezrobotnych
poprzednio pracujących odnotowano w 13 sekcjach.
Do sekcji deficytowych w omawianym okresie zaliczono:
- przetwórstwo przemysłowe (poziom deficytu 211),
- budownictwo (poziom deficytu 98),
- transport i gospodarka magazynowa (poziom deficytu 55),
- administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne (poziom
deficytu 53),
- dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
(poziom deficytu 24),
- działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (poziom deficytu 17),
- działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (poziom deficytu 17),
- pozostała działalność usługowa (poziom deficytu 12),
- edukacja (poziom deficytu 7),
- działalność finansowa i ubezpieczeniowa (poziom deficytu 5),
- działalność związana z obsługa rynku nieruchomości (poziom deficytu 5),
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- informacja i komunikacja (poziom deficytu 2),
- górnictwo i wydobywanie (poziom deficytu 2).
W trzech sekcjach PKD:
- gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby
i świadczące usługi na własne potrzeby,
- organizacje i zespoły eksterytorialne,
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych,
nie zgłoszono żadnej oferty pracy.
Tabela 8. Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy
w powiecie gnieźnieńskim w I-półroczu 2012 roku.
Bezrobotni
Sekcja PKD

Oferty pracy

3 842

stan
w końcu
I-półrocza
6 164

1 921

stan
w końcu
I-półrocza
159

78

209

25

0

1

2

3

0

311

575

522

25

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę
wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych

1

2

1

0

Dostawa wody, gospodarowanie
ściekami i odpadami oraz
działalność związana z
rekultywacją

5

7

29

0

Budownictwo

219

337

317

49

Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów
samochodowych, włączając
motocykle

349

645

345

32

Działalność związana
z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

34

69

51

13

40

62

95

0

5

14

7

1

8

16

13

0

9

8

14

10

zarejestrowani
w I-półroczu
Razem
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo
Górnictwo i wydobywanie
Przetwórstwo przemysłowe

Transport i gospodarka
magazynowa
Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa
Działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości
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Działalność profesjonalna,

19

18

36

7

Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność
wspierająca

399

682

233

16

Administracja publiczna
i obrona narodowa;
obowiazkowe zabezpieczenie
społeczne

52

86

105

4

Edukacja

26

35

33

0

237

609

23

0

43

31

18

0

Pozostała działalność usługowa

39

64

51

2

Gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników;
gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i
świadczące usługi
na wlasne potrzeby

0

0

0

0

0

0

0

0

1 967

2 693

0

0

naukowa i techniczna

Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna
Działalność związana z kulturą,
rozrywką i rekreacją

Organizacje i zespoły
eksterytorialne
Działalność nie zidentyfikowana

III. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Trzecia część opracowania przedstawia analizę rynku pracy z uwzględnieniem zawodów
deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gnieźnieńskim w I-półroczu 2012 roku. Zawody deficytowe
i nadwyżkowe określa się poprzez stosunek średniej miesięcznej liczby ofert pracy zgłoszonych
w okresie sprawozdawczym do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w tym
samym okresie. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku
Pracy tabele zawodów deficytowych i nadwyżkowych zawierają 30 zawodów wg wskaźnika
intensywności deficytu (nadwyżki) na poziomie 6-cyfrowego kodu zawodu. W tabelach nie
uwzględniono maksymalnych deficytów i nadwyżek oraz zawodów tzw. “pozostałych” czyli takich,
których 2 ostatnie cyfry w kodzie zawodu wynoszą 9 i 0.
1. Zawody deficytowe
Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe
zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. W takim zawodzie wolne
miejsca pracy przeważają nad rejestrującymi się bezrobotnymi, a wskaźnik intensywności deficytu jest
większy od 1,1.
Tabela poniżej przedstawia ranking 30 zawodów o największym wskaźniku intensywności deficytu
w I-półroczu 2012 roku.
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Tabela 9. Zawody deficytowe w powiecie gnieźnieńskim w I-półroczu 2012 roku.
L.p.

Kod zawodu

Nazwa zawodu

1.

921401

Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni

2.

711601

Brukarz

3.

912103

Prasowaczka ręczna

4.

612107

Hodowca zwierząt futerkowych

5.

711502

Cieśla szalunkowy

6.

132404

Kierownik magazynu

7.

753202

Krojczy

8.

411004

Technik prac biurowych

9.

132103

Kierownik działu produkcji

10.

241202

Doradca finansowy

11.

311508

Technik mechanik maszyn i urządzeń

12.

721206

Spawacz metodą TIG

13.

524902

Doradca klienta

14.

541307

Pracownik ochrony fizycznej bez licencji

15.

833101

Kierowca autobusu

16.

712101

Dekarz

17.

311104

Technik geodeta

18.

523002

Kasjer handlowy

19.

711404

Zbrojarz

20.

711501

Cieśla

21.

933304

Robotnik magazynowy

22.

216304

Projektant wzornictwa przemysłowego

23.

331201

Pracownik (doradca) do spraw kredytów

24.

431101

Asystent do spraw księgowości

25.

611303

Ogrodnik

26.

712202

Glazurnik

27.

753303

Szwaczka

28.

941201

Pomoc kuchenna

29.

513202

Barman

30.

332203

Przedstawiciel handlowy

Najbardziej deficytowym zawodem w badanym okresie był pomocniczy robotnik przy
konserwacji terenów zieleni o wskaźniku intensywności deficytu równym 26,5, dla którego zgłoszono
53 miejsca pracy, a zarejestrowało się zaledwie 2 bezrobotnych. Do zawodów o wysokim wskaźniku
intensywności deficytu w I-półroczu 2012 roku należały również m. in:
- brukarz; wskaźnik intensywności deficytu 13,5,
- prasowaczka ręczna; wskaźnik intensywności deficytu 12,75,
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hodowca zwierząt futerkowych; wskaźnik intensywności deficytu 10,
cieśla szalunkowy; wskaźnik intensywności deficytu 8,3333.
Analizując zawody deficytowe można zauważyć, że generowały je zawody wymagające
kwalifikacji, uprawnień bądź też umiejętności wymaganych do wykonywania danego zawodu. Jakie
zatem można podjąć działania w tym zakresie? W takich zawodach jak: brukarz, cieśla szalunkowy,
krojczy, dekarz, zbrojarz, cieśla, glazurnik problem ze znalezieniem pracowników wynikać może
z okoliczności, iż na rynku pracy nie ma osób młodych (nie odnotowano rejestracji żadnego
absolwenta), natomiast osoby posiadające ten zawód nie przystają do nowych warunków pracy czy
też ich kwalifikacje nie odpowiadają współczesnym wymaganiom. Rozwiązaniem problemu w tych
zawodach wydaje się być propozycja kształcenia na poziomie szkolnictwa zawodowego.
W takich zawodach jak: spawacz metodą TIG, kierowca autobusu, kasjer handlowy,
pracownik ochrony fizycznej bez licencji, barman czy przedstawiciel handlowy rozwiązaniem wydaje
się umożliwienie uczestnictwa w pozaszkolnych formach kształcenia poprzez udział w kursach
i szkoleniach gwarantujących nabycie uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu.
Często też trudności z realizowaniem ofert pracy spowodowane mogą być także tym,
iż pracodawcy stawiają kandydatom wysokie wymogi do wykonywania zawodu np. związane
z posiadaniem doświadczenia jak na przykład w zawodzie hodowca zwierząt futerkowych.
Należy zauważyć, że w zawodzie: spawacz metodą TIG nie było osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.
-

2. Zawody nadwyżkowe
Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy niższe
zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. W takim zawodzie rejestrujący
sie bezrobotni przeważają nad zgłoszonymi miejscami pracy, a wskaźnik intensywności nadwyżki jest
mniejszy od 0,9.
Tabela poniżej przedstawia ranking 30 zawodów o największym wskaźniku intensywności nadwyżki
w I-półroczu 2012 roku.
Tabela 10. Zawody nadwyżkowe w powiecie gnieźnieńskim w I-półroczu 2012 roku.
L.p.

Kod zawodu

Nazwa zawodu

1.

752205

Stolarz

2.

331403

Technik ekonomista

3.

235107

Pedagog

4.

751201

Cukiernik

5.

243106

Specjalista do spraw marketingu i handlu

6.

751204

Piekarz

7.

512002

Kucharz małej gastronomii

8.

314207

Technik rolnik

9.

723105

Mechanik samochodów osobowych

10.

752208

Stolarz meblowy

11.

311504

Technik mechanik

12.

000000

Bez zawodu

13.

713203

Lakiernik samochodowy

14.

932911

Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym
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15.

712601

Hydraulik

16.

932101

Pakowacz

17.

334306

Technik administracji

18.

753306

Obuwnik przemysłowy

19.

911202

Palacz pieców zwykłych

20.

741207

Elektromonter (elektryk) zakładowy

21.

522305

Technik handlowiec

22.

931205

Robotnik drogowy

23.

263304

Politolog

24.

522301

Sprzedawca

25.

722204

Ślusarz

26.

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

27.

514101

Fryzjer

28.

722314

Tokarz w metalu

29.

712612

Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

30.

712303

Tynkarz

Zawodem odznaczającym się najwyższym poziomem nadwyżki był stolarz. Wskaźnik
intensywnosci nadwyżki dla tego zawodu wyniósł 0,0152 i zgłoszono dla niego 1 miejsce pracy, przy
czym zarejestrowanych było 107 osób bezrobotnych. Pozostałymi zawodami o wysokim poziomie
wskaźnika intensywności nadwyżki były:
- technik ekonomista; wskaźnik intensywności nadwyżki 0,0169,
- pedagog; wskaźnik intensywności nadwyżki 0,0217,
- cukiernik; wskaźnik intensywności nadwyżki 0,0286,
- specjalista do spraw marketingu i handlu; wskaźnik intensywności nadwyżki 0,0286.
Wśród zawodów nadwyżkowych są również zawody, w których rejestrowali sie bezrobotni, a nie
zgłoszono żadnych wolnych miejsc pracy. Zawody takie to maksymalnie nadwyżkowe. W I-półroczu
2012 roku zawodów tych było 468 tj. 71,56% wszystkich zawodów.
3. Zawody zrównoważone
Przez zawód zrównoważony należy rozumieć zawód, w którym liczba rejestrujących się osób
bezrobotnych w danym zawodzie odpowiada liczbie napływających ofert pracy.
W tabeli poniżej przedstawiono zawody w których wystapiła w I-półroczu 2012 równowaga pomiędzy
podażą a popytem na lokalnyn rynku pracy.
Tabela 11. Zawody zrównoważone w powiecie gnieźnieńskim w I-półroczu 2012 roku.
Lp.

