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1. Metodyka tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu Śremskiego 

do roku 2020 
Wyzwania rozwojowe przed jakimi stają jednostki samorządu terytorialnego związane są                

z procesami globalizacji i integracji. Przestrzeo, dotychczas rozumiana w klasycznym, geograficznym 

kontekście przestaje byd tylko rozciągłością wzdłuż wymiarów, a poddaje się procesom kurczenia. 

Odległośd ma coraz mniejsze znaczenie w dobie korzystania z Internetu, powszechnej mobilności                 

i innowacjom. Nowy paradygmat polityki regionalnej opiera się jednak na znaczeniu terytorium i jego 

specyfice. Place-based policy to długoterminowa strategia rozwoju oparta na czynnikach 

endogenicznych i ukierunkowana na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Nowy paradygmat 

wyraźnie dostosowuje się do charakteru miejsca, skupia się na wykorzystaniu lokalnych umiejętności 

i doświadczeo. Projekty realizowane w ramach nowej polityki regionalnej charakteryzowad się mają 

wysokim stopniem kontroli społecznej i kluczowym znaczeniem partycypacji społecznej.  

Realizacja strategii jest nieustannym procesem, który wpisuje się w założenia cyklu Deminga, 

opartego na prostej zasadzie następowania po sobie kolejnych etapów działania (rysunek 1). 

Strategia Rozwoju Powiatu Śremskiego do 2020 powstawała według metodologii J. Brysona1 

wykorzystywanej w planowaniu instytucji publicznych i non profit oraz jednostek terytorialnych, 

która opiera się na podejściu procesowym ukierunkowanym na pobudzenie zaangażowania 

interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w realizację strategii. Tworzenie strategii jest więc 

procesem opartym na postulacie ciągłości i zaangażowania.  

  

Cykl Deminga Cykl strategiczny 

Rysunek 1. Cykl Deminga i cykl strategiczny 
Źródło: opracowanie własne 

 

                                                           
1
 Bryson J., 2004, Strategic planning for public and nonprofit organizations. A Guide to Strengthening 

Sustaining Organizational Achievement, 3rd Edition, John Wiley and Son, San Francisco 



Strategia Rozwoju Powiatu Śremskiego do roku 2020 

4 
 

Strategia Rozwoju Powiatu Śremskiego do roku2020 została przygotowana z uwzględnieniem 

najważniejszego zasobu endogenicznego Powiatu, jakim jest kapitał ludzki. Partycypacja społeczna, 

na szeroką skalę zastosowana w tworzeniu tej Strategii, ma znaczenie ze względu na nowe podejście 

w funkcjonowaniu regionów, które wskazuje na to, że terytorium jest systemem złożonym o wysokim 

stopniu skomplikowania i odpowiednie zaangażowanie aktorów lokalnych w proces tworzenia, 

wdrażania i monitorowania Strategii pozwala multiplikowad efekty zmian i może prowadzid do 

zmiany ścieżki rozwoju danego terytorium w długim okresie.  

Korzystając z danych dostępnych w statystyce publicznej oraz przy zaangażowaniu 

pracowników Starostwa Powiatowego  i dyskusji w trakcie spotkao przygotowano diagnozę sytuacji 

społeczno-gospodarczej Powiatu, a także analizę porównawczą z uwzględnieniem pozostałych 

powiatów Wielkopolski. Konsultacje społeczne w trakcie tworzenia Strategii odbyły siędwukrotnie - 

31 lipca i 18 sierpnia 2014r. 

Na podstawie zgromadzonych danych zebranych podczas konsultacji oraz formularza 

ankietowego dostępnego m. in. poprzez stronę internetową www.powiat-srem.pl, spotkao  

z władzami i Zespołem ds. Strategii oraz indywidualnych rozmów przeprowadzonych z mieszkaocami 

sformułowano drzewa problemów, wizję, a także schemat celów uporządkowanych hierarchicznie. 

Do celów określono strategię monitorowania i ewaluacji działao strategicznych, proponując wskaźniki 

kontekstowe i strategiczne mierzące stopieo realizacji zamierzeo. Wyznaczone cele poddano analizie 

uwzględniając komplementarnośd ich treści w ramach schematu oraz spójnośd z zapisami 

europejskich i krajowych dokumentów strategicznych a także dokumentów strategicznych jednostek 

samorządu terytorialnego: Strategii Europa 2020, Strategii Rozwoju Kraju 2020, Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego 2010-2020,Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 

oraz projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pod uwagę 

wzięto także dokumenty strategiczne opracowane w gminach należących do Powiatu 

Śremskiego.Opracowano także plan wdrażania i plan komunikacji społecznej dokumentu. 

2. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu Śremskiego 

2.1. Informacje ogólne 

2.1.1. Położenie i uwarunkowania administracyjne 

Powiat Śremski leży w centralnej części województwa wielkopolskiego, sąsiadując z pięcioma 

powiatami: gostyoskim, jarocioskim, kościaoskim, poznaoskim i średzkim. Odległośd między 

centralnie położonym miastem powiatowym Śremem, a stolicą województwa Poznaniem wynosi 

42 km. Powiat tworzą 4 gminy. Trzy z nich są miejsko-wiejskie: Śrem, Książ Wielkopolski, Dolsk, 
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a jedna wiejska: Brodnica. Odległośd pomiędzy Śremem a siedzibami urzędów w poszczególnych 

gminach wynosi od 12 do 20 km.  

  

Rysunek 2. Powiat Śremski w Wielkopolsce 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%9Bremski i http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Powiat-

sremski 

 

Pod względem powierzchni Powiat Śremski zajmuje obszar 574 km² i stanowi 2% powierzchni 

województwa wielkopolskiego (tabela 1). Według danych z 31 grudnia 2013 r. Powiat zamieszkiwało 

ponad 60 tys. osób, co stanowi niecałe 2% ludności województwa. Najwięcej ludności (70%) mieszka 

na terenie gminy Śrem, gdzie samo miasto Śrem ma ponad 30 tys. mieszkaoców. Najmniej 

mieszkaoców liczy gmina Brodnica. 

Tabela 1. Ludnośd i powierzchnia Powiatu Śremskiego w 2013 r. 

Jednostka terytorialna Liczba mieszkaoców Powierzchnia w km²  

Województwo Wielkopolskie 
3 467 016 

% mieszkaoców 
powiatu 

29 826 
% 

powierzchnipowiatu 
Powiat śremski 60 725 574 

Gmina Brodnica 4 914 8,1 96 16,7 

Gmina Dolsk 5 853 9,6 124 21,6 

Gmina Książ Wielkopolski  8 580 14,1 148 25,8 

Gmina Śrem  41 378 68,1 206 35,9 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan na 31.12.2013 r. 

 

Powiat Śremski współpracuje z Powiatem Słubickim i Miechowskim, a poszczególne gminy 

mają nawiązane stosunki z miastami partnerskimi między innymi w Czechach i Niemczech. 

 
 

2.1.2. Kultura i dziedzictwo kulturowe 

Powiat Śremski jako jednostka administracyjna powołany został po raz pierwszy w XIX w. 

przez władze pruskie. Następnie funkcjonował po I wojnie światowej, aż do roku 1947, kiedy 
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wprowadzono nowy układ administracyjny w Polsce. Ponownie istnienie powiatów powołała reforma 

administracyjna z 1999 r.  

Jednym z głównych walorów kulturowych Powiatu są zabytki architektury i ciekawe 

budownictwo. Na Ziemi Śremskiej zlokalizowane są cenne zabytki architektury -wiejskie kapliczki, 

drewniane kościoły, stare dwory i pałace. Do najważniejszych obiektów architektonicznych  

o szczególnym znaczeniu w Powiecie należąnastępujące zabytki2: 

 wgminie Śrem: 

o Zespół Poklasztorny Franciszkanów w Śremie,   

o Kościół farny p.w. Najświętszej Marii Panny w Śremie, 

o Budynek Starostwa Powiatowego w Śremie,   

o Kościół Świętego Ducha w Śremie,  

o Zespół poklasztorny Klarysek w Śremie,  

o Drewniany kościół św. Michała Archanioła w Błociszewie,  

o Kościół p.w. św. Wojciecha w Dalewie,  

o Drewniany Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mórce,  

o Pałac w Psarskim,  

o Dwór w Mechlinie,  

o Pałac Kęszyckich w Błociszewie,  

o Dom rodzinny ks. Piotra Wawrzyniaka w Wyrzece,  

o Śremski Ratusz,  

o Wieża ciśnieo w Śremie,  

o Budynek dawnego gimnazjum w Śremie, 

 

 w gminie Książ Wielkopolski:  
o Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej i Świętego Mikołaja w Książu 

Wlkp., 

o Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie,  

o Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.,  

o Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym,  

o Kościół św. Marcina w Mchach,  

o Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii w Włościejewicach, 

  

 w gminie Dolsk: 

o Kościół Świętego Ducha w Dolsku, 

o Kościół św. Michała Archanioła w Dolsku,  

o Kościół św. Jakuba w Błażejewie, 

o Kościół św. Wawrzyoca w Dolsku,  

o Kościół św. Rocha w Wieszczyczynie, 

 

 w gminie Brodnica:  

o Kościół św. Katarzyny w Brodnicy,  

o Kościół św. Andrzeja w Iłówcu,  

                                                           
2
 Na podstawie: http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Na-szlaku/Najciekawsze-zabytki-w-gminach (2014.08.13) 

http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Na-szlaku/Najciekawsze-zabytki-w-gminach
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o Kościół św. Barbary w Jaszkowie,  

o Kościół Narodzin Najświętszej Marii Panny w Manieczkach,  

o Drewniany Kościół św. Jakuba w Żabnie, 

o Zespół Pałacowy i folwarczny w Iłówcu. 

Dostępne dla mieszkaoców i turystów eksponaty o charakterze regionalnym, podkreślające 

dziedzictwo kulturowe, zgrupowane są w Muzeum Śremskim oraz Izbach Regionalnych w Dolsku, 

Brodnicy, Książu Wlkp. oraz Izbie Pamięci Edmunda Bojanowskiego w Brodnicy. W miejscach tych 

znajdują się zbiory o charakterze archeologicznym, etnograficznym, historycznym, rzemiosła 

cechowego, militariów i zabytków bractwa kurkowego. 

W poszczególnych gminach Powiatu działają instytucje kultury (Śremski Ośrodek Kultury 

i Centrum Kultury w Książu Wielkopolskim), których organami prowadzącymi są gminy.  

W miejscowości Śrem znajduje się, jedyne w Powiecie, kino, które w 2013 r. wyświetliło  

479 seansów, dla 18,5 tys. widzów. Do dyspozycji mieszkaoców Powiatu jest 10 placówek 

bibliotecznych wraz z filiami, z których tylko dwie placówki są przystosowane dla osób poruszających 

się na wózkach inwalidzkich. Placówki biblioteczne gromadzą wspólnie księgozbiór obejmujący ponad 

183 tys. woluminów.  

W Powiecie podjęte zostały także działania zmierzające do zachowania charakterystycznego 

dla regionu dziedzictwa kulturowego, szczególnie związanego ze świątkami (kapliczki, krzyże i figury 

przydrożne wpisane w lokalny krajobraz). Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - 

Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości oraz Centrum Kultury w Książu Wlkp. podjęły 

próbę zinwentaryzowania wszystkich świątków na terenie Powiatu. W 2007 r. ukazała się publikacja 

podsumowująca te starania, a dotycząca gminy Książ Wielkopolski. Kolejne zostały wydane w latach 

2008-2010 r.  

Dla podtrzymania dziedzictwa kulturowego znaczenie ma także upamiętnianie miejsc 

związanych z osobami, które wpisały się w historię Powiatu. W Manieczkach znajduje się pomnik  

i rotunda, w Brodnicy pusty grób, a przed ratuszem w Śremie pomnik upamiętniający postad  

gen. Józefa Wybickiego. Z postacią ks. Piotra Wawrzyniaka związane są: dom rodzinny księdza  

w Wyrzece, pomnik przed kościołem NSJ na Jezioranachoraz pierwszy w Polsce Bank Spółdzielczy, 

założony przez księdza. 

 

2.2. Społeczeństwo 

2.2.1. Demografia 

W 2013 r. Powiat Śremski zamieszkiwało ponad 60 tys. osób. W latach 2007-2013 liczba 

mieszkaoców z roku na rokwzrastała, z wyjątkiem roku 2013, kiedy liczba mieszkaoców 
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zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego. W analizowanym przedziale czasu, liczba 

mieszkaoców wzrosła o prawie 2 tys. osób (tabela 2). 

 
 
 

Tabela 2. Wybrane wskaźniki demograficzne Powiatu Śremskiego 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba ludności 58 760 59 041 59 307 60 348 60 522 60 791 60 725 

Liczba ludności w wieku produkcyjnym 38 397 38679 38869 39510 39404 39329 39013 

Udział ludności w wieku produkcyjnym 
w liczbie ludności ogółem (%) 

65,3 65,5 65,5 65,5 65,1 64,7 64,2 

Przyrost naturalny 240 218 227 203 225 164 114 

Ludnośd w wieku nieprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym 

53,0 52,6 52,6 52,7 53,6 54,6 55,7 

Ludnośd w wieku poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku przedprodukcyjnym 

19,2 19,6 20,1 20,6 21,8 22,8 24,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wraz z ogólną liczbą ludności Powiatu, do 2010 r. rosła również liczba osób w wieku 

produkcyjnym. Od 2011 r. w tej grupie wiekowej można zaobserwowad najbardziej dynamiczny 

wzrost. Liczba osób w wieku produkcyjnym w poszczególnych latach stanowiła ok. 65% wszystkich 

mieszkaoców Powiatu. Wartośd przyrostu naturalnego kształtowała się korzystnie. Największy 

przyrost naturalny odnotowano w roku 2007. Obserwacja trendu wielkości przyrostu naturalnego  

w kolejnych latach wykazała, że zmniejszała się ona regularnie z roku na rok. W 2013 r. wartośd 

przyrostu naturalnego wyniosła 114 i była o połowę mniejsza niż w 2007 r. Informacja ta  

w zestawieniu z kolejnymi analizowanymi wskaźnikami obciążenia demograficznego pozwala 

oszacowad przyszły kształt struktury wiekowej mieszkaoców Powiatu. 

Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym 

malała do 2010 r., natomiast od następnego roku zwiększała się liczba osób w wieku 

nieprodukcyjnym, które przypadały na 100 osób w wieku produkcyjnym. Jednocześnie znacznie 

zwiększała się liczba ludności w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym. Sytuacja taka wskazuje na modyfikacje struktury wiekowej mieszkaoców 

Powiatu. Przy niewielkim zwiększeniu się liczby ludności w wieku produkcyjnym, przybywa osób 

w wieku poprodukcyjnym, a jednocześnie zmniejsza się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. 

Wskaźniki obciążenia demograficznego w Powiecie Śremskim można określid, jako niekorzystne. 

Ukazują one tendencję występującą również na terenie całej Polski, jaką jest starzenie się 

społeczeostwa. 
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2.2.2. Bezpieczeństwo publiczne 

Nad bezpieczeostwem publicznym na terenie Powiatu czuwają służby publiczne: Policja, Straż 

Pożarna i Straż Miejska. W miejscowości Śrem znajduje się Komenda Powiatowa Policji,  

a w miejscowości Książ Wielkopolski Zespół Dzielnicowych dla Gmin Książ Wlkp. i Dolsk. Według 

danych na lata 2007-2012 poziom przestępczości ocenid można jakozdecydowanie niższy niż  

w województwie wielkopolskim. W województwie zanotowano wzrost liczby przestępstw 

przypadających średnio na jednego mieszkaoca (tabela 3). Natomiast w Powiecie w 2012 r.  

w porównaniu do 2007 r. zaobserwowano spadek średniej liczby przestępstw przypadających na 

mieszkaoca. Jedynie wskaźniki dla przestępstw o charakterze kryminalnym były wyraźnie większe niż 

w roku początkowym.  

Tabela 3. Liczba przestępstw stwierdzonych na 10 tys. mieszkaoców według rodzajów 

 

Drogowe Kryminalne Gospodarcze 

Województwo 
Wielkopolskie 

Powiat 
Śremski 

Województwo 
Wielkopolskie 

Powiat 
Śremski 

Województwo 
Wielkopolskie 

Powiat 
Śremski 

2007 42,87 39,99 183,27 103,47 31,28 22,46 

2008 44,41 30,49 182,04 160,40 32,35 23,71 

2009 44,40 31,03 195,44 122,41 36,46 25,46 

2010 40,09 25,85 192,07 175,81 38,53 26,51 

2011 45,92 30,07 196,84 159,12 39,07 29,91 

2012 48,03 37,83 186,23 155,94 32,88 18,92 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PSSP TEMIDA, WŁiI KWP w Poznaniu 

 
 

Na terenie Powiatu zarejestrowanych jest 26 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które 

wspierają działalnośd Komendy Powiatowej Paostwowej Straży Pożarnej w Śremie. Na terenie 

powiatu śremskiego funkcjonuje: 

 1 komenda powiatowa PSP - KP PSP ŚREM, 

 1 jednostka ratowniczo-gaśnicza Paostwowej Straży Pożarnej - JRG ŚREM, 

 5 jednostek OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym: OSP BRODNICA, OSP ŻABNO, 

OSP DOLSK, OSP KSIĄŻ WLKP, OSP CHRZĄSTOWO, 

 21 jednostek OSP /tzw. pozostałe/, w tym 20 typu S oraz 1 typu M:   

OSP Manieczki, OSP Iłówiec, OSP Szołdry, OSP Grzybno, OSP Masłowo, OSP Błażejewo, OSP 

Drzonek, OSP Mszczyczyn, OSP Małachowo, OSP Lubiatowo, OSP Kołacin, OSP Włościejewice, 

OSP Mchy, OSP Chwałkowo Kościelne, OSP Błociszewo, OSP Orkowo, OSP Wyrzeka, OSP 

Dalewo, OSP Pysząca, OSP Niesłabin, OSP RW Śrem, 

 jedna jednostka inna – JW-Śrem. 

Nad bezpieczeostwem mieszkaoców największego miasta w Powiecie – Śremu czuwają 

funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie. 
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2.2.3. Edukacja, oświata i sport 

Mieszkaocy Powiatu Śremskiego wybierad mogą spośród bardzo bogatej oferty edukacyjnej, 

szczególnie na poziomie ponadgimnazjalnym.Do kluczowych placówek edukacyjnych należą: 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie, 

 Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstaoców Wielkopolskich w Śremie, 

 Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie, 

 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie, 

 Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie, 

 Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie, 

 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie, 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie. 

Większośd szkół zlokalizowana jest w największym mieście, czyli w Śremie. Jedynie Zespół 

Szkół Rolniczych umiejscowiony jest w Grzybnie, w gminie Brodnica. Najstarszą placówką edukacyjną 

w Powiecie jest liczący ponad 150 lat Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie (dawniej Gimnazjum, 

a do 31 sierpnia 2009 roku Liceum), który wykształcił wielu wybitnych Polaków - m.in. ks. Piotra 

Wawrzyniaka (wielkopolskiego działacza społecznego), prof. Heliodora Święcickiego (pierwszego 

rektora Uniwersytetu Poznaoskiego) czy prof. Tadeusza Malioskiego (Honorowego Obywatela Śremu, 

dwukrotnie nominowanego do Nagrody Nobla, chemika i biochemika)3.  

Około 90% uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie i ponad 40 % pozostałych 

szkół kontynuuje naukę na studiach wyższych. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, 

młodzieży i ich rodziców oraz nauczycieli udziela Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Inicjatywy 

sportowe dla uczniów to z kolei zadanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.  

 

2.2.4. Opieka zdrowotna 

W Powiecie Śremskim do dyspozycji mieszkaoców jest 28 przychodni i 9 praktyk lekarzy 

rodzinnych, w tym jedna zlokalizowana na terenie wiejskim. W 2013 r. w Powiecie udzielono prawie 

250 tys. porad lekarskich, co wskazuje na to, że każdy mieszkaniec skorzystał z porady średnio 4,1 

razy w ciągu roku. W powiecie funkcjonowało w 2013 r. 20 ogólnodostępnych aptek i na każdą z nich 

przypadało 3 036 osób. 

Od 2012r. na terenie Powiatu funkcjonujespółka prawa handlowego pn. „Szpital w Śremie Sp. 

z o.o.”, która sprawuje opiekę zdrowotną nad mieszkaocami powiatu śremskiego oraz okolicznych 

gmin w oparciu o posiadaną bazę w postaci oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych oraz 

                                                           
3
Na podstawie: http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Powiat-sremski/Edukacja 
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pracowni diagnostycznych4. Spółka przejęła obowiązki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpital w Śremie, który od 9 czerwca 2011 r. jest w stanie likwidacji5. 

Wszystkie świadczenia medyczne wykonywane są przez fachowy personel z dobrym 

przygotowaniem zawodowym i wieloletnim stażem. Świadczenia na oddziałach szpitalnych udzielane 

są pacjentom bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarza w ramach posiadanej umowy  

z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Oprócz opieki stacjonarnej Szpital prowadzi opiekę 

lekarzy specjalistów przyjmujących w Poradniach Specjalistycznych (Poradnia Chirurgiczna, 

Urologiczna, Ginekologiczno-Położnicza, Laryngologiczna, Neurologiczna, Ortopedyczna), w których 

pacjenci także na podstawie skierowania od lekarzy mogą uzyskad bezpłatną fachową poradę. 

Na terenie Szpitala funkcjonują również gabinety specjalistyczne i Niepubliczne Zakłady Opieki 

Zdrowotnej. Ponadto SPZOZ Szpital w Śremie prowadzi Poradnię Kardiologiczną. 

Na terenie Powiatu można także skorzystad z programów profilaktycznych obejmujących 

profilaktykę chorób odtytoniowych, raka piersi i raka szyjki macicy.  

 

2.2.5. Problemy społeczne 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie (PCPR), jako jednostka organizacyjna 

Powiatu Śremskiego realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych6. Na terenie Powiatu zlokalizowanych jest  

7 placówek stacjonarnej pomocy społecznej, w tym dwa Domy Pomocy Społecznej – w Śremie 

 i w Psarskiem, w których mieszka 293 podopiecznych. 

PCPR realizuje liczne projekty mające na celu aktywizację społeczną i zawodową 

mieszkaoców Powiatu, m.in. projekt systemowy ,,Pokonad wykluczenie Aktywizacja społeczna  

i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim”, program ,,Aktywny 

samorząd” a także realizuje zapisy takich dokumentów jak: 

 Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020, 

 Powiatowy Program Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020, 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2014-2020, 

 Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015, 

 Program Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy. 

 
W roku sprawozdawczym 2013 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie stały kontakt 

utrzymywało z 10 organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

                                                           
4
Na podstawie: http://www.szpitalwsremie.pl/o-szpitalu.html 

5
Uchwała nr X/69/11 Rady powiatu w Śremie z dnia 9 czerwca 2011 r. 

6
Na podstawie:http://pcpr.srem.pl/Dzia-alnosc/Sprawozdawczosc/Sprawozdanie-za-2013 

http://pcpr.srem.pl/Dzia-alnosc/Sprawozdawczosc/Sprawozdanie-za-2013
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2.2.6. Instytucje pozarządowe 

Aktywnośd społeczną mieszkaoców Powiatu należy ocenid jako przeciętną. W latach 2007-

2013 liczba fundacji, stowarzyszeo i organizacji społecznych przypadająca na 10 tys. mieszkaoców 

systematycznie wzrastała, jednak nie przewyższała analogicznych wartości dla województwa 

wielkopolskiego (tabela 4). Na terenie Powiatu w oficjalnym wykazie stowarzyszeo udostępnionym 

na stronach internetowych Starostwa zarejestrowanych jest 113 stowarzyszeo7. 