Kod zawodu

Nazwa zawodu

1.

711202

Murarz

2.

962201

Pracownik prac dorywczych

3.

912101

Maglarz
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4.

611306

Ogrodnik terenów zieleni

5.

532201

Opiekunka domowa

6.

524302

Konsultant/agent sprzedaży bezpośredniej

7.

412001

Sekretarka

8.

411003

Pracownik kancelaryjny

9.

331203

Referent (asystent) bankowości

10.

325905

Opiekunka dziecięca

11.

325101

Asystentka stomatologiczna

12.

243305

Specjalista do spraw sprzedaży

13.

243107

Specjalista do spraw reklamy

14.

216601

Grafik komputerowy DTP

4. Ranking zawodów generujacych długotrwałe bezrobocie w powiecie gnieźnieńskim
w I-półroczu 2012 roku.
Sporządzenie rankingu zawodów generujących długotrwałe bezrobocie zostało oparte na
wskaźnikach, które są wynikiem obliczonym jako stosunek osób zarejestrowanych w danym zawodzie
pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w tym
zawodzie.
Osoby długotrwale bezrobotne pozostające w końcu I-półroczu 2012 roku w rejestrze
Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie stanowiły 44,96% ogółu bezrobotnych. Analizując stosunek
liczby bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy do liczby zarejestrowanych
bezrobotnych w tej samej grupie zawodów należy zauważyć, że w I-półroczu 2012 roku wskaźnik
długotrwałego bezrobocia występował w 23 grupach zawodów (grupy zawodów wg czterocyfrowego
kodu).
Tabela 12. Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie gnieźnieńskim
w I-półroczu 2012 roku.

Lp.

Kod grupy zawodów

Nazwa grupy zawodów

1.

2355

Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych

2.

7234

Mechanicy pojazdów jednośladowych

3.

4414

Technicy archiwiści i pokrewni

4.

2622

Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją

5.

2142

Inżynierowie budownictwa

6.

3431

Fotografowie

7.

5112

Konduktorzy i pokrewni

8.

6210

Robotnicy leśni i pokrewni

9.

3421

Sportowcy i pokrewni

10.

3118

Kreślarze

11.

4415

Pracownicy działów kadr
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12.

3151

Pracownicy służb technicznych żeglugi

13.

3433

Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów i informacji naukowej

14.

3422

Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi

15.

2634

Psycholodzy i pokrewni

16.

3356

Funkcjonariusze służby więziennej

17.

8350

Marynarze i pokrewni

18.

9623

Odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów

19.

9621

Gońcy, bagażowi i pokrewni

20.

9111

Pomoce domowe i sprzątaczki

21.

8154

Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych

22.

8171

Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej
i produkcji papieru

23.

7313

Jubilerzy, złotnicy i pokrewni

Podsumowanie
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gnieźnieńskim opisuje
rzeczywistość lokalnego rynku pracy oraz pozwala na sformułowanie ocen i wniosków dla systemu
kształcenia zawodowego, szkolenia bezrobotnych, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
oraz opracowywania lokalnych projektów wsparcia, szczególnie dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji na rynku pracy.
Niniejsze opracowanie wskazuje nadal na trudną sytuację na lokalnym rynku pracy.
Wielu bezrobotnych ma problemy ze znalezieniem pracy w posiadanym zawodzie. Związane jest to
z faktem, że mimo posiadania przez osobę bezrobotną wymaganego przez pracodawcę zawodu, nie
spełnia ona innych wymagań takich jak np.: odpowiednie doświadczenie, inne dodatkowe
umiejętności, uprawnienia. Ponadto należy podkreślić, że wśród grupy osób bezrobotnych występuje
zjawisko dezaktualizacji ich kwalifikacji, co utrudnia ich powrót na rynek pracy. Zauważa się też małą
mobilność wśród osób pozostających bez zatrudnienia. Do najczęściej wystepujących barier
w podjęciu pracy należą również ograniczenia zdrowotne, zbyt długa przerwa w aktywności
zawodowej czy brak motywacji.
Wyniki monitoringu wskazują, że duża liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Gnieźnie należy do grupy osób “bez zawodu”. Niezbędne jest więc podejmowanie
działań umożliwiających osobom zarejestrowanym zdobycie zawodu czy też podwyższenie lub
uzupełnienie posiadanych kwalifikacji.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, pomimo że nie oddaje w pełni
rzeczywistych relacji w zakresie popytu i podaży na rynku pracy, stanowić moze jednak podstawę do
planowania powyższych działań.

opracował:
Mateusz Idzikowski – Starszy specjalista ds. rozwoju zawodowego
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie
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Załącznik nr 4 - Skrócony raport z realizacji zadań Centrum Aktywności Społecznej LARGO
w 2012 roku (projekt nr II1Aa/36)

data
styczeń – marzec 2012
17.01.2012
19.01.2012
19.01.2012
30.01.2012
30.01.2012

30.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
1.02.2012
6.02.2012 – 25.06.2012
7.02.2012
9.02.2012
16.02.2012
23.02.2012
1.03.2012
2.03.2012
23.03.2012
29.03.2012
30.03.2012
4.04.2012
17.04.2012 lub 24.04.2012
18.04.2012
26.04.2012
27.04.2012

Realizowane zadania
Rekrutacja do projektu CAS Largo Spotkanie Gnieźnieńskiego Klubu Olimpijczyka
Klub Krytyki Politycznej – Kino niezależne – prezentacja filmu pt. „Jądro
wieczności”
PZN – spotkanie
Zebranie PZN w sprawie komputera od Prezydenta Miasta Gniezna
Spotkanie informacyjne współorganizowane przez ROPS z
organizacjami pozarządowymi w sprawie tworzenia spółdzielni
socjalnych organizowane przez PCPR w Gnieźnie
Spotkanie organizacyjne kursu z j. angielskiego – warsztaty
prowadzone są przez podopiecznego CAS Largo
Spotkanie Polskiego Związku Diabetyków koło Powiatowe Gniezno
z lekarzem diabetologiem .
Spotkanie rodziny zastępczej z dziećmi z ich matką biologiczną
Zebranie przedstawicieli rodzin zastępczych z Zespołem ds. Pieczy
Zastępczej
Kurs j. angielskiego
Konferencja „Gniezno dla młodych ludzi, młodzi dla Gniezna”
organizowane przez VI Szczep Harcerski
Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Emerytów Służby Więziennej
Koło przy Zakładzie Karnym w Gębarzewie
Spotkanie z pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych i placówek
opiekuńczo – wychowawczych
Klub Krytyki Politycznej – Kino niezależne – prezentacja filmu
pt. „Miejsca trans – formacji”
Spotkanie organizacyjne zastępcy dyrektora PCPR z organizacjami
pozarządowymi
Spotkanie Zarządu Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
Spotkanie – wsparcie dla rodzin zastępczych
Klub Krytyki Politycznej – Kino niezależne – prezentacja filmu
pt. „Boski”
Walne zebranie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego
Spotkanie wielkanocne Wielkopolskiego Związku Narządu Ruchu
Badanie stopy cukrzycowej – Stowarzyszenie Diabetyków
I Turniej Debat Publicznych organizowane przez Stowarzyszenie Młodzi
Demokraci
Klub Krytyki Politycznej – Kino niezależne – prezentacja filmu
pt. „Niedokończona historia”
Spotkanie ROPS z organizacjami pozarządowymi
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30.04.2012
2.05.2012
9.05.2012
10.05.2012
14.05.2012
16.05.2012
21.05.2012
31.05.2012
22.06.2012
25.06.2012
25.06.2012
4.07.2012
6.07.2012
9.07.2012
13.07.2012
16.07.2012
16.07.2012 – 15.12.2012 –
co poniedziałek
26.07.2012
27.07.2012

31.07.2012
10.08.2012
13.08.2012
22.08.2012
24.08.2012
26.08.2012
2.09.2012
7.09.2012
7.09.2012
10.09.2012
14.09.2012
17.09.2012

Spotkanie grupą rekrutacyjnej z Arturem Babikiem oraz
przedstawicielem firmy organizuj projekt „Przedsiębiorczość bez barier”
Rozpatrywanie wniosków z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”
Finał Turnieju Debat Publicznych organizowane przez Stowarzyszenie
Młodzi Demokraci
Rozpatrywanie wniosków z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”
Spotkanie Artura Babika z osobami rekrutowanymi na projekt EFS na
temat przedsiębiorstwa społecznego
Sesja zdjęciowa Ani Farman ze Stowarzyszeniem Amazonek Gniezno
– grupa I
Sesja zdjęciowa Ani Farman ze Stowarzyszeniem Amazonek Gniezno
– grupa II
Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Diabetyków
Wystawa – Gnieźnieński Klub Olimpijczyka – Galeria Sław
Gnieźnieńskiego Sportu
Zakończenie warsztatów j. angielskiego
Spotkanie ROPS z organizacjami pozarządowymi w sprawie zakładania
spółdzielni socjalnych
Sesja zdjęciowa Ani Farman ze Stowarzyszeniem Amazonek Gniezno
– grupa III
Spotkanie osób niepełnosprawnych z p. Knitter – wypełnianie ankiety
Sesja zdjęciowa Ani Farman z Stowarzyszeniem Amazonek Gniezno
– grupa IV
Spotkanie – wsparcie biologicznych rodzin zastępczych
Spotkanie rodziny zastępczej z ojcem biologicznym dziecka
Spotkania w ramach Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców
przemocy „Partner”
Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Spotkanie z grupą osób niepełnosprawnych biorących udział
w projekcie EFS z Asią Jóźwiak – doradcą ds. osób niepełnosprawnych
EFS
Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo – Wschodnich oddział w Gnieźnie
Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych
Spotkanie rodziny zastępczej z ojcem biologicznym dziecka
Konferencja prasowa dot. projektu EFS Centrum Aktywności
Społecznej Largo – aktywna integracja w powiecie gnieźnieńskim
Grupa wsparcia dla spokrewnionych rodzin zastępczych
Szkolenie PRIDE – przygotowujące do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej
Szkolenie PRIDE – przygotowujące do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej
Spotkanie organizacyjne dot. zajęć plastyczno – artystycznych grup
dzieci i młodzieży
Szkolenie PRIDE – przygotowujące do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej
Spotkanie rodziny zastępczej z ojcem biologicznym dziecka
Grupa wsparcia dla spokrewnionych rodzin zastępczych
Spotkanie organizacje – j. angielski
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17.09.2012
20.09.2012
24.09.2012
25.09.2012
30.09.2012
5.10.2012
7.10.2012
22.10.2012
25.10.2012
26.10.2012
28.10.2012
04.11.2012
8.11.2012
8.11.2012
15.11.2012
18.11.2012
22.11.2012
30.11.2012
5.12.2012
10.12.2012
17.12.2012
18.12.2012
18.12.2012
19.12.2012
20.12.2012
27.12.2012