Tabela 4. Liczba fundacji, stowarzyszeo i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkaoców 
Jednostka terytorialna 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Wielkopolskie 25 26 27 28 30 31 33 

Powiat Śremski 19 20 21 22 23 24 24 

Gmina Brodnica 37 37 34 33 35 36 37 

Gmina Dolsk 21 22 24 26 26 25 27 

Gmina Książ 
Wielkopolski 

14 17 21 22 22 23 23 

Gmina Śrem 18 18 20 20 21 22 23 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

2.3. Gospodarka 

2.3.1. Działalność gospodarcza 

Przedsiębiorstwa na terenie Powiatu to przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa 

(zatrudniające do 9 osób). Stanowią one 94,5% wszystkich podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w REGON (w województwie wielkopolskim -95,2%). Niecałe 4,3% stanowią małe 

przedsiębiorstwa (w Wielkopolsce - 3,9%). Przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające powyżej 50 osób, 

w Powiecie stanowią niewiele ponad 1% zbiorowości podmiotów zarejestrowanych w REGON. Na 

terenie Powiatuzlokalizowane jest jedno przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 1000 osób 

W roku 2013 w rejestrze REGON na terenie powiatu zarejestrowanych zostało 6 239 

podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 15,6% podmiotów województwa wielkopolskiego 

(tabela 5). W Powiecie dominującym sektorem gospodarki był handel hurtowy  

i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych, a także budownictwo. W 2013 r. 1634 

podmioty gospodarczewpisywały się w ten rodzaj działalności. W Powiecie coczwarty podmiot 

gospodarczy zarejestrowany w REGON prowadził działalnośd związaną z handlem i naprawami. Do 

dominujących branż można zaliczyd również budownictwo i przetwórstwo przemysłowe.  

Tabela 5. Struktura działalności według branż w Powiecie Śremskim 

Branża 
Liczba podmiotów 

gospodarczych wpisanych do 
rejestru REGON 

                                                           
7
http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Informator/Referat-Spraw-Obywatelskich/Organizacje-pozarzadowe 

 

http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Informator/Referat-Spraw-Obywatelskich/Organizacje-pozarzadowe
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 liczba % 

Sekcja A+B: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, górnictwo i 
wydobywanie  

263 4,22 

Sekcja C+D+E: Przetwórstwo przemysłowe 668 10,71 

Sekcja F: Budownictwo 974 15,61 

Sekcja G: Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

1634 26,19 

Sekcja H: Transport i gospodarka magazynowa 407 6,52 

Sekcja I: Działalnośd związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

136 2,18 

Sekcja J: Informacja i komunikacja  101 1,62 

Sekcja K: Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa 174 2,79 

Sekcja L: Działalnośd związana z obsługą rynku nieruchomości 234 3,75 

Sekcja M: Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna 442 7,08 

Sekcja N+O: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne oraz działalnośd w zakresie usług 
administrowania i działalnośd wspierająca 

204 3,27 

Sekcja P: Edukacja 222 3,56 

Sekcja Q: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 304 4,87 

Sekcja R: Działalnośd związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 101 1,62 

Sekcja S i T i U: Pozostała działalnośd usługowa oraz gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i 
świadczące usługi na własne potrzeby 

375 6,01 

RAZEM 6239 100 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS na rok 2013 

 

Ponad średnią wojewódzką w strukturze branż wyróżniał się udział rolnictwa z górnictwem 

(sekcja A+B), przetwórstwa przemysłowego (sekcja C+D+E), budownictwa (sekcja F) oraz transportu  

i gospodarki magazynowej (sekcja H) (rysunek 2). Wyraźnie mniejszy udział w strukturze branż  

w Powiecie w porównaniu z województwem zanotowano w takich sekcjach jak: działalnośd 

profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M) i handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów 

samochodowych (sekcja G). 
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Rysunek 3. Procentowy udział podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalnośd 
gospodarczą wg rejestru REGON w Powiecie Śremskim oraz w województwie wielkopolskim 

w roku 2013 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS na rok 2013 

 

Wskaźnikiem świadczącym o poziomie przedsiębiorczości mieszkaoców jest liczba 

podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkaoców. Wyniósł on w Powiecie w 2013 r. 1 027, co w porównaniu z wartością 1 148  

w województwie pozwala stwierdzid wysoki poziom tej cechy u mieszkaoców Powiatu. Podobną 

sytuację zaobserwowad można analizując wskaźnik liczby nowo zarejestrowanych jednostek 

prowadzących działalnośd gospodarczą zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkaoców. 

Powiat osiągnął w roku 2013 wynik 91, co stanowi wartośd niewiele mniejszą od wartości dla 

województwa, która wynosi 103. Dobre wyniki z zakresu działalności gospodarczej świadczą  

o dobrym klimacie inwestycyjnym i możliwościach dla nowych i istniejących firm, jakie stwarza 

Powiat i gminy wchodzące w jego skład. 

 

2.3.2. Rynek pracy 

W Powiecie Śremskim liczba osób bezrobotnych zwiększyła się znacznie po 2008 r. i od tego 

czasu utrzymywała się na podobnym poziomie, przy czym liczba osób w wieku produkcyjnym 

wzrastała (tabela 6). W 2013 r. w Powiecie zarejestrowanych było 2 330 osób bezrobotnych. 

Porównując pierwszy rok z rokiem ostatnim analizowanego okresu tj. 2007-2013, liczba osób 

bezrobotnych zwiększyła się o 74%. Wzrastał również odsetek osób bezrobotnych przypadający na 

ludnośd w wieku produkcyjnym. Odsetek ten zwiększył się o 2,5 punktuprocentowego, tj. z 3,5% do 

6%. W ostatnim roku analizy, w porównaniu do roku początkowego, odsetek bezrobotnych mężczyzn 

był większy o 3,3 punktu procentowego, natomiast odsetek bezrobotnych kobiet zwiększył się o 1,7 
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punktu procentowego. Odsetek bezrobotnych kobiet w 2013 r. był wyższy niż odsetek bezrobotnych 

mężczyzn, różnica wynosiła 1,6 punktu procentowego. 

Tabela 6. Rynek pracy w Powiecie Śremskim w latach 2007-2013 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba osób w wieku produkcyjnym 38397 38679 38869 39510 39404 39329 39013 

Liczba bezrobotnych ogółem w tym: 1333 1107 2096 1977 1927 2365 2330 

Mężczyźni 375 429 1003 881 790 1011 1076 

Kobiety 958 678 1093 1096 1137 1354 1254 

Liczba osób bezrobotnych przypadająca na 
ludnośd w wieku produkcyjnym (w %) w tym: 

3,5 2,9 5,4 5,0 4,9 6,0 6,0 

Mężczyźni 1,9 2,1 5,0 4,2 3,8 4,9 5,2 

Kobiety 5,1 3,6 5,9 5,9 6,1 7,3 6,8 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

2.4. Środowisko 

2.4.1. Ochrona środowiska 

Obszar Powiatu Śremskiego jest cenny przyrodniczo i krajobrazowo8. Leży na 

terenienizinnym, ale jego rzeźba terenu wykazuje cechy charakterystyczne dla krajobrazów 

pojeziernych.Krajobraz został ukształtowany w wyniku działalności lądolodu skandynawskiego, 

dlatego też obserwowad tutaj można charakterystyczne pozostałości po wzmożonej działalności 

lądolodu: szeroką pradolinę, której dnem przepływa rzeka Warta, jeziora rynnowe, wzgórza moreny 

czołowej oraz pasma wydm.Południowa częśd regionu jest zróżnicowana krajobrazowo. 

Występujątutaj pasma moreny czołowej z najwyższym wzniesieniem 149 m. n.p.m. koło 

Ostrowieczka w gminie Dolsk. W południowej części regionu są jeziora, które obok wzniesieo tworzą 

szczególnie urokliwy krajobraz o dużej atrakcyjności turystycznej. Północna częśd regionu jest 

bardziej płaska, odznacza się występowaniem wysokich wałów wydmowych, które zostały utworzone 

przez wiatry. 

Działalnośd płynącej pradoliną rzeki Warty ukształtowała liczne starorzecza i łąki zalewowe, 

na których zachowały się rzadkie już lasy łęgowe z bogatym światem zwierzęcym i roślinnym. Tereny 

położone po obu stronach Warty niemal w całości zostały objęte prawną ochroną (Obszar Natury 

2000 - Ostoja Rogalioska i Rogalioska Dolina Warty). 

Wzniesienia morenowe oraz wydmy porastają głównie bory sosnowe a w dolinie Warty 

unikatowe łęgi topolowe i topolowo-wierzbowe z licznymi wiekowymi dębami. Charakterystycznym 

elementem w krajobrazie wiejskim są parki podworskie ze starym i zróżnicowanym drzewostanem 

stanowiące oazę zieleni wśród pól. Wśród kilkunastu starych parków podworskich najlepiej 

zachowały się w: Górze, Jaszkowie, Łęgu, Manieczkach, Mechlinie, Międzychodzie, Mszczyczynie 

                                                           
8
 Na podstawie: 

http://www.unia.srem.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=130&subsub=144&menu=168&strona=1&prywat
nosc=tak (2014.08.13) 
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i Włościejewkach. Ozdobą parków i lasów są wiekowe drzewa uznane za pomniki przyrody, m.in.: 

dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, kasztanowce zwyczajne i platany. Najliczniejszą grupą drzew 

w regionie śremskim objętych ochroną są "Dęby Sroczewskie" znajdujące się w gminie Książ Wlkp., 

natomiast najokazalsze dęby rosną w Kotowie (gm. Śrem) przy polu biwakowym nad Wartą. 

W gminie Dolsk znajduje się największe skupienie w Wielkopolsce dużych głazów 

narzutowych uznanych za pomniki przyrody. Między Brześnicą a Lipówką leżą przyciągnięte przez 

lodowiec wielkie głazy (eratyki) pochodzące aż z gór półwyspu skandynawskiego. Zachowały się one 

tylko dlatego, że znajdują się w terenie trudno dostępnym i mało znanym. Należą one do 

największych i najmniej zbadanych na naszym terenie. Kolejne duże głazy narzutowe leżą 

w Księginkach i Małachowie. Jednym z bardziej osobliwych głazów jest tzw. Drewniany Kamieo leżący 

przy północnym brzegu Jeziora Dolskiego Wielkiego. Pamiętają go starsi mieszkaocy Dolska, jeszcze 

nie tak dawno można było dopłynąd do głazu kajakiem. 

Wszystkie wody płynące oraz jeziora Ziemi Śremskiej znajdują się w dorzeczu rzeki Warty. Do 

Warty uchodzi kilka niewielkich strumieni: Bystrzek, Pysząca oraz kanały: Szymanowo - Grzybno, 

Kanał Książski (Głęboki Rów). Mimo dużej ilości jezior okoliczne tereny wykazują niedobór wody, 

szczególnie dla potrzeb rolnictwa. Dla poprawienia bilansu wodnego utworzono między Śremem 

a Szymanowem stawy hydrotechniczne tzw. Zalew Śremski (77 ha) złożony z dwóch zbiorników 

retencyjnych, do których tłoczona jest woda z Warty. Krajobraz rolniczy urozmaicają kompleksy 

stawów rybnych powstałe w okolicach: Dobczyna, Manieczek, Grzybna i Sulejewa. Najciekawsze 

przyrodniczo tereny objęto ochroną prawną. 

 

Na terenie Powiatu znajdują się liczne formy ochrony przyrody. 

 Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 

Park został utworzony w 1992 r. na powierzchni 17 220 ha. Obejmuje on niemal płaską Równinę 

Kościaoską i tylko niewielki skrawek Pojezierza Krzywioskiego. Jego celem jest ochrona rzadkiego  

w skali kontynentu krajobrazu kulturowego oraz realizacja nowoczesnego rolnictwa opartego na 

ekologicznych zasadach funkcjonowania przyrody. Wśród obszarów rolniczych krajobraz ten wyróżnia 

się specyficznym mikroklimatem oraz bogatszym światem roślinnym i zwierzęcym. Flora naczyniowa 

parku liczy 800 gatunków, a grzybów 600. Teren parku zwanego też Agroekologicznym w większości 

stanowią obszary użytkowane rolniczo: pola uprawne (65 %) i łąki (8,5 %). Powierzchni leśnych jest 

niewiele (14%) i są to przeważnie sztucznie wprowadzone drzewostany sosnowe i robiniowe. Jedyny 

większy kompleks leśny to las rąbiosko-błociszewski. Na obrzeżach łąk i zbiorników wodnych można 

znaleźd dzisiaj w formie szczątkowej pozostałości olsów czy też łęgów wiązowo-jesionowych. 