Spotkanie rodziny zastępczej z ojcem biologicznym dziecka
Spotkanie Artura Babika z przedstawicielami organizacji
pozarządowych w sprawie programu na rzecz osób starszych
Pobyt w Largo uczestników Domu Anki (remont w Domu Anki)
Badanie stopy cukrzycowej – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło
Gniezno
Szkolenie PRIDE
Grupa wsparcia dla niespokrewnionych rodzin zastępczych
Szkolenie PRIDE – przygotowujące do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej
Wizyta studyjna ROPS poświęcona realizacji projektu CAS Largo
„Dobre Praktyki”
Klub Krytyki Politycznej – Kino niezależne – prezentacja filmu
pt. „Człowiek na torze”
Grupa wsparcia dla niespokrewnionych rodzin zastępczych
Szkolenie PRIDE– przygotowujące do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej
Szkolenie PRIDE– przygotowujące do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej
Wieczór poetycki rodzicielstwa zastępczego
Spotkanie rodziny biologicznej (p. Agnieszka Gryszewska)
Spotkanie z kierownikiem OPS
Zakończenie szkolenia PRIDE– przygotowujące do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej
Klub Krytyki Politycznej – Kino niezależne –prezentacja filmu pt. „DIAZ”
Grupa wsparcia dla niespokrewnionych rodzin zastępczych
Spotkanie dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego
Spotkanie rodziny zastępczej z biologiczną
Spotkanie 20 osób z p. Dyrektor
Walne zebranie Zarządu Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Spotkanie 20 osób z p. Dyrektor
Spotkanie 20 osób z p. Dyrektor
Spotkanie rodziny zastępczej z biologiczną
Klub Krytyki Politycznej – Kino niezależne – prezentacja filmu

Ponadto w okresie sprawozdawczym w CAS Largo odbywały się / prowadzone były:
 od 29.06.2012 swoją siedzibę w CAS Largo ma Gnieźnieński Klub Olimpijczyka
 16.07.2012 – 15.12.2012 prowadzone były zajęcia w ramach Programu korekcyjno-edukacyjnego
dla sprawców przemocy pn. „Partner”
 przeprowadzono zajęcia w ramach Projektu AKORD 4 – budowanie lokalnej sieci oparcia
społecznego dla osób chorujących psychicznie (projekt skierowany do grupy osób
niepełnosprawnych cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne; w ramach zadań
realizowanych odbywały się warsztaty plastyczne, konsultacje ze specjalistami – także w gminach
powiatu gnieźnieńskiego; wydana została seria broszur dotyczących ulg i uprawnień
przysługujących osobom niepełnosprawnym, instytucji i organizacji społecznych świadczących
pomoc osobom po kryzysie psychicznym, zrealizowano warsztaty dla pracowników instytucji
pomocy społecznej nt. sposobów pracy z osobami i rodzinami osób cierpiących na zaburzenia
i choroby psychiczne, podpisane zostały porozumienia pomiędzy PCPR a OPS-ami,
Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie; program
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stworzył platformę do współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób cierpiących na zaburzenia
i choroby psychiczne, a także ich otoczenia)
realizowano projekt skierowany jest do grupy osób niepełnosprawnych i pełnoletnich
usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych, podopiecznych WTZ zamieszkujących na terenie powiatu gnieźnieńskiego;
projekt zakładał aktywizację zawodową i społeczną ww. grup; w jego ramach zrealizowane zostały
następujące działania : kursy umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania pracy, kursy
zawodowe, spotkania integracyjne – działania środowiskowe, konsultacje specjalistyczne. W roku
2012 ww. projektem objęto grupę 262 osób
Spotkania organizacji społecznych mających siedziby w CAS Largo
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Załącznik nr 5 – Zestawienie dotacji do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej w 2012 roku (projekt nr II6Aa/60)

Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2012 roku
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

wnioskodawca
Uczniowski Klub Sportowy
Lokator
Gnieźnieńskie
Stowarzyszenie Sportów
Lotniczych
Klub Sportowy „Stella”
Gniezno
Klub Sportowy „Stella”
Gniezno
Klub Sportowy „Stella”
Gniezno
Klub Sportowy „Stella”
Gniezno
Klub Sportowy „Stella”
Gniezno
Klub Sportowy „Stella”
Gniezno
Towarzystwo Sportowe
Basket Gniezno
Ludowy Klub Sportowy
Chrobry Gniezno
Międzyszkolny Klub
Sportowy
Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej i Turystyki
Chrobry
Stowarzyszenie Młodych
Wielkopolan
Jeździecki Klub Sportowy
Dragon
Klub Sportowy Walka
Gniezno
Uczniowski Klub Sportowy
Tuzinek
Uczniowski Klub Sportowy
Tuzinek
Uczniowski Klub Sportowy
Błyskawica

nazwa zadania

przyznana
kwota dotacji

IV Turniej o Drzwi Gnieźnieńskie w Warcabach

1.000,00 zł

Zawody Motoparalotniowe, Zawody Zdalnie
Sterowanych Modeli Latających i Zawody Latawcowe

1.000,00 zł

Turniej Wakacyjny Juniorek w Hokeju na Trawie
Ogólnopolski Turniej Bokserski im. B. Flisiaka
Wielkopolski Turniej w Boksie i Kickboxingu o Puchar
Starosty Gnieźnieńskiego
Ogólnopolski Memoriał im. Mariana Grotowskiego
Juniorów w Hokeju na Trawie
Ogólnopolski Memoriał im. Mariana Małkowiaka
Młodzików w Hokeju na Trawie
Turniej Otwarcia Sezonu Juniorów i Młodzików
w Tenisie Stołowym o Puchar Przewodniczącego
Rady
X Jubileuszowy Turniej Koszykówki Gniezno 2012
Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego w Szachach
Klasycznych
Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Gniezno Cup
2012 w kat. Juniorka Młodsza

600,00 zł
2.000,00 zł
1.000,00 zł
1.000,00 zł
1.000,00 zł
1.000,00 zł
3.000,00 zł
1.000,00 zł
3.500,00 zł

XII Mistrzostwa Wielkopolski w Plażowej Piłce
Nożnej

1.000,00 zł

XXII Ogólnopolski Bieg Niechana

1.500,00 zł

Otwarte Mistrzostwa w Skokach przez Przeszkody

1.000,00 zł

Gala MMA I Memoriał im. Pawła Kamińskiego

2.000,00 zł

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt
Tuzinek Cup 2012
Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt
Gniezno Cup 2012
IX Ogólnopolski Wielkanocny Turniej Unihokeja
o Puchar Starosty Gnieźnieńskiego

177

1.500,00 zł
2.500,00 zł
1.000,00 zł

Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego
w roku 2012
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Gnieźnieński Klub
Sportowy Orzeł Gniezno
Gnieźnieński Klub
Sportowy Orzeł Gniezno
Akademia Karate
Tradycyjnego Samuraj
Gniezno
Uczniowski Klub Sportowy
Master
Gnieźnieńskie
Towarzystwo Triathlonowe
Diament
Uczniowski Klub Sportowy
Dąbrówka
Uczniowski Klub Sportowy
Dąbrówka
Towarzystwo Żużlowe
Start Gniezno
Młodzieżowy Klub
Strzelecki „Kaliber”

Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików
w Speedrowerze
Półfinał Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów
w Speedrowerze

1.000,00 zł
900,00 zł

Puchar Wielkopolski w Karate Tradycyjnym

1.000,00 zł

Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez
Przeszkody

1.500,00 zł

XXII Otwarte Mistrzostwa Gniezna i Grand Prix
Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym

2.000,00 zł

Turniej Dzieci w Piłce Ręcznej

500,00 zł

Turniej Piłki Ręcznej Młodziczek

500,00 zł

V Turniej Żużlowy „O Koronę Bolesława Chrobrego
– pierwszego Króla Polski”

35.000,00 zł

Ogólnopolski Wielobój Strzelecki

1.000,00 zł
RAZEM:

70.000,00 zł

Realizacja zadań wchodzących do współzawodnictwa sportowo – turystycznego powiatów
o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego w tym organizowanie eliminacji powiatowych
i reprezentowanie powiatu w zawodach regionalnych i wojewódzkich w ramach
współzawodnictwa o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego
przyznana
lp.
wnioskodawca
nazwa zadania
kwota dotacji
Realizacja zadań wchodzących do
współzawodnictwa sportowo – turystycznego
powiatów o Puchar Marszałka Województwa
Stowarzyszenie Kultury
Wielkopolskiego w tym organizowanie eliminacji
1.
Fizycznej i Turystyki
4.000,00 zł
powiatowych i reprezentowanie powiatu w zawodach
Chrobry Gniezno
regionalnych i wojewódzkich w ramach
współzawodnictwa o Puchar Marszałka
Województwa Wielkopolskiego
RAZEM:

4.000,00 zł

Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady, w tym reprezentowanie powiatu gnieźnieńskiego w zawodach
szczebla ponadpowiatowego
przyznana
lp.
wnioskodawca
nazwa zadania
kwota dotacji
Stowarzyszenie Szkolny
Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych
1.
Związek Sportowy Ziemi
i Gimnazjalnych Miasta Gniezna i Powiatu
6.000,00 zł
Gnieźnieńskiej
w 2012 roku
RAZEM:
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Załącznik nr 6 – Zestawienie dotacji do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej w 2012 roku (projekt nr II6Aa/61)
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych
biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2012 roku
lp.

wnioskodawca

nazwa zadania

przyznana
kwota dotacji

1.

Uczniowski Klub Sportowy Niechan

Szkolenie dzieci i młodzieży - tenis
stołowy

2.000,00 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy Lokator

Szkolenie dzieci i młodzieży
- warcaby

2.000,00 zł

3.

Klub Sportowy „Stella” Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży - tenis
stołowy

6.000,00 zł

4.

Klub Sportowy „Stella” Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży - hokej
na trawie

10.000,00 zł

5.

Klub Sportowy „Stella” Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
- kickboxing

3.000,00 zł

6.

Klub Sportowy „Stella” Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży - boks

4.500,00 zł

7.

Towarzystwo Sportowe Basket
Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka
koszykowa

3.000,00 zł

8.

Uczniowski Klub Sportowy Delfin

Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka
koszykowa

2.000,00 zł

9.

Uczniowski Klub Hokeistów Start
1954

Szkolenie dzieci i młodzieży - hokej
na trawie

8.000,00 zł

10.

Międzyszkolny Klub Sportowy
w Trzemesznie

Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka
nożna, siatkówka,

1.500,00 zł

11.

Ludowy Klub Sportowy Chrobry
Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
- szachy

4.000,00 zł

12.

Międzyszkolny Klub Sportowy

Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka
ręczna, lekkoatletyka

12.000,00 zł

13.

Miejski Klub Koszykówki

Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka
koszykowa

4.000,00 zł

14.

Ludowy Klub Sportowy Czarni
Czerniejewo

Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka
nożna

1.000,00 zł

15.

Uczniowski Klub Sportowy Tuzinek

Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka
ręczna, piłka nożna

5.000,00 zł
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16.

Uczniowski Klub Sportowy
Błyskawica

Szkolenie dzieci i młodzieży
- unihokej

2.000,00 zł

17.

Gnieźnieński Klub Sportowy Orzeł
Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
- speedrower

3.000,00 zł

18.

Klub Sportowy Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka
nożna i futsal

3.000,00 zł

19.

Akademia Karate Tradycyjnego
Samuraj Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży - karate
tradycyjne

2.000,00 zł

20.

Uczniowski Klub Sportowy Master

Szkolenie dzieci i młodzieży
- jeździectwo

2.000,00 zł

21.

Gnieźnieńskie Towarzystwo
Triathlonowe Diament

Szkolenie dzieci i młodzieży
- pływanie, triathlon

7.000,00 zł

22.

Uczniowski Klub Sportowy Dąbrówka

Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka
ręczna

4.000,00 zł

23.

Towarzystwo Żużlowe Start Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży - żużel

10.000,00 zł

24.

Uczniowski Klub Sportowy MEDAN

Szkolenie dzieci i młodzieży - futsal

2.000,00 zł

25.

Klub Sportowy Mieszko Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży – piłka
nożna

18.000,00 zł

RAZEM:
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Załącznik nr 7 – Sprawozdanie merytoryczne z działalności Organizacji Turystycznej „Szlak
Piastowski” w 2012 roku (projekt nr III4Ab/76)

Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” została powołana i zarejestrowana w 2003 r. jako
stowarzyszenie skupiające osoby prywatne i prawne zainteresowane promocją i popularyzacją historii
i turystyki, a zwłaszcza tych ich fragmentów które związane są z dynastią piastowską i powstawaniem
państwa polskiego (piastowskiego). Stowarzyszenie w swych szeregach skupia ludzi którym zależy na
integracji środowiska wokół zagadnień historycznych, ale także promocji regionu jako obszaru
o znacznych walorach turystycznych, przyrodniczych i rekreacyjnych.
Do zadań Stowarzyszenia należy m.in. kreowanie i upowszechnianie pozytywnego wizerunku Szlaku
Piastowskiego i regionu w obrębie jego przebiegu, integracja środowisk samorządu terytorialnego,
gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem
turystycznym regionu, czy też działania na rzecz zwiększania liczby turystów odwiedzających Szlak
Piastowski i region.
Aktualnie członkowie Stowarzyszenia przygotowują nowy statut oraz ofertę programową aby
dostosować je do przemian jakie zachodzą w obrębie Szlaku Piastowskiego, który jako kulturowa
trasa turystyczna przeżywa okres restytucji.
Obsługa Ruchu Turystycznego
Jednym z zadań OT „Szlak Piastowski” jest prowadzenie biura informacji turystycznej.
(szczegóły z realizacji niniejszego zadania - w załączniku nr 10 do raportu)
Wydarzenia:
Nowy szyld biura
Po ponad rocznych dyskusjach i ustaleniach udało się wreszcie wykonać oraz zainstalować nowy
szyld Informacji Turystycznej i OT „Szlak Piastowski”, spełniający oczekiwania Miejskiego
Konserwatora Zabytków. Szyld jest większy od poprzedniego o ponad 50cm. Główną konstrukcję
tworzy tafla hartowanego szkła na której przyklejone zostały litery oraz loga ze styroduru odpornego
na warunki atmosferyczne. Szyld posiada także ukryte podświetlenie diodami LED, dzięki którym nasz
punkt w pochmurne czy zimowe dni jest dobrze widoczny z daleka. Realizacja i instalacja szyldu
przypadła na 21 lutego 2012r. czyli akurat na Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego.
Przedłużająca się procedura i konieczność przemodelowania projektu pociągnęły za sobą
zwiększenie kosztów instalacji, ale efekt można uznać za satysfakcjonujący.
Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego
W tym roku po raz pierwszy w Gnieźnie, dzięki inicjatywie pracowników Powiatowego Centrum
Informacji Turystycznej oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”, dnia 21 lutego 2012r. odbyły
się pierwsze gnieźnieńskie obchody tego święta. Gniezno, a także Szlak Piastowski w którego sercu
się znajdujemy to jeden z częściej odwiedzanych rejonów historycznych i turystycznych w naszym
kraju, co za tym idzie na terenie naszego miasta jak i powiatu funkcjonuje wielu przewodników
zarówno czynnych jak i na emeryturze. Postanowiliśmy zorganizować oficjalne spotkanie tego
środowiska zapraszając na początek wszystkich chętnych przewodników do biura PCIT by później na
gnieźnieńskim rynku wypić symboliczną lampkę szampana, złożyć sobie życzenia i udać się na ciepłą
kawę. Akcja okazała się bardzo udana i na spotkaniu pojawiło się blisko 30 przewodników z różnych
instytucji – mamy nadzieję że święto to na stałe zagości w gnieźnieńskim kalendarzu wydarzeń.
A tego rodzaju spotkania pozwolą wypracować zasady współpracy i organizacji ruchu turystycznego.
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Stoiska promocyjne
Z racji tego, iż w tym roku możliwości finansowe nie pozwoliły nam na zbyt wiele podróży po targach
turystycznych w Polsce – postanowiliśmy organizować nasze stoiska promocyjne podczas imprez
historyczno–kulturalnych w obrębie Szlaku Piastowskiego. W czerwcu połączone stoisko Organizacji
Turystycznej „Szlak Piastowski” oraz punktu PCIT gościło przez dwa dni na VIII Festiwalu Kultury
Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie, a w sierpniu na XIII Międzynarodowym Zjeździe Wojowników
Słowiańskich w Grzybowie. Są to imprezy które wyrobiły już sobie markę na mapie imprez
historycznych, co za tym idzie co roku pojawiają się na nich tysiące turystów. Zainteresowanie naszym
stoiskiem było zadowalające i wszystkie przygotowane na te imprezy materiały zostały rozdane wśród
zwiedzających. W maju, dzięki współpracy z Panem Bartoszem Styszyńskim – właścicielem Grodu
Pobiedziska, wspólnie uczestniczyliśmy na pierwszych w Polsce Targach Partnerstwa Publiczno
–Prywatnego i Inwestycji w Płocku. Nasze stoisko wyróżniało się na tle pozostałych gdyż
urozmaiciliśmy je przedmiotami z okresu piastowskiego – uzbrojeniem, narzędziami codziennego
użytku a także dużą drewnianą kuszą wałową. Stoisko przyciągnęło sporo zainteresowanych
– głównie przedstawicieli firm, samorządów i instytucji, które organizują dla swoich pracowników
różnego typu wyjazdy integracyjne oraz krajoznawcze.
Cykl „Nieprzeciętni”
Od kilku miesięcy na naszej stronie www, prowadzony jest cykl krótkich felietonów – „Nieprzeciętni”.
Średnio raz w tygodniu staramy się przypominać wybitne postaci pochodzące z naszego regionu
(obszaru przebiegu Szlaku Piastowskiego), przybliżając ich barwne życie a zarazem zasługi
poczynione dla danej dziedziny, miasta czy regionu/kraju. Cykl cieszy się sporym zainteresowaniem
o czym świadczyć może liczba wejść na naszą stronę w czasie prezentacji danej postaci.
Współpraca z punktami IT na terenie Wielkopolski i Szlaku Piastowskiego
Od początku roku utrzymujemy kontakt z większością istotnych w naszym regionie punktów Informacji
Turystycznej w celu wymiany informacji a także publikacji. Punkt PCIT od początku roku stara się
gromadzić w biurze bezpłatne materiały dotyczące najważniejszych miejsc głównie na Szlaku
Piastowskim. Dzięki temu w naszym biurze możemy zaopatrzyć turystów w materiały dotyczące całej
Wielkopolski w tym także z Konina, Kalisza, a także Włocławka, Brześcia Kujawskiego, Płowiec,
rejonu Pałuk, Inowrocławia, Kruszwicy, Strzelna czy Puszczy Zielonki. Równocześnie nasze materiały
zostały wysłane także do kilku powyższych punktów i cały czas utrzymujemy kontakt internetowy
w celu wzajemnej wymiany informacji (zawieszania ich na stronie) chociażby na temat ciekawych
wydarzeń w danym regionie. Dzięki współpracy z wszystkimi regionalnymi punktami informacji PCIT
w Gnieźnie staje się centralnym miejscem zbierającym wszystkie dostępne informacje o miejscach
i wydarzeniach jakie dzieją się na obszarze Szlaku Piastowskiego.
Szkolenie z zakresu komunikacji w obsłudze klientów
W połowie maja wydelegowany pracownik biura OT „Szlak Piastowski” odbył jednodniowe szkolenie
z zakresu „Sztuka komunikacji w obsłudze klienta” w Poznaniu. Podczas szkolenia można było
poznać sztukę komunikacji niewerbalnej, sposoby w jakich powinno podchodzić się do klientów
w biurach IT, komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Szkolenie to na pewno przyda się
w praktycznym aspekcie pracy w biurze, tym bardziej że w większości szkolenie przeplatane było
różnego typu ćwiczeniami i zadaniami, które pozwalały na własnej skórze przekonać się o działaniu
niektórych chwytów stosowanych często przy autoprezentacji, wystąpieniach czy public relations.
Poznaj Miasto z przewodnikiem
Podobnie jak w roku ubiegłym, kontynuowaliśmy naszą akcję darmowego poznawania Gniezna
i Szlaku Piastowskiego z przewodnikami Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”. Akcja
adresowana jest głównie do mieszkańców Gniezna oraz Powiatu i za każdym razem cieszy się
sporym zainteresowaniem, co świadczy o potrzebie tego typu akcji. Oprowadzanie odbywało się raz
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w miesiącu i co miesiąc przewodnik oprowadzał po innych ciekawych zakątkach miasta i powiatu.
Pozwala to budować lokalną świadomość i wiedzę mieszkańców na temat wyjątkowości miejsca
z którego pochodzą. Dzięki tej inicjatywie zainteresowani mogli poznać m.in. nowo powstały szlak
Wolnomularski w Gnieźnie, historię zakonu Franciszkanów i kościół o. Franciszkanów w Gnieźnie,
a miłośnicy historii zostali zaproszeni do darmowego zwiedzenia Grodu Pobiedziska – nowego obiektu
na Szlaku, oraz na Ostrów Lednicki.