 

 Rogalioski Park Krajobrazowy 

Został powołany w 1997 r. na obszarze 12 750 ha. Park obejmuje utworzone wcześniej rezerwaty: 

krajobrazowy "Krajkowo" oraz przyrody "Goździk Siny w Grzybnie", a także zespół przyrodniczo 

krajobrazowy "Dęby Rogalioskie". Obszar w całości pokrywa się z Siecią Natura 2000 Rogalioska 
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Dolina Warty. Park chroni dolinę Warty między Śremem a Mosiną z charakterystycznymi łęgami 

nadrzecznymi porośniętymi zbiorowiskami roślinności: wodnej, szuwarowej, łąkowej, muraw 

kserotermicznych i zarośli wierzbowych. Na całym obszarze występują stare dęby szypułkowe. Duże 

ich skupienie, uznawane za największe w Europie znajduje się w okolicy Rogalina. Stare drzewa 

atakowane są przez owadziego szkodnika będącego pod ochroną, kozioroga dębosza, którego larwy 

żerują na dębach. Stwierdzono tutaj dotychczas 220 gatunków ptaków, z czego 160 gniazduje tu 

współcześnie. Wśród nich spotkad można rzadkie gatunki ptaków: bociana czarnego, orlika 

krzykliwego, żurawia a z ssaków - wydry i bobry. W granicach parku znajduje się wiele zabytków 

kultury materialnej z najbardziej znanym zespołem pałacowo-parkowym w Rogalinie. 

 

 Rezerwat Przyrody "Krajkowo" 

Jest najstarszym rezerwatem w regionie i jednym z najstarszych w Wielkopolsce. Został utworzony  

w 1958 r. na powierzchni 162,53 ha. Pod ochroną pozostaje zalewowa dolina Warty, w tym 

zbiorowiska leśne, łąki i starorzecza (z największym starorzeczem "Tuchoo". Rezerwat jest ważną 

ostoją ptaków. Awifauna rezerwatu liczy ponad 120 gatunków. Wśród nich spotkad można: czaplę 

siwą, bociana czarnego, bielika i kanie (rudą i czarną). Z ssaków występują tu licznie bobry i wydry.  

 

 Rezerwat Przyrody "Czmoo" 

Rezerwat został utworzony w 1998 r. na powierzchni 23,65 ha i znajduje się w Kotlinie Śremskiej, 

całkowicie na terenie gminy Śrem. Obejmuje on fragment lasu liściastego z dębami szypułkowymi  

i jesionami wyniosłymi w najwyższym piętrze oraz grabami i jaworami poniżej. Głównym celem 

ochrony jest zachowanie żyznego lasu liściastego z licznie występującymi roślinami chronionymi  

w piętrze runa i podszytu. Szczególnie atrakcyjnie prezentuje się las w okresie wczesnej wiosny 

pokryty kobiercami kwitnących kwiatów. Z roślin chronionych znaleźd tu można lilię złotogłów, 

bluszcz pospolity, kalinę koralową. W rezerwacie spotkad można cztery gatunki dzięciołów i usłyszed 

charakterystyczny głos kukułki. 

 
 

 Rezerwat Przyrody "Miranowo"  

Jest najstarszym rezerwatem Ziemi Śremskiej powołanym w 1972 r. na powierzchni 4,78 ha. 

Rezerwat obejmuje południowo-zachodni brzeg Jeziora Dolskiego Wielkiego w gminie Dolsk. 

Zaliczany jest do kategorii rezerwatów florystycznych posiadających naturalne zbiorowiska 

roślinności łąkowej i szuwarowej. Wśród nich występują relikty epoki lodowcowej. Z rzadkich roślin 

spotykad można storczyki: krwisty i szerokolistny, goryczkę błotną, kosatkę kielichową oraz turzycę 

Davalla. W pasie oczeretów, szuwarów i łąk występują liczne gatunki ptaków związane ze 

środowiskiem wodnym i podmokłym. Funkcjonuje tu ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Miranowo", 

na którą składa się 17 stacji przedstawiających florę i faunę rezerwatu oraz gospodarkę leśną. 

 

 Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Łęgi Mechlioskie" 

Zespół powstał w 1996 r. na powierzchni 780,98 ha w gminie Śrem. Obejmuje on kompleks 

nadrzecznych lasów łęgowych wraz z rozległym obszarem bagiennych łąk położony po obu stronach 

Warty w Kotlinie Śremskiej, poniżej Śremu. Największe powierzchnie zajmują lasy grądowe z dębami 

szypułkowymi, wiązami i jesionami. Stwierdzono tu obecnośd około 100 gatunków ptaków, w tym 

bardzo rzadkich: kani rudej, błotniaka zbożowego i bociana czarnego. Z ssaków spotkad można bobry 

oraz wydry. Obszar w całości znalazł się w granicach obszarów Natura 2000 - Rogalioska Dolina Warty 
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i Ostoja Rogalioska. W 2012 roku utworzona została ścieżka przyrodniczo-kulturowa "Łęgi 

Mechlioskie", która prezentuje walory przyrodnicze i kulturowe okolic Mechlina. 

 

 Użytek Ekologiczny "Bagienko"  

W powołanym w 1995 r. Miejskim Parku Ekologicznym im. Włodzimierza Puchalskiego w Śremie 

utworzono użytek ekologiczny "Bagienko". Obejmuje on na powierzchni 4,8 ha niewielki zbiornik 

wodny (1,1 ha) wraz z otaczającymi go szuwarami i podmokłą łąką. Ochronie podlegają tu 

zbiorowiska roślinne szuwarów i oczeretów wokół jeziorka oraz roślinnośd podmokłej łąki. Na uwagę 

zasługują spotykane wokół jeziorka ptaki związane ze środowiskiem wodnym. Znajdujące się obecnie 

w środku miasta zarastające jeziorko stanowiło od dawna źródło podao i legend. Przez teren parku 

wytyczono przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną skierowaną głównie do młodzieży.  

 

 Użytki Ekologiczne  

W koocu roku 2000 uchwałą Rady Miejskiej w Śremie postanowiono utworzyd 12 użytków 

ekologicznych. Ich celem jest zachowanie naturalnych typów środowisk charakterystycznych dla 

ekosystemów zalewowych doliny Warty. Są to starorzecza, śródleśne oczka wodne, zabagnione 

zalewowe łąki, wydmy i płaty nieużytkowanej roślinności. Jedyny poza doliną Warty użytek chroniący 

miejsce rozrodu płazów znajduje się w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego 

("Żabie oczka").   

1. "ŻOWINIEC" powierzchnia 16,42 ha, uroczysko Niesłabin, 

2. "BOBRZYSKO" powierzchnia 4,03 ha, uroczysko Niesłabin, 

3. "POTOP" powierzchnia 4,47 ha, uroczysko Niesłabin, 

4. "JEZIORKO" powierzchnia 3,98 ha, uroczysko Zbrudzewo, 

5. "STARA WARTA" powierzchnia 3,38 ha, uroczysko Mechlin, 

6. "SAMOTNIE" powierzchnia 3,92 ha, uroczysko Mechlin, 

7. "PRZESMYK" powierzchnia 13,98 ha, uroczysko Mechlin, 

8. "ŁOKCIE I" powierzchnia 10,68 ha, uroczysko Mechlin, 

9. "ŁOKCIE II" powierzchnia 7,78 ha, uroczysko Mechlin, 

10. "ŻURAWIEC" powierzchnia 2,51 ha, uroczysko Mechlin, 

11. "KOCANKI" powierzchnia 1,44 ha, uroczysko Mechlin, 

12. "ŻABIE OCZKA" powierzchnia 8,38 ha, uroczysko Błociszewo, 

13. "STARORZECZA W ŁĘGU" powierzchnia 7,60 ha, uroczysko Bystrzek. 
 

2.4.2. Turystyka 

Na obszarze regionu śremskiego występuje duża różnorodnośd przyrodnicza. Oceniając 

walory przyrodnicze w Powiecie wyróżnid można następujące obszary: 

 obszar północny, obejmujący dolinę Warty na odcinku od Rezerwatu "Krajkowo" do 

Psarskiego, 

 obszar miejski, obejmujący dolinę Warty na odcinku od Śremu do obszaru znajdującego się 

na linii Zbrudzewo - Pysząca, 

 obszar wschodni na odcinku od Mechlina do Świączynia, 
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 obszar południowy i południowo - zachodni związany z jeziorami (administracyjnie należący 

do gminy Dolsk i Śrem). 

W części północnej regionu śremskiego szeroki obszar rozlewisk Warty i starorzeczy, ciągnący 

się w pasie od Radzewic do Niesłabina w prawobrzeżnej części doliny, stanowi krajobraz o dużej 

wartości przyrodniczej9. Mozaika przyrody, jaką jest obecnośd pól, roślinności szuwarowej oraz 

stanowisk drzew dostarcza wrażeo estetycznych. Teren ten charakteryzuje się bogactwem flory  

i fauny, a w znacznej mierze awifauny, która znalazła tu miejsce do gnieżdżenia i wylęgu. Również  

w tej części możemy zaobserwowad działalnośd bobrów, które upodobały sobie ten obszar. Gmina 

Brodnica charakteryzuje się bardzo dużym udziałem lasów (ponad 28% powierzchni gminy). Tworzą 

one zwarty kompleks leśny. Znaczna częśd północnego obszaru powiatu śremskiego znajduje się  

w obrębie Rogalioskiego Parku Krajobrazowego. Jest on szczególny z uwagi na dobrze zachowane 

stanowiska wielowiekowych dębów szypułkowych, które w tej części obszaru (gm. Brodnica) można 

podziwiad głównie w lewobrzeżnej części doliny. Na granicy gmin Mosina i Brodnica zlokalizowany 

jest rezerwat "Krajkowo". Należy on do największych (159,19 ha i 5,57 otuliny) i najcenniejszych  

w Wielkopolsce (R. Łucka, R. Rożkowski, M. Lorenc, 1999). 

Liczne zadrzewienia śródpolne sprawiają, że teren nie jest monotonny, ale układa się  

w nadzwyczajnie interesujący krajobraz rolniczy. Są one oazą zieleni wśród pól. Odnajdujemy tutaj 

dobrze zachowane bądź odtworzone fragmenty drzewostanów w obrębie zespołów pałacowo-

parkowych. Najciekawsze z nich znajdują się w: Piotrowie, Jaszkowie, Brodnicy, Chaławach  

i Manieczkach. 

Każda z gmin kusi swoją ofertą turystyczną. W Powiecie można skorzystad z licznych szlaków 

rowerowych i pieszych. Ich długośd szacowna jest na ok. 350 km. Poszczególne odcinki mają różną 

długośd i stopieo trudności - pozwolą one na dowolny wybór trasy, od krótkiej, popołudniowej 

przejażdżki do dwudniowej wyprawy. Większośd szlaków ma charakter pętli, za wyjątkiem szlaku  

z Jarosławek do Książa Wlkp. Są również wśród nich szlaki łącznikowe, pozwalające turystom na 

bardziej swobodny dobór szlaku, dostosowany do ich możliwości czy preferencji.  

  
Szlaki rowerowe Powiatu Śremskiego: 

 Kosynierów, 

 Polnymi Drogami, 

 Łącznik Do Starych Kościółków, 

 Łącznik Jarosławski, 

 Łęgi Nadwarciaoskie, 

 Do Poznania, 

 Konwaliowy, 

                                                           
9
 Źródło: 

http://www.unia.srem.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=130&subsub=144&menu=169&strona=1&prywatnosc=tak 

http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Na-szlaku/Szlaki-rowerowe/-Kosynierow
http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Na-szlaku/Szlaki-rowerowe/-Polnymi-Drogami
http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Na-szlaku/Szlaki-rowerowe/Lacznik-do-starych-kosciolkow
http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Na-szlaku/Szlaki-rowerowe/Lacznik-Jaroslawski
http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Na-szlaku/Szlaki-rowerowe/Legi-Nadwarcianskie
http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Na-szlaku/Szlaki-rowerowe/-Do-Poznania
http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Na-szlaku/Szlaki-rowerowe/Konwaliowy
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 Łącznik Kasztanowy, 

 Śladami Józefa Wybickiego, 

 Łącznik Najpiękniejszymi alejami, 

 Księdza Piotra Wawrzyniaka, 

 Pagórki Dolskie, 

 Dziesięciu Jezior, 

 Łącznik Lasy Dolskie, 

 Do grobu księcia Władysława Laskonogiego, 

 Miejsca postojowe na szlakach rowerowych. 

 
W Powiecie Śremskim oraz jego najbliższych okolicach przebiega kilka znakowanych pieszych 

szlaków turystycznych.Podejmując krajoznawcze wypady w teren turysta niemal na każdym kroku 

napotyka na bogatą historię ziemi śremskiej. Wędrując nimi możemy poznad najciekawsze zabytki 

oraz przyrodę regionu. Miejsca pełne uroku od wiejskich kapliczek po stare dwory i pałace. 

Punkty widokowe:  

 Dolsk (przy drodze ze Śremu do Dolska), 

 Łęg (przy Warcie), 

 Brodnica (przy drodze Brodnica-Jaszkowo oraz Przylepki-Szlakiem Ziemiaoskim -  

na Brodniczkę). 

 

2.5. Infrastruktura techniczna 

2.5.1. Drogi i mała infrastruktura 

Na terenie Powiatu Śremskiego zlokalizowane są drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie. 

Drogi wojewódzkie tworzą koncentryczny układ komunikacyjny z centrum w miejscowości Śrem.  

Z północy od strony Kórnika biegnie droga nr 434, która prowadzi do Gostynia, ale za miejscowością 

Dolsk rozwidla się również w drogę o numerze 437, prowadząca do miejscowości Borek 

Wielkopolski.Przez Śrem przebiega też droga nr 432 prowadząca ze Środy Wielkopolskiej do Leszna. 

Na północny-zachód od Śremu można drogą nr 310 dojechad do Czempinia, a w kierunku wschodnim, 

drogą nr 436do Książa Wielkopolskiego, a dalej do Nowego Miasta nad Wartą. Długośd odcinków 

dróg wojewódzkich wynosi ok. 86 km, a stan tych dróg oceniany jest jako dobry i wystarczający 

(rysunek 3).  

 

 

http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Na-szlaku/Szlaki-rowerowe/Lacznik-Kasztanowy
http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Na-szlaku/Szlaki-rowerowe/Sladami-Jozefa-Wybickiego
http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Na-szlaku/Szlaki-rowerowe/Lacznik-najpiekniejszymi-alejami
http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Na-szlaku/Szlaki-rowerowe/-Ksiedza-Piotra-Wawrzyniaka
http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Na-szlaku/Szlaki-rowerowe/Pagorki-Dolskie
http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Na-szlaku/Szlaki-rowerowe/Dziesieciu-Jezior
http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Na-szlaku/Szlaki-rowerowe/Lacznik--Lasy-Dolskie
http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Na-szlaku/Szlaki-rowerowe/Do-grobu-ksiecia-Wladyslawa-Laskonogiego
http://www.powiat-srem.pl/Podstrony/Na-szlaku/Szlaki-rowerowe/Miejsca-postojowe-na-szlakach-rowerowych
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Rysunek 4. Drogi powiatowe i wojewódzkie w Powiecie Śremskim 
Źródło: http://www.pzd-srem.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=1&strona=1 

 

Uzupełnieniem siatki dróg wojewódzkich jest układ komunikacyjny złożony z dróg 

powiatowych i gminnych. Długośd dróg powiatowych o twardej nawierzchni wykazuje tendencję 

malejącą (tabela 7). W 2012 r. długośd dróg powiatowych o utwardzonej nawierzchni wynosiła  

ok. 240 km. Zwiększała się długośd dróg gruntowych. 

 

Tabela 7.Publiczne drogi powiatowe w Powiecie Śremskim w km 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nawierzchnia twarda 266,1 266,1 262,0 241,2 240,2 240,2 

Nawierzchnia twarda ulepszona 263,9 263,9 259,8 234,0 233,0 233,0 

Nawierzchnia gruntowa 10,0 10,0 10,6 30,8 30,2 30,2 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Gęstośd sieci drogowej Powiatu Śremskiego jest niższa niż nasycenie powierzchni drogami  

w województwie wielkopolskim. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o długośd dróg przypadającą 

na 10 tys. mieszkaoców Powiatu (tabela 8). Zarówno w województwie wielkopolskim, jak  

i w Powiecie Śremskim długośd odcinków dróg przypadających statystycznie na 10 tys. mieszkaoców 

wzrastała z roku na rok. 

 
Tabela 8. Publiczne drogi powiatowe w Powiecie Śremskim 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

na 100 km
2
 

Województwo wielkopolskie 71,7 73,0 74,9 75,5 76,3 76,8 

Powiat Śremski 64,7 65,1 67,2 64,5 67,5 67,8 

 

na 10 tys. ludności 

http://www.pzd-srem.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=1&strona=1


Strategia Rozwoju Powiatu Śremskiego do roku 2020 

22 
 

Województwo wielkopolskie 63,1 64,1 65,6 65,3 65,9 66,1 

Powiat Śremski 63,2 63,3 65,0 61,4 64,1 64,0 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Na terenie Powiatu zlokalizowane są także drogi gminne, których długośd, w przeciwieostwie 

do długości dróg powiatowych, zwiększa się z roku na rok (tabela 9). W ciągu analizowanych 6 lat,  

tj. od 2007 r. przybyło na terenie Powiatu ok. 45 km utwardzonychdróg gminnych. 

 
Tabela 9. Publiczne drogi gminne w Powiecie Śremskim w km 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nawierzchnia twarda 105,2 107,6 123,6 129,2 147,5 149 

Nawierzchnia twarda ulepszona 83,4 85,8 97,5 103,6 121,0 122,7 

Nawierzchnia gruntowa 176,3 176,3 156,6 162,5 201,4 202,4 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Lokalizacja Powiatu w sąsiedztwie Poznania z dostępnością czasową do jego centrum 

wynoszącą ok. 40 min. pozwala na sprawne przemieszczanie się w sposób pośredni (przez Poznao) na 

duże odległości (w skali województwa i kraju, a także w ruchu międzynarodowym). Układ 

komunikacyjny wewnątrz Powiatu pozwala w ciągu 15-20 min dotrzed ze Śremu do siedziby każdej  

z gmin w Powiecie. 

3. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu Śremskiego 

3.1. Analiza porównawcza powiatów Wielkopolski 
 
 Województwo wielkopolskie administracyjne składa się z 35 powiatów, w tym z 4 miast na 

prawach powiatu. Zestawienie lokat pod względem analizowanych wskaźników, zaczerpnięte  

z opracowania udostępnionego przez Główny Urząd Statystyczny10, opisuje sytuację społeczno-

gospodarczą jednostek samorządowych (tabela 10). Porównując sytuację Powiatu Śremskiego  

z powiatami, z którymi sąsiaduje (gostyoski, jarocioski, kościaoski, poznaoski i średzki) można 

zauważyd, że w przypadku 9 spośród 19 wskaźnikówPowiat Śremski zdecydowanie odstaje od 

sąsiadów. Są to przede wszystkim lokaty związane ze wskaźnikami: obsługa długupublicznego 

w % wydatków ogółem budżetu powiatu, czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności, 

mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. mieszkaoców, a także targowiska stałe i wartośd 

sprzedana przemysłu na 1 mieszkaoca. 

 Wysokie wartości lokat, wyższe niż w innych powiatach, są związane ze wskaźnikami 

dotyczącymi salda migracji, dochodów własnych powiatu na 1 mieszkaoca, liczby udzielonych 

noclegów, przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkao w zasobach mieszkaniowych, odsetka 

                                                           
10http://poznan.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portrety_powiatow/powiat_sremski.pdf 
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ludności korzystającej z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, a także stopy bezrobocia 

rejestrowanego. 

Sytuację Powiatu Śremskiego na tle innych powiatów w województwie wielkopolskim można 

ocenid jako pozytywną. Zauważyd należy, że szczególnie sąsiadujące powiaty są uważane za jednostki 

silnie rozwinięte gospodarczo i społecznie. Powiat poznaoski, który w całości objęty jest programem 

Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznaoskiej, korzysta np. z dostępnych w aglomeracji poznaoskiej 

programów w ramach spójności terytorialnej.  



POWIATY I 
MIASTA NA 
PRAWACH 
POWIATU 

Tabela 10. Analiza porównawcza powiatów Wielkopolski w 2012 r. 
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PILSKI 9 29 32 14 21 9 16 13 9 8 30 31 19 6 9 24 22 11 9 

PLESZEWSKI 19 2 10 9 4 5 35 2 14 15 13 9 27 30 31 22 24 13 29 

POZNAOSKI 5 31 1 8 33 33 6 18 2 2 1 4 12 15 4 2 2 2 3 

RAWICKI 9 15 31 18 15 21 17 5 30 34 20 14 5 21 12 15 27 21 30 

SŁUPCEKI 28 2 24 17 8 8 20 30 10 28 19 16 21 27 35 32 28 13 33 

SZAMOTULSKI 24 20 4 22 25 26 4 21 18 18 11 18 23 16 25 17 16 21 2 

ŚREDZKI 17 15 8 23 5 20 19 4 21 22 5 21 15 11 15 26 19 26 22 

ŚREMSKI 14 15 9 7 23 19 30 26 15 19 8 29 12 8 8 12 11 26 25 

TURECKI 17 20 26 10 10 13 7 35 33 32 35 19 17 29 32 19 34 6 19 

WĄGROWIECKI 31 2 12 20 31 16 24 6 24 14 18 23 6 17 22 35 25 13 32 

WOLSZTYOSKI 21 8 17 26 11 22 31 23 6 7 25 6 33 24 10 4 5 34 13 

WRZESIOSKI 9 20 14 21 12 28 26 27 18 13 6 26 14 25 26 27 7 8 5 

ZŁOTOWSKI 35 2 25 34 9 18 25 20 25 30 14 28 32 14 29 33 35 26 35 

M. KALISZ 3 34 28 4 7 4 32 32 21 11 7 35 3 4 3 6 4 21 23 

M. KONIN 4 32 35 2 3 2 11 10 34 27 29 34 2 2 20 23 6 26 11 

M.LESZNO 2 32 27 3 1 3 33 1 31 20 32 30 1 1 1 7 3 31 20 

M. POZNAO 1 34 34 1 2 1 34 16 1 1 4 33 4 3 2 1 1 1 1 

                    

Średnia dla 
 6 powiatów 

11 20 14 18 21 20 18 16 16 17 15 16 11 12 11 16 16 16 17 

a Najmniejsza wartośd została oznaczona jako lokata 1, natomiast największa – jako ostatnia lokata spośród zestawionych jednostek 

źródło: http://poznan.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portrety_powiatow/powiat_sremski.pdf



3.2. Badanie ankietowe 
W lipcu i sierpniu 2014 r. na terenie Powiatu przeprowadzone zostało badanie ankietowe 

dotyczące jakości życia w Powiecie Śremskim. Zostało ono przeprowadzone na potrzeby sporządzenia 

Strategii Rozwoju Powiatu Śremskiego do 2020 r. Formularz ankiety (załącznik nr 1) został rozesłany 

do pracowników Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz 

udostępniony mieszkaocom w budynku Starostwa Powiatowego w Śremie. Ankieta dostępna była 

także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego i w dniach od 18 do lipca 24 sierpnia można ją 

było uzupełnid za pomocą formularz on-line. Prośbę o uzupełnienie ankiety przesłano także do 

urzędów gmin tworzących Powiat Śremski. 