Infokiosk
W październiku tego roku do naszego biura trafił Infokiosk oczekiwany od dłuższego czasu.
Dostaliśmy go nieodpłatnie w ramach dużego projektu Polskiej Organizacji Turystycznej – jest to
pierwsze urządzenie tego typu w Gnieźnie jak i w Powiecie. W tej chwili urządzenie oferuje jedynie
możliwość przeglądania (w kilku językach) oficjalnej strony turystycznej POTu, lecz w najbliższym
czasie jego oferta ma być rozbudowana o dodatkowe strony poświęcone naszemu regionowi.
W październiku do POTu zostały przesłane wymagane adresy stron www wraz z logami, które
chcielibyśmy by były wyświetlane w urządzeniu i liczymy że może jeszcze w końcu roku 2012 uda się
to zrealizować. W POTcie cały czas trwają prace nad budowaniem sieci Infokiosków, których w tym
roku stanęło ponad 130 na terenie całej Polski. Docelowo oferta urządzenia ma być wzbogacona
także o możliwość wgrania i przeglądania gotowych prezentacji czy aplikacji na urządzenia mobilne
– wierzymy że przed sezonem 2013 Infokiosk będzie już w pełni działał tak jakbyśmy tego oczekiwali.
Certyfikaty
W czerwcu Polska Organizacja Turystyczna, jak co roku, ogłosiła Konkurs na „Najlepszy Produkt
Turystyczny” – Certyfikat POT. Współpartnerem Konkursu jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna.
Ideą Konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych turystom
produktów turystycznych. Jednocześnie celem jest ich popularyzacja, oraz wspieranie inicjatyw
zarówno lokalnych jak i regionalnych w tworzeniu atrakcyjnych produktów turystycznych.
W dniu 27 czerwca w Poznaniu odbyła się gala podczas której ogłoszono trzy wydarzenia które,
według kapituły konkursu, zostały wyłonione na poziomie regionalnym – z Wielkopolski. Wśród nich
znalazł się Szlak Piastowski! zgłoszony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie we współpracy
z biurem. Szlak Piastowski to jeden z najstarszych szlaków turystycznych w Polsce. A też szlak
budzący szereg pozytywnych historycznych emocji – związany z powstaniem naszego państwa.
Oprócz niego o certyfikat POT walczyły m.in. – „TurKol”, oraz cykl imprez historycznych na Zawodziu
w Kaliszu organizowanych przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.
Z nieskrywaną radością musimy stwierdzić że Szlak Piastowski 27 września na Zamku Królewskim
w Warszawie otrzymał Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny
2012r. Certyfikaty POT to nagroda dla wyjątkowych, atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych
turystom miejsc, obiektów, imprez oraz przedsięwzięć realizowanych na poziomie regionalnym
i lokalnym. Wszystkie certyfikowane produkty zostają objęte programem promocyjnym Polskiej
Organizacji Turystycznej. Z kolei zdobywca Złotego Certyfikatu - programem specjalnym, którym jest
sfinansowana przez Polską Organizację Turystyczną profesjonalna kampania promocyjna. Kapituła
tegorocznego Konkursu przyznała najlepszym produktom turystycznym 10 Certyfikatów Polskiej
Organizacji Turystycznej oraz 3 wyróżnienia, a z 9 kandydatów zgłoszonych do Złotego Certyfikatu
nominowała 4 produkty. Jest to wielkie wyróżnienie dla Szlaku Piastowskiego jak i całego regionu oraz
jest ukoronowaniem pracy wielu osób zaangażowanych w działania nad przygotowaniem wniosku do
POTu. Uważamy, że jest to dla nas wielka szansa promocyjna ale także spore wyzwanie by
w nadchodzącym roku zaprezentować Szlak Piastowski jak najlepiej oraz przygotować różnego typu
wydarzenia i akcje promocyjne zachęcające turystów do poznawania tego jednego z najważniejszych
szlaków turystycznych w Polsce. Pierwszymi widomymi akcjami promocyjnymi są – wystawa
certyfikowanych produktów zorganizowana przez POT i prezentowana w kilku miejscach w Polsce
w 2012 r., a także wysłane do Berlina materiały o „Szlaku Piastowskim” na potrzeby przygotowywanej
w Niemczech akcji promocyjnej przez berlińską delegaturę POT.
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Oprócz certyfikatu POT Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej otrzymało w tym roku, podobnie
jak w roku ubiegłym trzy gwiazdki w plebiscycie Polskiego Systemu Informacji Turystycznych
przyznawanych przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. Po cichu dzięki zmianie szyldu oraz
instalacji Infokiosku liczyliśmy na cztery, ale widocznie będziemy musieli na nie jeszcze poczekać.
Warto dodać, iż zgłoszony przez nasze Stowarzyszenie projekt „Kultura Piastów dla dzieci”
przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie otrzymał wyróżnienie w ramach konkursy
„Róża Regionów”.
INTERNET
Pracownicy biura OT „Szlak Piastowski” od początku istnienia punktu IT prowadzą i administrują
stroną www.szlakpiastowski.com.pl będącą stroną domową PCITu oraz Organizacji Turystycznej
„Szlak Piastowski”. Cały czas staramy się przebudowywać stronę tak by można było znaleźć na niej
jak najwięcej potrzebnych informacji na temat naszego regionu. W tym roku udało się przetłumaczyć
na język angielski oraz niemiecki interaktywną mapę Szlaku Piastowskiego dzięki czemu turyści
z zagranicy mogą w łatwy i szybki sposób poznać walory i historię miejsc wartych odwiedzenia na
Szlaku. Oprócz tego w tym roku wprowadzamy na naszą stronę kalendarz wydarzeń kulturalnych,
który będzie modyfikowalny przez użytkowników strony dzięki czemu samemu będzie można dodawać
do kalendarza ciekawe wydarzenia w regionie. Także w tym roku pojawiły się na stronie nowe zakładki
w tym Publikacje gdzie można poznać wszystkie publikacje aktualnie dostępne w biurze PCIT wraz
z krótką ich charakterystyką oraz ewentualną ceną. Na stronie także pojawiła się zakładka Rada
Programowo-Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego gdzie można przeczytać a także pobrać wszystkie
niezbędne dokumenty i informacje związane z działalnością Rady.
Od zeszłego roku do naszej strony podłączone jest oprogramowanie Google Analytics, które to
monitoruje ruch na naszej stronie. W formie wykresów możemy śledzić liczbę wejść na naszą stronę,
najczęściej odwiedzane treści, mapę świata jak i Polski na której codziennie aktualizowane są dane
skąd pochodzą osoby wchodzące na naszą stronę.
Dzięki danym z Google Analytics stwierdzić możemy że od początku do końca roku naszą stronę
odwiedziło blisko 26.000 ludzi a strona zaliczyła prawie 98.000 odsłon – co uważamy, wobec ciągłego
rozwoju strony, jest zadowalającym wynikiem. W okresie sprawozdawczym na naszej stronie pojawiło
się ponad 1 700 osób z poza Polski z blisko 60 różnych krajów. Jeśli chodzi o wejścia z poza naszego
kraju największą popularnością nasza witryna cieszy się w Niemczech – 297 wejść, następnie Wielka
Brytania – 148 wejść, USA – 111 wejść, Irlandia – 97 wejść, Holandia – 42 wejścia, Francja – 36
wejść, Hiszpania – 31 wejść, Ukraina – 29 wejść, Dania – 24 wejścia, Włochy – 24 wejścia, Litwa – 22
wejścia, Czechy – 19 wejść.
Oczywiście cały czas najwięcej odwiedzających naszą stronę pochodzi z Polski –24.400 odwiedzin.
Od niedawna w oprogramowaniu z którego korzystamy wprowadzono podział na województwa
z których najczęściej trafiają do nas zainteresowani. Na rycinie poniżej zobrazowane jest
zainteresowanie naszą stroną względem regionów – jak widać najwięcej ludzi nadal trafia do nas ze
środkowej części kraju.
Patrząc natomiast na liczbę odwiedzin względem miast najwięcej wejść odnotowujemy z Poznania
– blisko 6 140, następnie jest Warszawa – z ponad 3 998 wejściami, a dalej Gniezno
– z ponad 2 033 wejściami, Kraków – 942 wejść, Bydgoszcz – 899, Wrocław – ponad 667 wejść,
Toruń – ponad 640 wejść, Łódź – 587, Katowice – 550 i Gdańsk – 470 wejść.
Na podstawie przedstawionych danych stwierdzić można że wśród odwiedzających naszą stronę
dominuje centralna Polska skupiona mniej więcej w obrębie Szlaku Piastowskiego. Drugim
największym skupiskiem ludzi wchodzących na nasz portal jest południowa część Polski – rejon
Śląska z którego przyjeżdża do nas sporo wycieczek oraz północ Polski jak: Gdańsk, Sopot, Gdynia
– i z tych trzech miast z rejonu północnego obserwujemy najwięcej odwiedzin. Porównując te dane
z zeszłorocznym zestawieniem – można stwierdzić że układ zainteresowania naszą stroną
mieszkańców poszczególnych miast jest identyczny, z tym że w tym roku liczba odwiedzin była
większa. Oprócz tego oczywiście cały czas prowadzone są różnego typu akcje promocyjne, w tym
roku głównie w Internecie z racji ograniczonych możliwości finansowych. Jednocześnie cały czas
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współpracujemy z punktami IT (większością punktów) znajdującymi się w obrębie Szlaku
Piastowskiego z którymi regularnie wymieniamy się materiałami promocyjnymi i folderami.
Na początku przyszłego roku nasze materiały promocyjne w wersji niemieckojęzycznej zostaną
wysłane do niemieckiego oddziału Polskiej Organizacji Turystycznej.
Patrząc na te wyniki pociesza fakt że zainteresowanie naszą stroną, działaniami i usługami
w największych miastach w Polsce jest całkiem spore. Pokazuje to, iż nasz region nadal jest
interesującym i magnetyzującym miejscem a dziedzictwo znajdujące się na jego trasie przyciąga cały
czas interesantów nawet z odległych części kraju. Podsumowując ten rok można powiedzieć że był on
dla nas bardziej udany, i mimo ograniczeń finansowych oraz kadrowych udało się zrealizować
i zakończyć kilka ciekawych projektów a także obsłużyć największą liczbę turystów w dotychczasowej
historii działania biura.
Regularnie raz w miesiącu w biurze PCIT odbywają się zebrania Zarządu Organizacji Turystycznej
„Szlak Piastowski”, gdzie dyskutowane są bieżące kwestie z działalności Organizacji.
Pracownicy biura są także zaangażowani w przygotowywanie ofert – programów jakie
współorganizuje OT „Szlak Piastowski”. Pracownicy biura byli też zaangażowani w organizację
i przebieg Ogólnopolskiego Sejmiku Przewodnickiego.

opracował:
Mateusz Wrzesiński – Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”
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Załacznik nr 8 – Sprawozdanie z działalności programowej Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej w 2012 roku (projekt nr III4Ab/76)

I. Realizacja zadań statutowych
Liczba członków na dzień 01.01.2012 r. Liczba członków na dzień 31.12.2012 r. Wzrost liczby członków o 16,7 %

72
84

Przyjęcia
1. Gmina Czerwonak
2. „ORBIS” S.A. Oddział NOVOTEL POZNAŃ CENTRUM
3. „PIETRAK” Hotel
4. Gmina Zbąszyń
5. Dwór „USTRONIE”
6. „GRÓD POBIEDZISKA”
7. Fortis „NOWY STARY BROWAR”
8. „KARCZMA KALISKA”
9. „ANDERSIA TOWER HOTEL MANAGEMENT”
10. Stado Ogierów Sieraków
11. Hotel „MORAN” w Powidzu
12. Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu
Posiedzenia Zarządu WOT
Odbyło się 7 posiedzeń Zarządu WOT, na których podjęto 28 uchwał w sprawie:
1. Przyjęcia na członka WOT Gminę Czerwonak
2. Przyjęcia na członka WOT „ORBIS” S.A. Oddział NOVOTEL POZNAŃ CENTRUM
3. Przyjęcia na członka WOT firmę „PIETRAK” Hotel
4. Przyjęcia na członka WOT Gminę Zbąszyń
5. Przyjęcia na członka WOT Dwór „USTRONIE”
6. Przyjęcia na członka WOT „GRÓD POBIEDZISKA”
7. Przyjęcia na członka WOT firmę Fortis „NOWY STARY BROWAR”
8. Przyjęcia na członka WOT Gospodarstwo Agroturystyczne„KARCZMA KALISKA”
9. Przyjęcia na członka WOT „ANDERSIA TOWER HOTEL MANAGEMENT
10. Przyjęcia na członka WOT Stada Ogierów Sieraków
11. Przyjęcia na członka WOT Hotel „MORAN” w Powidzu
12. Przyjęcia na członka WOT Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu
13. Zatwierdzenia „Programu rozwoju zasobów ludzkich i struktur organizacyjnych turystyki
w Wielkopolsce”
14. Przyjęcia projektu sprawozdania z działalności programowej WOT w 2011 roku
15. Przyjęcia sprawozdania finansowego WOT za 2011 rok
16. Zatwierdzenia zmian w planie finansowym WOT na 2012 rok
17. Upoważnienia do podpisywania umów z partnerami projektu pn „Kompleksowa promocja
markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”
18. Zatwierdzenia programu działania w zakresie realizacji Programu rozwoju zasobów ludzkich
i struktur organizacyjnych turystyki w Wielkopolsce na lata 2012 i 2013.
19. Powołania Regionalnej Kapituły Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Certyfikat POT
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20. Powołania Wielkopolskiej Komisji Certyfikującej Punkty Informacji Turystycznej
w Wielkopolsce
21. Zmian w planie finansowym WOT w 2012 roku
22. Pełnomocnictwa do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach projektu „Kompleksowa
promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”
23. Przeznaczenia środków pozyskanych w ramach kredytu rewolwingowego z Banku BGŻ o
wartości do 300 tysięcy złotych na poczet pokrycia wydatków niekwalifikowanych w ramach
projektu „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla
Wielkopolski”
24. Upoważnienia członków Zarządu do zaciągnięcia kredytu rewolwingowego w banku BGŻ
25. Przyjęcia projektu Programu działania WOT w 2013 roku
26. Przyjęcia projektu Budżetu WOT w 2013 roku
27. Ustalenia wysokości kosztów udziału samorządów i branży turystycznej na targach krajowych
w 2013 roku
28. Upoważnienia dla
Dyrektora Biura w sprawie składania oświadczeń woli w imieniu
stowarzyszenia w zakresie rozporządzania mieniem, w tym zaciągania zobowiązań
majątkowych z wyłączeniem kredytów bankowych
Walne Zebrania
W 2012 roku odbyły się 3 Walne Zebrania Członków WOT.

29.05.2012 r. na którym przyjęto sprawozdanie z działalności programowej i finansowej WOT za 2011
rok, udzielono absolutorium Zarządowi WOT za 2011 rok oraz odbyły się wybory uzupełniające na
członka Komisji Rewizyjnej.

28.09.2012 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków WOT, na którym podjęto uchwały o:


Upoważnieniu Zarządu Stowarzyszenia Wielkopolska Organizacja Turystyczna do
zaciągnięcia kredytu rewolwingowego o wartości 300 tys. zł tytułem pokrycia należności
publicznoprawnych - podatku VAT w orientacyjnej wysokości 1.205.430,00 zł w ramach
projektu „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla
Wielkopolski”.

Zobowiązaniu
Zarządu
Stowarzyszenia
Wielkopolska
Organizacja
Turystyczna
do ujęcia w planach finansowych w latach 2013-2015 wartości kosztów niekwalifikowanych
projektu „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla
Wielkopolski” w orientacyjnej wysokości 1.205.430,00 zł.

Upoważnieniu członków Zarządu Stowarzyszenia Wielkopolska Organizacja Turystyczna do
podpisania wniosku kredytowego oraz umowy kredytowej na pokrycie wartości kosztów
niekwalifikowanych
w orientacyjnej wysokości 1.205.430,00 zł w ramach
projektu
„Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”.
11.12.2012 r. na którym zatwierdzono wysokość składek członkowskich i wpisowego na 2013 rok,
zatwierdzono plan finansowy i program działania na 2013 rok, upoważniono Zarząd WOT do
wprowadzania zmian w programie działania i planie finansowym na 2013 r.

Składki członkowskie
- składka Województwa Wielkopolskiego wyniosła – 800 000,00 zł
- składki pozostałych członków wyniosły

– 160 794,60 zł
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Bieżąca komunikacja
W 2012 roku członkowie WOT otrzymali:






II.

sprawozdania merytoryczne i finansowe za I, II, III i IV kwartał
informacje o planowanych kwartalnych działaniach Biura WOT
oferty udziału w imprezach targowych i promocyjnych organizowanych przez
WOT oraz sprawozdania z tych imprez
oferty udziału w innych projektach WOT i POT (Certyfikat POT, materiały do stron
internetowych, szkolenia, konkursy)
Działalność promocyjna

Zorganizowano promocję na następujących zagranicznych targach turystycznych:
1. Międzynarodowych Targach Turystycznych Caravaning Motor Touristik w Stuttgarcie (Niemcy)
2. Międzynarodowych Targach Turystycznych SALON de VACANCES w Brukseli (Belgia)
3. Międzynarodowych Targach Turystycznych REISEN w Hamburgu (Niemcy)
4. Międzynarodowych Targach Turystycznych FIETS en WANDELBEURS w Amsterdamie
(Holandia)
5. Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB w Berlinie (Niemcy)
6. Międzynarodowych Targach Turystycznych Caravaning & Touristik” w Lipsku (Niemcy)
Zorganizowano promocję na następujących targach turystycznych w kraju:
1. Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na Styku Kultur” w Łodzi
2. Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu
3. Międzynarodowych Targach Turystycznych „GLOB” w Katowicach
4. Międzynarodowych Targach Turystycznych „LATO” w Warszawie
5. Międzynarodowych Targach Turystycznych GTT w Gdańsku
6. Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR-SALON w Poznaniu
Promocja w regionie
W 2012 roku zorganizowano 10 edycji Wielkopolskiej Giełdy Turystycznej pod hasłem „Wpadnij
z sąsiedzką wizytą”, gdzie promowano zwiedzanie regionu i oferty wypoczynkowe na lato w :
1. Wolsztynie
2. Kłecku
3. Koninie
4. Kaliszu
5. Lesznie
6. Pile
7. Wągrowcu
8. Gostyniu
9. Turku
10. Poznaniu
Dodatkowe działania promocyjne
1. Na targach „AKTYWNI 50+” w Poznaniu
2. Na targach Edukacyjnych w Poznaniu
3. Wystąpienie promocyjne w ramach Partnerstwa Odry na imprezie POW WOW w Berlinie
4. W pociągu specjalnym „Pirat” do Kołobrzegu
5. Podczas Dni Brandenburgii w Lübbenau (Niemcy)
6. Na targach TT Warsaw w Warszawie
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7.
8.
9.
III.

Promocja atrakcji turystycznych członków WOT w Centrum Informacji Turystycznej na Starym
Rynku w okresie wiosenno-letnim.
Na Jarmarku Bożonarodzeniowym- „Spotkanie z Polską ‘’ w Poczdamie
Na targach „CAVALLIADA” w Poznaniu
Działalność wydawnicza

W przygotowaniu wydawnictw czynny udział brali członkowie WOT przekazując materiały
zdjęciowe, tekstowe i wydawali opinie nt. informacji poszczególnych folderów w zakresie
dotyczącym ich obszaru działania.
Zrealizowano druk następujących tytułów:
1. Raport WOT 2011
2. Rowerowy Szlak Bursztynowy w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej
3. Autostradą do Wielkopolski – w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej
4. Folderu składanki „Weekend w …. „ w wersji polskiej:
• Pile, Złotowie i okolicach,
• Kaliszu, Koźminku, Opatówku i Gołuchowie
• Lesznie i okolicach
• Wolsztynie, Rakoniewicach i okolicy
• Grodzisku, Nowym Tomyślu i okolicach
• Chodzieży, Obornikach i okolicy
• Śremie, Puszczykowie i okolicach
• Szamotułach, Wronkach
• Czarnkowie, Trzciance i okolicach
• Międzychodzie, Kwilczu i Sierakowie
• Murowanej Goślinie i Wągrowcu
• Jarocinie, Żerkowie, Dobrzycy i Nowym Mieście n. Wartą
• Koninie, Turku i Kłodawie
• Gostyniu, Kościanie, Krzywiniu i okolicach
• Gnieźnie, Trzemesznie i okolicach
5. „Wydzieranki” z atrakcjami turystycznymi Wielkopolski dla 5 punktów IT w Wielkopolsce.
Kalendarz imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w Wielkopolsce w 2012 r. – w wersji
polskiej, angielskiej i niemieckiej wydano w wersji elektronicznej i umieszczono na stronach
internetowych www.wielkopolska.travel oraz www.turystyka-kulturowa-wlkp.pl
Łączny nakład wydawnictw promocyjnych, które zostały wydane w 2012 roku ze składek członków
WOT,
w ramach projektu „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski” oraz na
EURO 2012 to 202 500 egz. w 7 wersjach językowych oraz 10 000 płyt DVD zawierających
wydawnictwa turystyczne WOT i 500 płyt DVD z materiałami promocyjnymi regionu na EURO 2012.
IV.
1.
2.