Respondenci ocenili warunki życia w Powiecie w siedmiu obszarach: społeczeostwo, 

gospodarka, środowisko, infrastruktura techniczna, turystyka i rekreacja, kultura i edukacja oraz 

sprawnośd działania Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych. Ankietowani wypowiedzieli 

się także wskazując na najpilniejsze potrzeby formułując własne propozycje działao. Ocenie podlegały 

też wewnętrzne uwarunkowania rozwojowe Powiatu oraz zewnętrzne czynniki mogące wspomóc lub 

opóźnid rozwój Powiatu.  

Ankieta została wypełniona przez 286 osób. Większośd ankietowanych stanowiły kobiety 

(68,4%) oraz osoby młode w przedziale wieku od 26 do 45 lat (54%). Prawie dwie trzecie 

respondentów zdeklarowało się, jako osoby zatrudnione. Wypowiedziało się 12 przedsiębiorców 

(4,2% badanych) i 26 osób o statusie ucznia bądź studenta (9,1% badanych). Swój głos w ankiecie 

oddało 15 (5,3%) osób o statusie emeryta bądź rencisty. Analiza jakości życia w wyszczególnionych 

obszarach oparta została na ocenach mieszkaoców, którzy wartościowali składowe poszczególnych 

obszarów w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą.  

Obszar społeczeostwo zdiagnozowano pytając o zaangażowanie społeczne, jakośd usług 

pomocy społecznej, dostępnośd i jakośd usług ochrony zdrowia, poczucie bezpieczeostwa, jakośd 

usług wspierających osoby niepełnosprawne, a także wsparcie dla osób starszych. Poziom 

zaangażowania społecznego został oceniony przez mieszkaoców jako średni (rysunek 4).Mimo  

iż Powiatw stosunku do średniej wojewódzkiej charakteryzuje się przeciętnym wskaźnikiem liczby 

fundacji, stowarzyszeo i organizacji społecznych przypadających na 10 tys. mieszkaoców, to 45% 

respondentów oceniło zaangażowanie społeczne jako niskie i bardzo niskie. Co trzeci 

mieszkaniecnisko lub bardzo nisko ocenił jakośd świadczonych usług z zakresu pomocy społecznej. Co 

piąty Mieszkaniec docenił efektywnie działające Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, 

które nie tylko zajmuje się swoimi statutowymi zadaniami, ale także pozyskuje środki z zewnętrznych 

źródeł finansowania na realizację projektu pomagającego podnieśd kwalifikacje i nabyd nowe 

umiejętności swoim podopiecznym –osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem 
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społecznym, w tym osobom bezrobotnym i niepełnosprawnym. Przeważająca liczba ocen niskich i 

bardzo niskich dotyczyła jakości i dostępności usług ochrony zdrowia. Jedynie ok. 15% Mieszkaoców 

wyraziło pozytywną opinię na temat tego zagadnienia. Najwyżej w sferze społecznej zostało ocenione 

poczucie bezpieczeostwa mieszkaoców, którego ocena jest spójna ze statystykami policyjnymi 

(tabela 3). Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych zostały ocenione bardzo podobnie –ok. 40% 

mieszkaoców było niezadowolonych z usług wspierających te grupy osób. Oceny dobre i bardzo 

dobre stanowiły niewiele ponad 10-15%. Większośd respondentów powołała się na średnią ocenę, 

ale biorąc pod uwagę, że jedynie niewiele ponad 5% respondentów stanowiły osoby o statusie 

emerytów i rencistów i 6,7% stanowiły osoby powyżej 61 roku życia, to można sądzid, że ocena ta nie 

jest wynikiem opinii płynącej z własnego doświadczenia. 

Rysunek 5.Wykres obrazujący ocenę obszaru społecznego 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Kolejnym analizowanym obszarem była gospodarka Powiatu. Respondenci wypowiedzieli się 

na temat atrakcyjności inwestycyjnej, perspektyw zatrudnienia na terenie Powiatu, działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy (PUP), warunków prowadzenia działalności produkcyjnej i rolniczej,  

a także stopnia dostępności do usług w Powiecie. Opinie dotyczące atrakcyjności inwestycyjnej 

rozłożyły się bardzo podobnie do rozkładu normalnego, tzn. liczba pozytywnych i negatywnych 

odpowiedzi była bardzo zbliżona, a największy udział odpowiedzi miały oceny średnie (rysunek 5). 

Bardzo negatywnie respondenci odnieśli się do możliwości pozyskania zatrudnienia na terenie 

Powiatu – aż trzech na czterech ankietowanych wyraziło wyraźnie negatywną opinię. Tylko co 

dziesiąty ankietowany ocenił taką możliwośd pozytywnie. Podobnie, chod nie tak drastycznie, 

oceniono działalnośd PUP w zakresie aktywizacji rynku pracy. Bardzo podobnie do siebie oceniono 

warunki do prowadzenia działalności produkcyjnej i działalności rolnej. Ok. 15% respondentów 

wyraziło się pozytywnie, wobec ok. 40% niezadowolonych. W sferze gospodarczej największą 
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przychylnością mieszkaoców cieszyła się dostępnośd usług, która została przez ponad połowę 

ankietowych oceniona dobrze i bardzo dobrze. Znikoma liczba ankietowanych (39 osób – 13,7%) 

stwierdziła, że dostępnośd usług na terenie Powiatu nie jest wystarczająca.  

Rysunek 6.Wykres obrazujący ocenę obszaru gospodarka 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Kolejne pytania dotyczyły środowiska. Pytano o stan środowiska naturalnego, poziom 

edukacji ekologicznej oraz o wpływ działalności podmiotów gospodarczych na jakośd środowiska.  

W obszarze tym dominowały oceny średnie i wysokie. Ponad 80% ankietowanych stan środowiska 

naturalnegooceniło jako średni, dobry i bardzo dobry (rysunek 6). Niewiele ponad 16% mieszkaoców 

stwierdziło, że stan środowiska naturalnego wymaga zdecydowanej poprawy. Co trzeci respondent 

nisko lub bardzo nisko ocenił poziom edukacji ekologicznej wśród mieszkaoców. Co piąta ocena 

w tym zakresie była jednak pozytywna. Wpływ działalności podmiotów gospodarczych na jakośd 

środowiska został oceniony w miarę neutralnie. 30% mieszkaoców uważało, że taki wpływ jest 

zauważalny i ma łagodny charakter. Natomiast co piąty ankietowany uznał, że działalnośd podmiotów 

gospodarczych w stopniu wysokim i bardzo wysokim wpływa na środowisko. 
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Rysunek 7. Wykres obrazujący ocenę obszaru środowisko 

 
Źródło: opracowanie własne 

Spośród elementów składowych szeroko pojętej infrastruktury technicznej najgorzej 

oceniono stan infrastruktury drogowej – ok. 60% respondentów wskazało odpowiedź sugerującą 

bardzo niską i niską ocenę (rysunek 7). Na podobnym do siebie poziomie oceniona została 

komunikacja zbiorowa i mała infrastruktura drogowa. Oba oceniane elementy sfery infrastrukturalnej 

charakteryzowały się tym, że zarówno liczba pozytywnych, jak i negatywnych odpowiedzi była bardzo 

zbliżona. Co więcej, była również podobna liczba osób bez wyraźnej pozytywnej lub negatywnej 

preferencji.Połowa ankietowanych wysoko i bardzo wysoko oceniła dostęp do internetu, mimo iż 

występują w Powiecie miejsca gdzie problem z łącznością i dostępem do internetu występuje. 

Wysoko i bardzo wysoko został oceniony poziom wyposażenia w infrastrukturę terenów 

inwestycyjnych. W oczach czterech na pięciu mieszkaoców wyposażenie infrastrukturalne jest na 

średnim, dobrym i bardzo dobrym poziomie. Odpowiedź ankietowanych koresponduje tutaj  z opinią 

wyrażoną na temat poziomu atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu (rysunek 5). 

Rysunek 8.Wykres obrazujący ocenę obszaru infrastruktura techniczna 
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Źródło: opracowanie własne 

 

Ważnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu, jak również tworzących go 

gmin, jest turystyka, co widoczne jest także w wynikach ankiety (rysunek 8). Znaczna większośd 

ankietowanych (prawie 80%) wskazała na średnią, wysoką i bardzo wysoką atrakcyjnośd turystyczną 

Powiatu. Ponad 70% respondentów pozytywnie oceniło również bazę turystyczno-wypoczynkową. 

Podobnie dobre i bardzo dobre oceny zostały odnotowane dla infrastruktury sportowej  

i rekreacyjnej. W obu przypadkach niecałe 10% ankietowanych oceniło nisko te dwa aspekty. 

Mieszkaoców poproszono także o ocenę działao promocyjnych i niestety te przez ponad 40% 

ankietowanych zostały ocenione nisko i bardzo nisko.  

Rysunek 9. Wykres obrazujący ocenę obszaru turystyka i rekreacja 

 
Źródło: opracowanie własne 

Ocenie respondentów poddano też ofertę kulturalną i edukację. Ok. 40% ankietowanych 

wypowiedziało się pozytywnie o jakości usług kulturalnych dostępnych na terenie Powiatu (rysunek 

9). Podobny rozkład odpowiedzi charakteryzował ocenę jakości i różnorodności wydarzeo kulturalno-

rozrywkowych. Co trzeci mieszkaniec wskazał na niski i bardzo niski poziom edukacji, mimo iż na 

terenie Powiatu istnieje bardzo bogata oferta edukacyjna dla młodych mieszkaoców. Liczba 

odpowiedzi pozytywnie oceniających poziom edukacji równoważyła liczbę odpowiedzi o charakterze 

negatywnym. Trochę lepiej oceniony został stan techniczny obiektów oświatowych – ponad 40% 

respondentów wypowiedziała się o nim pozytywnie. 
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Rysunek 10.Wykres obrazujący ocenę obszaru kultura i edukacja 

 
Źródło: opracowanie własne 

Ankietowani wyrazili także swoją opinię na temat działania Starostwa Powiatowego i jego 

jednostek organizacyjnych. Przeważały opinie o wysokim i bardzo wysokim poziomie świadczenia 

usług. Znaczny udział we wszystkich elementach składających się na sprawnośd działania urzędu 

stanowiły odpowiedzi o średnim poziomie. Najbardziej pozytywnie oceniono kompetencje i wiedzę 

pracowników, a najmniej pozytywnych odpowiedzi skupiło się wokół sprawności działania jednostek 

organizacyjnych (PCPR-u, PZD, DPS-ów i placówek oświatowych).  

 

Rysunek 11. Wykres obrazujący ocenę sprawności działania Starostwa i jednostek organizacyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne 

Kolejna cześd ankiety dotyczyła wskazania najpilniejszych potrzeb i problemów, które 

zauważają mieszkaocy. Wśród najpilniejszych potrzeb wymieniano przede wszystkim poprawę 

infrastruktury drogowej, poprawę jakości obsługi medycznej i dostępności do niej oraz zmniejszenie 
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bezrobocia. Ankietowani wskazywali na koniecznośd budowyścieżek rowerowych oraz stworzenia 

warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Proszeni o podanie najistotniejszych problemów 

związanych z jakością życia w Powiecie mieszkaocy podawali najczęściej bezrobocie, niski poziom 

jakości opieki zdrowotnej, a także kiepską komunikację z innymi miastami. Dla znacznej części osób 

problemem był także stan dróg, ich oświetlenia, a także niedostateczne wsparcie osób korzystających 

z pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych. 

Kolejna częśd ankiety miała na celu ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu 

z wykorzystaniem sformułowao klasycznej analizy SWOT. Ankietowanych poproszono o wskazanie 

trzech sformułowao określających czynniki rozwojowe Powiatu o charakterze wewnętrznym, a więc 

mocne i słabe strony. 