3.
4.

Informacja turystyczna
Przeprowadzono Certyfikację punktów IT i zorganizowano Galę wręczenia certyfikatów dla
jednostek informacji turystycznej z Wielkopolski
Stała współpraca z Wydawnictwem Miejskim w zakresie świadczenia usług informacji
turystycznej
o Wielkopolsce przez Centrum Informacji Miejskiej
Stała współpraca z certyfikowanymi punktami IT - wysyłka materiałów promocyjnych
Wysyłka materiałów promocyjnych do
ośrodków zagranicznych Polskiej Organizacji
Turystycznej
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V.
1.
2.

Wizyty studyjne
Zorganizowano study – tour dla dziennikarzy z Niemiec nt. turystyki kolejowej w Wielkopolsce
Zorganizowano Study – tour dla dziennikarzy z Belgii nt. turystyki aktywnej w Wielkopolsce

1.
2.
3.
4.

Strony internetowe
Aktualizowano na bieżąco stronę internetową Stowarzyszenia www.wot.org.pl
Uruchomiono wersję holenderską portalu www.wielkopolska.travel
Prowadzono akcje informacyjno-promocyjne na portalu społecznościowym Facebook
Administrowano pozostałymi stronami www.

VI.

VII.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Konferencje prasowe i działalność Public Relations
Zorganizowano Konferencję prasową i wręczono Certyfikaty dla
punktów informacji
turystycznej
w Wielkopolsce
Zorganizowano etap regionalny Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Certyfikat POT
2012 oraz uroczystą Galę wręczenia nominacji i dyplomów
Redakcja działów „Wydarzenia” i „Aktualności” regionalnego portalu internetowego
www.wielkopolska.travel oraz redakcja działów „Aktualności”, „Napisali o nas” na stronie
www.wot.org.pl
Redagowanie i wysyłka newslettera WOT
Stała współpraca WOT z dziennikarzami Głosu Wielkopolskiego, Aktualności Turystycznych,
Wiadomości Turystycznych, Radia Merkury, Radia Emaus, Radia eska Poznań i innych
mediów
Spotkania przedstawicieli Zarządu i Biura z samorządami nt. rozwoju turystyki w Wielkopolsce
i przystąpienia do WOT.

VIII.
1.
2.

Promocja Wielkopolski na EURO 2012
Wydano ulotki „piłki” z najważniejszymi produktami turystycznymi Wielkopolski
Zorganizowano 2 wizyty studyjne dla dziennikarzy i przedstawicieli branży turystycznej
z Portugalii
3. Zorganizowano wizytę studyjną dla dziennikarzy z Wielkiej Brytanii przygotowujących
publikacje
pt:” Polska przed EURO 2012”
4. Przygotowano i zrealizowano druk wydzieranek o atrakcjach turystycznych Wielkopolski
w wersji polsko – angielskiej oraz włosko - chorwackiej.
5. Zorganizowano z Miastem Poznań w porozumieniu z Autostradą Wielkopolską S.A. kolportaż
materiałów promocyjnych (wydzieranek i piłek) na 2 punktach poboru opłat na Autostradzie
przy wjeździe do Poznania
6. Przekazano materiały promocyjne (wydzieranki i piłki) do mobilnych punktów informacji
turystycznej zorganizowanych przez Miasto Poznań
7. Przekazano materiały promocyjne o Wielkopolsce do hoteli w Poznaniu
8. Przekazano materiały promocyjne do nowo uruchomionego punktu informacji turystycznej
w nowym Dworcu Kolejowym
9. Przekazano materiały promocyjne do punktu informacji turystycznej na Lotnisku Ławica
10. Zorganizowano promocję w Fun-Campie Carlsberga w Poznaniu wraz z pokazem grupy
Wojów Słowiańskich „Comes” z Gniezna (we współpracy z Powiatem Gnieźnieńskim)
11. Przekazano materiały promocyjne o Wielkopolsce w porozumieniu z POT do
zorganizowanych Fun-Campów w innych miastach gospodarzy EURO
12. Przygotowano na płycie DVD teksty promocyjne nt. 11 produktów turystycznych w wersji
polskiej, angielskiej, niemieckiej, włoskiej i chorwackiej, zdjęcia i materiały filmowe promujące
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walory Wielkopolski, ulotki „piłki” z 5 produktami turystycznymi Wielkopolski oraz wydzierankę
z największymi atrakcjami w wersji wielojęzycznej, a następnie
- przekazano dla dziennikarzy w Media Center EURO 2012
- wysłano do POIT-ów w Europie
- wysłano do Ambasad i Konsulatów RP
IX.
1.
2.
3.

X.
1.
2.
3.

XI.
1.
2.
3.
4.
5.

Inne działania
Organizacja posiedzeń Wielkopolskiej Kapituły Turystycznych Znaków Drogowych
Współpraca z Polską Organizacją Turystyczną
Nadzór nad realizacją wielkopolskiego odcinka programu telewizyjnego pt. ”Nie ma jak
Polska”
Współpraca z Urzędem Marszałkowskim
Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
Udział w pracach Kapituły Konkursu na „Najlepszy obiekt turystyki wiejskiej w Wielkopolsce
w 2012 roku” organizowanym przez Departament Rolnictwa
Udział w Światowym Dniu Turystyki organizowanym przez Departament Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Współpraca w ramach Partnerstwa Odry
Współpraca z firmą visitBerlin
Zorganizowano spotkanie partnerów projektu w Poznaniu
Udział w Szczycie Politycznym Partnerstwa Odry w Greifswaldzie
Udział partnerów w spotkaniu w Dreźnie
Zorganizowano 2 dni zdjęciowe dla ekipy filmowej z USA – Program Travelscope w ramach
Partnerstwa Odry

XII.
Pozyskane dotacje
Otrzymano dotacje na następujące zadanie:

L.p.
1.

Nazwa zadania
Certyfikacja punktów i centrów it

Instytucja
wspierająca
Polska Organizacja
Turystyczna

Wartość
projektu
11.000,00 zł

Wartość
dotacji
5.000,00 zł

XIII.
1.
2.

Realizacja projektu w ramach WRPO „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce”
Bieżące nadzorowanie i administrowanie Systemem Informacji Turystycznej w Wielkopolsce
Przygotowywanie kompletnej dokumentacji szkód i zgłaszanie uszkodzeń Infokiosków do
firmy ubezpieczeniowej

XIV.

Realizacja projektu w ramach WRPO „Kompleksowa promocja wiodących produktów
turystycznych Wielkopolski
Wartość projektu
Wartość dofinansowania
Wartość realizacji w 2012 r.

1.

- 4 580 503,62 zł
- 3 352 843,57 zł
- 2 292 410,92 zł

Organizacja konferencji prasowej nt. projektu promocyjnego, w tym badanie ruchu
turystycznego
w Wielkopolsce
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2.

Opracowanie nowej szaty graficznej i druk wydawnictw turystycznych oraz wytłoczenie i
nagranie płyt CD-R o Wielkopolsce
- Wielkopolska – największe atrakcje turystyczne PL, EN, DE, ESP
- Turystyka aktywna w Wielkopolsce PL, EN, DE
- Turystyka wodna w Wielkopolsce PL, EN, DE
- Turystyka na kolejowych szlakach Wielkopolski PL, EN, DE
- Turystyka konna w Wielkopolsce PL, EN, DE
- Campingi w Wielkopolsce PL, EN, DE, NL
- Kuchnia wielkopolska PL, EN, DE
- Wypoczynek rodzinny w Wielkopolsce PL, EN, DE
- Szlaki rowerowe w Wielkopolsce PL, EN, DE
- Mapa atrakcji kulturowych Wielkopolski PL, EN, DE
- Wielkopolska Piastowska – Szlak Piastowski PL, EN, DE, ESP
- Szlak zamków, pałaców i dworów PL, EN, DE, ESP
- Zabytki wielkopolskich miast i miasteczek PL, EN, DE, ESP
- Zabytkowy Poznań PL, EN, DE, ESP
- Szlak zabytków techniki PL, EN, DE, ESP
- Miejsca pielgrzymkowe w Wielkopolsce PL, EN, DE, ESP
- Szlak budowli i kościołów drewnianych PL, EN, DE
- Rozrywkowy Poznań PL, EN, DE
- Muzea w obiektach zabytkowych PL, EN, DE
- Wielkopolska wybitnych Polaków PL
- Śladami Fryderyka Chopina po Wielkopolsce PL, EN, DE
- Szlak kultury żydowskiej w Wielkopolsce PL, EN, DE
- Wielkopolska wybitnych europejczyków PL, EN, DE
- Szlak cysterski, pętla wielkopolsko-lubuska PL, EN, DE
4. Realizacja zadania wykonanie papierowych toreb promujących portal turystyczny wraz
z
wizualizacją produktów turystycznych.
5. Opracowanie całościowej koncepcji kreatywnej i działań komunikacyjnej oraz stworzenie
wybranych elementów kompleksowej kampanii promocyjnej produktów turystycznych i
wizerunku turystycznego Wielkopolski
6. Realizacja zadania pn. Organizacja specjalistycznych warsztatów szkoleniowych dla kadr
turystycznych - warsztaty w Osiecznej k. Leszna i Pile
7. Przygotowanie przetargu na torby pp promujące portal turystyczny wraz z wizualizacją
8. Przetłumaczenie strony internetowej na język rosyjski www.wielkopolska.travel
9. Przygotowywanie i złożenie wniosków – refundacyjnych i rozliczających zaliczki
XV.