Wśród mocnych stron ankietowani najczęściej wymieniali wysokie walory środowiska 

naturalnego i powiązane z nimi korzystne położenie. Za cenny mieszkaocy uważali także układ sieci 

komunikacyjnej i wynikającą z tego faktu bliskośd Poznania, a także jakośd infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej. Wysoko ocenione zostały ład przestrzenny i estetyka przestrzeni, a także otwartośd 

społeczna na nowe inicjatywy, otwartośd władz na inwestorów. Często pojawiały się także wskazania 

dotyczące różnorodnej i utrzymanej na wysokim poziomie oferty edukacyjnej.   

Oceniając słabe strony najwięcej uwagi poświęcono zjawisku bezrobocia i ograniczonej 

możliwości pozyskania pracy na terenie Powiatu.Respondenci narzekali na zły stan dróg, małą liczbę 

ścieżek rowerowych i niski poziom usług medycznych oraz ograniczony dostępdo usług opieki 

zdrowotnej. Pojawiały się także odpowiedzi sugerujące niski poziom inicjatywy społecznej 

i niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturę komunalną czy dysproporcje w układzie miasto – wieś. 

Słabe strony wymienione przez mieszkaoców korespondują z ich poprzednimi uwagami zawartymi 

w dwóch pierwszych częściach ankiety.  

 

3.3. Drzewa problemów 
W trakcie spotkania strategicznego, które odbyło się 31 lipca 2014 r. Zespół projektowy 

składający się z przedstawicieli władz Powiatu, pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu, po prezentacji wstępnych wyników ankiety strategicznej i na podstawie 

własnych doświadczeo, zidentyfikował problemy i trudności, które pojawiają się w Powiecie.  

W wyniku pracy w grupach wyróżniono następujące problemy: 

1. Brak dostatecznych środków finansowych na zadania własne Powiatu, 

2. Ubóstwo i zagrożenie wykluczeniem społecznym, 

3. Uzależnienia, 

4. Niepełnosprawnośd i starzenie się społeczeostwa, 
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5. Brak możliwości rozwoju infrastruktury związanej z pomocą społeczną i zdrowiem, 

6. Bezrobocie, 

7. Dysproporcje miasto - wieś (w zakresie dostępności do usług), 

8. Bezpieczeostwo pieszych na terenach wiejskich, 

9. Niewystarczające środki z unii Europejskiej (baza edukacyjna, projekty „miękkie”), 

10. Brak zaplecza medycznego w szkołach, 

11. Niewystarczające środki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu (PCPR, PPP), 

12. Utrudniony dostęp do specjalistycznych usług medycznych, 

13. Braki w cyfryzacji Starostwa i ofercie usług publicznych. 

 
Spośród tych trzynastu problemów Zespół w trakcie dyskusji wyróżnił problemy kluczowe dla 

Powiatu, czyli takie, które generują najwięcej innych problemów i których skutki są najbardziej 

odczuwalne dla większości zainteresowanych podmiotów. Według Zespołu są to: 

1. Brak dostatecznych środków finansowych na zadania własne powiatu, 

2. Bezrobocie, 

3. Brak możliwości rozwoju infrastruktury związanej z pomocą społeczną i ochroną zdrowia. 

 

 Analiza wyodrębnionych problemów polega na uporządkowaniu ich poprzez ustalenie 

zależności przyczynowo-skutkowych. Podstawową trudnością przy ich identyfikacji jest umiejętnośd 

odróżnienia skutków problemów od problemu właściwego, symptomów problemów od ich przyczyn. 

Przeprowadzona dalej analiza, czyli zbudowanie drzewa problemów, jako ustalenie zależności 

przyczyno-skutkowych stanowi pewien schematyczny obraz próbujący odzwierciedlid rzeczywistośd.  

Prace Zespołu strategicznego pozwoliły na zidentyfikowanie następujących drzew problemów 

(rysunek 11, 12, 13): 
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Rysunek 12. Drzewo problemów nr 1 – Brak środków finansowych 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 13. Drzewo problemów nr 2 – Jakośd usług społecznych i ochrony zdrowia 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 14. Drzewo problemów nr 3 – Bezrobocie 

Źródło: opracowanie własne 
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4. Wizja i schemat celów 
Na podstawie diagnozy społeczno-gospodarczej, analizy porównawczej Powiatu Śremskiego  

z innymi powiatami w województwie wielkopolskim, analizy drzew problemów oraz podczas prac  

w ramach spotkao strategicznych zebrano materiał, który posłużył do wyznaczenia tzw. pola działao 

strategicznych. 

W wyniku grupowania zagadnieo i obszarów kluczowych dla dalszego rozwoju Powiatu 

Śremskiego stworzono schemat celów składający się z czterech elementów. Wyodrębniono trzy cele 

strategiczne, które nawiązują do założeo koncepcji podtrzymywanego rozwoju (sustainabe 

development), definiując cele jako odzwierciedlenie trzech filarów rozwoju – społeczności, 

środowiska i gospodarki. Służebna wobec tych trzech obszarów infrastruktura, nierozerwalnie 

związana z rozmieszczeniem przestrzennym, została dołączona do obszaru uwzględniającego zasoby 

środowiska naturalnego. Jako kluczowe wyodrębniono następujące cele strategiczne: 

• Cel 1 : Nowoczesne usługi publiczne dla rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego,  

• Cel 2: Infrastruktura i środowisko jako  przestrzeo nowych możliwości, 

• Cel 3: Konkurencyjna gospodarka i efektywne zarządzanie rozwojem. 

Nawiązując do systemu politykiregionalnej Polski, za istotne uważając procesy zachodzące  

w systemie złożonym, jakim jest powiat, układ trzech celów strategicznych uzupełniono o cel 

horyzontalny, który eksponuje spójnośd terytorialną i współpracę z gminami, tworzącymi Powiat 

Śremski. Realizacja celu horyzontalnego ma zapewnid spójnośd społeczną i spójnośd ekonomiczną 

terytorium Powiatu w trakcie realizacji zapisów celów strategicznych. 
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Wizja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schemat celów: 
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Cel 4: Spójnośd terytorialna i współpraca z gminami 

Powiat Śremski  
to przyjazne i atrakcyjne miejsce zamieszkania, pracy  

i odpoczynku. Prężny rozwój społeczno-gospodarczy oparty jest na 
małej i średniej przedsiębiorczości oraz nowoczesnej 

infrastrukturze.  
Walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz ponadprzeciętnie 

rozwinięta oferta usług publicznych gwarantują wysoki poziom 
życia Mieszkańców. 
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Cel 1: Nowoczesne usługi publiczne dla rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego 
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Cel 2: Infrastruktura i środowisko jako  przestrzeo nowych możliwości 
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Cel 3: Konkurencyjna gospodarka i efektywne zarządzanie rozwojem 
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Cel 4 - horyzontalny:Spójnośd terytorialna i współpraca z gminami  
 

 
Zagadnienie spójności terytorialnej pierwszy raz poruszane zostało w kontekście polityki Unii 
Europejskiej w tzw. Zielonej Księdze. Rozumiano ją wówczas jako zapewnienie harmonijnego 
rozwoju wszystkich części Unii Europejskiej oraz gwarancje, że jej mieszkaocy będą mogli jak 
najlepiej wykorzystad charakterystyczne cechy obszarów leżących w granicach paostw 
członkowskich. „Spójnośd terytorialna - służy przekształcaniu różnorodności w korzyści, 
przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju całej Unii” (por. Zielona Księga 2008, s. 3).  
 
W projekcie przygotowującym projekt Stanowiska Rządu Rzeczpospolitej Polskiej do Zielonej 
Księgi w sprawie spójności terytorialnej – przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę 
zawarto propozycję definicji, gdzie spójnośd terytorialną należy rozumied jako „stan rozwoju 
terytorium, do którego się dąży, w którym procesy wymiany i przepływów w sferze 
gospodarczej i społecznej przebiegają sprawnie, gwarantując społecznie i gospodarczo 
efektywną alokację zasobów.” (por. Spójnośd terytorialna…, s. 33). 
 
Jako spójnośd terytorialną rozumie się więc pewną sied wzajemnych powiązao wielu 
aspektów współczesnej przestrzeni życiowej (spójnośd gospodarcza, transportowa, 
ekologiczna, rozwojowa, społeczna i in.), wyrażającą się poprzez minimalizację 
występowania konfliktów przestrzennych oraz równoważeniem różnic potencjałów 
rozwojowych pomiędzy jednostkami, a także negatywnych efektów procesów rozwojowych 
(wynikających tak z indywidualnych cech poszczególnych jednostek jak i specyfiki rynków 
globalnych). Spójnośd terytorialna nie polega jednak na dążeniu do unifikacji i znoszeniu 
charakterystycznych cech jednostek ale na ich wykorzystaniu w budowaniu sieci 
wzajemnych powiązao1. 
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5. Spójność i komplementarność celów 
Wśród celów, jakie zostały wyodrębnione do realizacji w Powiecie Śremskim znajdują się 

cele w stosunku do siebie komplementarne (tabela 11). Komplementarnośd celów jest cechą 

pozwalającą na to, by podejmowane działania niosły za sobą racjonalne wydatkowanie środków,  

a także możliwośd uzyskania dodatkowych korzyści przez beneficjentów na różnych etapach 

realizacji Strategii. Komplementarnośd celów przyczynia się do oszczędności środków i czasu, 

ułatwia realizację zadao, zwiększa użytecznośd usług, a także wpływa na generowanie dodatkowych  

i trwalszych produktów i rezultatów. 

Tabela 11. Komplementarnośd celów w Strategii Rozwoju Powiatu Śremskiego do 2020 r. 

1.1.1 
Dostosowanie kierunków kształcenia do 
wymagao rynku pracy 
 

1.1.2. 
Współpraca szkół, Powiatowego Urzędu 
Pracy, przedsiębiorców oraz Cechu Rzemiosł 

1.1.3. 
Podniesienie jakości kształcenia (podnoszenie 
kwalifikacji nauczycieli, profesjonalne 
wyposażenie pracowni zawodowych) 

1.1.5. 
Wzrost kompetencji uczniów poprzez 
intensyfikację nauczania języków obcych 

3.5.3. 
Szkolenia kompetencyjne dla pracowników 
administracji 

1.1.6. 
Zapewnienie młodzieży dostępu do 
doradztwa i poradnictwa wychowawczo-
zawodowego 

3.4.1. 
Aktywizacja osób nieporadnych zawodowo i 
szukających pracy 

1.2.1. Modernizacja Szpitala Sp. z o.o. 

1.2.2. Podniesienie jakości usług szpitalnych 

2.3.2. 
Doskonalenie systemu ratownictwa 
medycznego 

1.2.3. 
Wzrost dostępności do specjalistycznych 
usług medycznych 

2.2.1. 
Modernizacja obiektów użyteczności 
publicznej, w tym dostosowanie ich do 
potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych 

1.2.4. 
Promowanie postaw prozdrowotnych i 
zdrowego stylu życia wśród mieszkaoców. 
Wsparcie działao profilaktycznych 

1.4.1. 
Wspieranie działao zachęcających do 
aktywnego spędzania wolnego czasu i 
zdrowego stylu życia 

1.4.2. 
Wsparcie tworzenie i rozwoju infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 

1.2.5. 

Rozwój specjalistycznych usług zdrowotnych, 
w tym dla osób wymagających opieki 
poszpitalnej oraz osób dotkniętych 
chorobami cywilizacyjnymi 

1.2.2. Podniesienie jakości usług szpitalnych 

2.3.2. 
Doskonalenie systemu ratownictwa 
medycznego 

1.3.3. 

Aktywizacja osób starszych, 
niepełnosprawnych i wykluczonych 
społecznie m.in. do aktywności w 
organizacjach pozarządowych i 
społecznościach lokalnych 

2.2.1. 
Modernizacja obiektów użyteczności 
publicznej, w tym dostosowanie ich do 
potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych 

3.4.2. 
Promocja mobilności zawodowej szczególnie 
wśród osób starszych 

1.3.5.  
Minimalizowanie barier społecznych i 
architektonicznych utrudniających 
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych 

2.2.1. 
Modernizacja obiektów użyteczności 
publicznej, w tym dostosowanie ich do 
potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych 



Strategia Rozwoju Powiatu Śremskiego do roku 2020 

44 
 

1.3.6.  
Wsparcie idei rodzicielstwa zastępczego oraz 
wsparcie dzieci i młodzieży pozbawionych 
opieki 

1.3.1. 
Intensyfikacja usług pomocy społecznej w 
szczególności pomocy środowiskowej 

1.4.1. 
Wspieranie działao zachęcających do 
aktywnego spędzania wolnego czasu i 
zdrowego stylu życia 

1.2.3. 
Wzrost dostępności do specjalistycznych usług 
medycznych 

1.4.2. 
Wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 

2.4.4. 
Zwiększenie świadomości mieszkaoców w 
zakresie ochrony środowiska i ekologii 

3.1.2. 