Realizacja projektu w ramach WRPO „Kompleksowa promocja markowego produktu
turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”
wartość projektu
wartość dofinansowania

6 591 868,58 zł
4 609 850,54 zł

1. Podpisano Umowy Partnerskie z Partnerami projektu,
2. Zorganizowano spotkania z Parterami projektu,
3. Rozpoczęto prace nad opracowaniem tekstu wydawnictw turystycznych przeznaczonych do
realizacji w ramach projektu,
4. Rozpoczęto gromadzenie bazy zdjęciowej do projektów graficznych wydawnictw turystycznych
przeznaczonych do realizacji w ramach projektu,
5. Przeprowadzano obowiązkowe rozeznanie rynku na następujące zadania:
- Opracowanie projektu graficzno-plastycznego stoiska promocyjnego Wielkopolski,
- Wizualizacja, aranżacja i wykonanie zabudowy wielkopolskiego stoiska na targi krajowe
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i zagraniczne wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu
o gotowe projekty graficzno-plastyczne oraz obsługi technicznej, transportu,
magazynowania i sprzątania tego stoiska podczas targów,
- Transport materiałów na targi krajowe oraz zagraniczne,
- Druk wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski
w wybranych wersjach językowych,
- Opracowanie graficzne wydawnictw turystycznych o Wielkopolsce.
6. Opracowano brief całościowej koncepcji kreatywnej i działań komunikacyjnych kompleksowej
kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.
XVI.

Realizacja zadania „Promocja wizerunkowo-produktowa Wielkopolski na liniach
lotniczych
1. Ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy zadania
2. Przygotowanie i przetłumaczenie tekstów promocyjnych w o Wielkopolsce
3. Dobór zdjęć do kampanii promocyjnej

XVII.




XVIII.

Otrzymane wyróżnienia i nagrody
I miejsce w konkursie „Najlepsza oferta ekspozycyjna Polskiego Regionu w ramach XVII
Targów Turystyki i Wypoczynku „Lato 2012” w Warszawie
Dyplom za zajęcie III miejsca w Konkursie „Globalny Format 2012” za serię wydawnictw
„Weekend w …” oraz Piłki Euro 2012 na targach turystycznych GLOB 2012
Wyróżnienie w konkursie Wiadomości Turystycznych - Róża Regionów 2012 za foldery z serii
wydawnictw na temat turystyki kulturowej w Wielkopolsce oraz folder pt. „Szlaki turystyczne
na obszarach chronionych w Wielkopolsce”.
Zatrudnienie

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2011 r. zatrudniało 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Usługi
księgowe prowadzi Kancelaria Biegłych Rewidentów „AUDYT” z Poznania.

Zarząd:







Tomasz Wiktor - Prezes (Dyrektor Departamentu Sportu i TurystykiUrzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego)
Andrzej Rogozinski
- Wiceprezes (Burmistrz Wolsztyna)
Iwona Duda
- Skarbnik (Kierownik Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej
Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza)
Agnieszka Rzempała-Chmielewska - członek (Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie)
Jerzy Ptak – członek (Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego)
Henryk Kuśmirek - członek (Kierownik Wydziału Kultury, Sporu i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Konina)

opracowało:
biuro WOT w Poznaniu
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Załacznik nr 9 – Zestawienie dotacji do realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2012
roku (projekt nr IV1Aa/79)

Organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów, festiwali, koncertów
osadzonych w tradycji ludowej i regionalnej
lp.

wnioskodawca

przyznana
kwota dotacji

nazwa zadania

1.

ZHP – Hufiec Gniezno

Harcerski Jarmark Kulturalny

1.000,00 zł

2.

ZHP – Hufiec Gniezno

VIII Rajd Niepodległości

1.000,00 zł

3.

Stowarzyszenie Młodych
Wielkopolan

XVIII Powiatowa Gwiazdka dla Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej

3.000,00 zł

4.

Organizacja Turystyczna „Szlak
Piastowski”

Obchody oraz inscenizacja wybuchu
Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie w
roku 2012 pt. „Powstańcy zdobywają
koszary”

3.000,00 zł

5.

Towarzystwo Wielkopolska
- Izrael

IX Dni Kultury Żydowskiej
i Izraelskiej

1.500,00 zł

6.

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie
Sportów Lotniczych im. Ludwika
Szajdy

Kultywowanie tradycji lotniczych wśród
mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego –
piknik motoparalotniowy – historia lotniska
Gniezno-Nałęcz, zawody zdalnie
sterowanych modeli latających – ich
historia i teraźniejszość oraz zawody
latawcowe”

4.000,00 zł

7.

Stowarzyszenie Wielkopolanie

Zapomniane i przypomniane na nowo

4.000,00 zł

8.

UKS Kłusak

W siodle poznajemy tradycję historyczną
biskupa Mikołaja Kurowskiego i chorągwi
gnieźnieńskiej

5.000,00 zł

9.

Fundacja Nasza Wieś

Wieś polska – poznajemy sprzęty,
tradycje, obrzędy i kulturę

3.500,00 zł

10.

Stowarzyszenie Instytut
Rozwoju i Promocji Kolei

Dni Pary

4.000,00 zł

RAZEM:
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Załacznik nr 10 – Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej
za rok 2012 (projekt nr IV2Be/89)

Poniższa tabela obrazuje ilość obsłużonych klientów biura Informacji Turystycznej oraz liczbę
wycieczek zorganizowanych,
które korzystały z naszych usług przewodnickich w kolejnych
miesiącach roku 2012 w porównaniu z latami 2010 i 2011:

MIESIĄC
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
suma

KLIENCI
INDYWIDUALNI
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
150
120
115
165
170
140
419
280
300
790
830
750
964
987
1756
1000
645
105
23
30
7034

1020
975
1560
1020
745
105
30
25
6880

950
960
1720
1200
890
220
110
40
7395

Rok 2010
1
9
13

OBSŁUŻONE
WYCIECZKI
Rok 2011
1
5
19

Rok 2012
2
4
3
29

87
84
22
22
28
30
1
321

84
72
29
20
25
19
9
6
289

109
77
21
19
39
23
5
9
340

Przyglądając się powyższej tabeli łatwo można stwierdzić że ten rok był dla nas bardziej udany pod
względem frekwencji. Pomimo ograniczeń kadrowych (brak trzeciego pracownika w intensywniejszym
sezonie letnim) pracownikom biura PCIT udało się obsłużyć 340 wycieczek co jest jak dotąd rekordem
od czasu funkcjonowania punktu. Może to pokazywać że nasza pozycja na rynku obsługi ruchu
turystycznego na terenie Gniezna jak i Szlaku Piastowskiego jest zauważalna, a dotychczasowe
zabiegi promocyjne oraz ciągłe poszerzanie oferty procentują większym zainteresowaniem naszymi
usługami. Może to napawać optymizmem a jednocześnie motywuje do dalszej pracy i rozwijania
oferty.
W bieżącym roku PCIT odwiedziło 7 395 turystów indywidualnych i 340 wycieczek, co stanowi łączną
liczbę 20 315 osób obsłużonych w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej. Na zwiększenie się
liczby turystów indywidualnych w tym roku mogło mieć wpływ m.in. odbywające się w tym roku
w naszym kraju Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Na stornie internetowej
zamieściliśmy ofertę (w języku polskim i angielskim) z bazą noclegową dla kibiców. A ofertę taką
przekazaliśmy także do biura organizacji mistrzostw w Poznaniu. W naszym mieście jak i najbliższej
okolicy przebywali w trakcie trwania mistrzostw głównie: Irlandczycy, Chorwaci oraz Włosi. Oczywiście
liczba kibiców nocujących w naszym regionie była nieporównywalnie mniejsza niż np. w Poznaniu
i w większości byli to kibice którzy w naszym kraju spędzali 2-3 dni i wracali do domu. Pocieszającym
jednak może być fakt, że pozytywny odbiór całych mistrzostw przez kibiców z poza naszej granicy
a także dobra promocja powinny zaowocować w najbliższych latach zwiększonym zainteresowania,
naszym krajem jako jedną z destynacji wakacyjnych dla europejczyków. Warto podkreślić, iż według
przeprowadzonych badań kibice uczestniczący w mistrzostwach w większości nie korzystali z oferty

195

Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego
w roku 2012
turystycznej czy kulturalnej proponowanych w poszczególnych miastach – tymi którzy najbardziej
skorzystali z pobytu kibiców były restauracje, bary i kluby. Pozwala to przypuszczać że przynajmniej
część z nich wróci do naszego kraju by bliżej poznać naszą kulturę.
Analizując natomiast liczbę wycieczek zorganizowanych przez PCIT warto zaznaczyć,
że w porównaniu z poprzednim rokiem biuro obsłużyło ponad 50 wycieczek więcej co jest dla nas
bardzo dobrym wynikiem. Od kilku lat mamy już w swojej bazie grupę tour-operatorów, którzy
regularnie każdego roku korzystają z naszych usług. W turystyce najlepszym marketingiem jest tzw.
marketing szeptany czyli z tzw. polecenia. Ktoś to raz skorzystał z naszych usług i był z nich
zadowolony podzieli się tym ze współpracownikami, znajomymi i rodziną – co jest najlepszą
rekomendacją dla naszej działalności. Jak można sądzić po wzroście korzystających poziom naszych
usług jest na wysokim poziomie – klienci wracają do nas, a także dzięki działaniom marketingowym
pozyskujemy nowych. Analizując bardziej szczegółowo charakter obsłużonych grup stwierdzić można,
iż w większości były to wycieczki krótki – jedno- dwu- i trzydniowe. Oczywiście pojawiały się także
grupy przebywające w okolicy od 5 do 7 dni, ale na tle pozostałych była to mniejszość. Większości
były to grupy będące przejazdem na trasie podczas większego i dłuższego zwiedzania – głównie
Szlaku Piastowskiego. Warunkuje to przygotowanie na przyszły rok dobrej oferty gotowych wycieczek
i/lub gotowych propozycji pakietowych – w skład których wchodzić będzie co najmniej kilka usług
pobytowych.
Poniższy wykres pokazuje jak plasuje się frekwencja turystyczna tego roku względem lat ubiegłych.
Reasumując stwierdzić można, że ruch turystyczny w naszym regionie od kilku lat jest na dość
zbliżonym poziomie, a po minimalnym zahamowaniu odnotowujemy niewielki wzrost.
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opracował:
Mateusz Wrzesiński – Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Gnieźnie

196