Współpraca z Unią Gospodarczą Regionu 
Śremskiego w zakresie promocji 
przedsiębiorczości, w tym związanej z 
działalnością turystyczną 

2.1.1. 
Poprawa bezpieczeostwa w ruchu drogowym 
poprzez modernizację i remonty ciągów 
komunikacyjnych 

2.3.2. 
Doskonalenie systemu ratownictwa 
medycznego 

2.3.3. 
Wsparcie poprawy wyposażenia sprzętowego 
służb bezpieczeostwa publicznego 

2.3.1. Poprawa bezpieczeostwa publicznego  

2.1.2. 
Rozwój infrastruktury drogowej w celu 
poprawy sieci komunikacyjnej i komunikacji 
publicznej 

3.1.1. 
Promowanie terenów inwestycyjnych 
należących do gmin Powiatu 

2.2.3. 
Stworzenie punktu odstępu do Internetu w 
miejscach publicznych 

3.5.1. 
Wzrost dostępności usług publicznych drogą 
internetową 

2.3.1. Poprawa bezpieczeostwa publicznego 2.3.4. 
Koordynacja działao w ramach Planu 
Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu 
Śremskiego 

3.1.4. 
Wsparcie tworzenia korzystnych warunków 
do tworzenia się instytucji około biznesowych 
(IOB) 

3.4.1. 
Aktywizacja osób nieporadnych zawodowo i 
poszukujących pracy 

3.5.4. 

Pozyskiwanie zewnętrznych środków 
finansowanych na bieżąca działalnośd 
Starostwa i jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

3.5.5.  
Promowanie możliwości pozyskiwania źródeł 
zewnętrznych na finansowanie działalności 
publicznej 

Źródło: opracowanie własne 

 
Cele wyznaczone do zrealizowania w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Śremskiego do roku 2020 

zostały sformułowane jako wyraz potrzeb i postulatów zgłoszonych przez mieszkaoców Powiatu i swoją formą 

realizują zamierzania nowej polityki regionalnej. Niemniej jednak nie pozostają one bez związku z ustaleniami 

dokonanymi w dokumentach strategicznych Polski i Unii Europejskiej. Analiza spójności celów Strategii Rozwoju 

Powiatu Śremskiegodo roku 2020 z celami zawartymi w Strategii Rozwoju Kraju 2020, Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz Strategii Europy 2020 wykazała, że znaczna większośd celów jest zbieżna 

(tabela 12). Spójnośd celów wykazało również porównanie z dokumentami strategicznymi samorządu 

wojewódzkiego tj. Strategią Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, projektem Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ver. 9.0(tabela 13). 

Tabela 12. Spójnośd celów Powiatu Śremskiego z zewnętrznymi dokumentami strategicznymi(1) 
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1. Nowoczesne usługi publiczne dla rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego 

  StrategiaRozwoju
Kraju 2020 

 

KrajowaStrategiaRozwojuRegi
onalnego 2010 - 2020 

Strategia 
Europa 
2020 

1.
1 

Innowacyjna edukacja  I.3.2. Rozwój 
kapitału 
społecznego 
III.2.1. 
Podnoszenie 
jakości i 
dostępności 
usług publicznych 
II.5.1. 
Zapewnienie 
powszechnego 
dostępu do 
Internetu 
II.4.2. Poprawa 
jakości kapitału 
ludzkiego 
III.1.1. 
Zwiększenie 
aktywności osób 
wykluczonych i 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 

1.3.1. Rozwój kapitału 
intelektualnego, w tym 
kapitału ludzkiego i 
społecznego 
2.2. Wspieranie obszarów 
wiejskich o najniższym 
poziomie dostępu 
mieszkaoców do dóbr i 
usług warunkujących 
możliwości rozwojowe: 
2.2.1. Usługi edukacyjne i 
szkoleniowe 

1. 
Inteligentny 
rozwój – 
gospodarka 
oparta na 
wiedzy i 
innowacji 
 
3. Rozwój 
sprzyjający 
włączeniu 
społecznem
u 

1.
2 

Poprawa bezpieczeostwa 
zdrowotnego mieszkaoców 
 

III.2.1. 
Podnoszenie 
jakości i 
dostępności 
usług publicznych 
III.1.1. 
Zwiększenie 
aktywności osób 
wykluczonych i 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 
II.4.1. 
Zwiększanie 
aktywności 
zawodowej 
II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska 

2.2. Wspieranie obszarów 
wiejskich o najniższym 
poziomie dostępu 
mieszkaoców do dóbr i 
usług warunkujących 
możliwości rozwojowe: 
2.2.2. Usługi medyczne 
1.2.3. Pełniejsze 
wykorzystanie potencjału 
rozwojowego obszarów 
wiejskich 

3. Rozwój 
sprzyjający 
włączeniu 
społecznem
u 

1.
3 

Wyrównywanie możliwości 
społecznych 

I.3.2. Rozwój 
kapitału 
społecznego 
II.4.1. 
Zwiększanie 
aktywności 
zawodowej 
II.4.2. Poprawa  
jakości kapitału 
ludzkiego 
III.1.1. 
Zwiększenie 

1.3.1. Rozwój kapitału 
intelektualnego, w tym 
kapitału ludzkiego i 
społecznego 
2.2. Wspieranie obszarów 
wiejskich o najniższym 
poziomie dostępu 
mieszkaoców do dóbr i 
usług warunkujących 
możliwości rozwojowe: 
2.2.1. Usługi edukacyjne i 
szkoleniowe 

3. Rozwój 
sprzyjający 
włączeniu 
społecznem
u  
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aktywności osób 
wykluczonych i 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 
III.2.1. 
Podnoszenie 
jakości i 
dostępności 
usług publicznych 
 
 

2.2.5. Usługi kulturalne 

1.
4.  

Promocja sportu i aktywności 
ruchowej 

I.3.2. Rozwój 
kapitału 
społecznego 
III.2.1. 
Podnoszenie 
jakości i 
dostępności 
usług publicznych 
II.4.2. Poprawa 
jakości kapitału 
ludzkiego 

2.2. Wspieranie obszarów 
wiejskich o najniższym 
poziomie dostępu 
mieszkaoców do dóbr i 
usług warunkujących 
możliwości rozwojowe: 
2.2.1. Usługi edukacyjne i 
szkoleniowe 

3. Rozwój 
sprzyjający 
włączeniu 
społecznem
u 

2. Infrastruktura I środowisko jako przestrzeo nowych możliwości 

  
StrategiaRozwoju

Kraju 2020 
KrajowaStrategiaRozwojuRegi

onalnego 2010 - 2020 

Strategia 
Europa 
2020 

2.
1 

Poprawajakościinfrastrukturykommu
nikacyjnej 

II.7.2. 
Modernizacja i 
rozbudowa 
połączeo 
transportowych 
III.2.1. 
Podnoszenie 
jakości i 
dostępności 
usług publicznych 
 

1.2.3. Pełniejsze 
wykorzystanie potencjału 
rozwojowego obszarów 
wiejskich 
2.5. Zwiększanie dostępności 
transportowej do ośrodków 
wojewódzkich na obszarach o 
najniższej dostępności 
1.2.1. Zwiększanie dostępności 
komunikacyjnej wewnątrz 
regionów 
2.2.3. Usługi komunikacyjne 

 

2.
2 

Poprawa jakości infrastruktury 
społecznej i infrastruktury łączności  

III.2.1. 
Podnoszenie 
jakości i 
dostępności 
usług publicznych 
II.5.1. 
Zapewnienie 
powszechnego 
dostępu do 
Internetu 
II.6.2. Poprawa 
efektywności 
energetycznej 
 
 

1.2.1. Zwiększanie dostępności 
komunikacyjnej wewnątrz 
regionów 
1.2.3. Pełniejsze 
wykorzystanie potencjału 
rozwojowego obszarów 
wiejskich 
1.3.5. Dywersyfikacja źródeł i 
efektywne wykorzystanie 
energii oraz reagowanie na 
zagrożenia 
naturalne 
2.2. Wspieranie obszarów 
wiejskich o najniższym 
poziomie dostępu 
mieszkaoców do dóbr i 
usług warunkujących 

1. 
Inteligentny 
rozwój – 
gospodarka 
oparta na 
wiedzy i 
innowacji 
2. 
Zrównoważ
ony rozwój 
– 
wspieranie 
gospodarki 
efektywniej 
korzystając
ej z 
zasobów, 
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możliwości rozwojowe: 
2.2.4. Usługi komunalne i 
związane z ochroną 
środowiska 

bardziej 
przyjaznej 
środowisku 
i bardziej 
konkurency
jnej 
 

2.
3 

Poprawa poczucia bezpieczeostwa 
mieszkaoców 

III.1.1. 
Zwiększenie 
aktywności osób 
wykluczonych i 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 
III.2.1. 
Podnoszenie 
jakości i 
dostępności 
usług publicznych 
I.3.3. Zwiększenie 
bezpieczeostwa 
obywatela 

2.2. Wspieranie obszarów 
wiejskich o najniższym 
poziomie dostępu 
mieszkaoców do dóbr i 
usług warunkujących 
możliwości rozwojowe: 
 

 
 

2.
4 

Poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

II.6.2. Poprawa 
efektywności 
energetycznej 
III.2.1. 
Podnoszenie 
jakości i 
dostępności 
usług publicznych 
 

1.2.1. Zwiększanie dostępności 
komunikacyjnej wewnątrz 
regionów 
1.2.3. Pełniejsze 
wykorzystanie potencjału 
rozwojowego obszarów 
wiejskich 
1.3.5. Dywersyfikacja źródeł i 
efektywne wykorzystanie 
energii oraz reagowanie na 
zagrożenia 
naturalne 
1.3.6. Wykorzystanie walorów 
środowiska przyrodniczego 
oraz potencjału  dziedzictwa 
kulturowego 

 

3. Konkurencyjna gospodarka i efektywne zarządzanie rozwojem 

  
StrategiaRozwoju

Kraju 2020 
KrajowaStrategiaRozwojuRegi

onalnego 2010 - 2020 

Strategia 
Europa 
2020 

3.
1 

Promocja potencjału inwestycyjnego 
i przedsiębiorczości 

III.1.1. 
Zwiększenie 
aktywności osób 
wykluczonych i 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 
II.2.4. Poprawa 
warunków 
ramowych dla 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 
II.4.1. 
Zwiększanie 

1.2.3. Pełniejsze 
wykorzystanie potencjału 
rozwojowego obszarów 
wiejskich 
1.3.7. Współpraca 
międzynarodowa 
1.2.4. Efektywne 
wykorzystanie w procesach 
rozwojowych potencjału 
specjalizacji 
terytorialnej 
3.4 Wspomaganie budowy 
kapitału społecznego dla 
rozwoju regionalnego w 
oparciu o sieci 

1. 
Inteligentny 
rozwój – 
gospodarka 
oparta na 
wiedzy i 
innowacji 
3. Rozwój 
sprzyjający 
włączeniu 
społecznem
u 
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aktywności 
zawodowej 
III.3.1. Tworzenie 
warunków 
instytucjonalnych
, prawnych i 
finansowych 
dla realizacji 
działao 
rozwojowych w 
regionach 
 

współpracy między różnymi 
aktorami polityki regionalnej 
1.3.4. Wspieranie rozwoju 
instytucji otoczenia biznesu 
(IOB) 

3.
2.  

Przeciwdziałanie bezrobociu III.1.1. 
Zwiększenie 
aktywności osób 
wykluczonych i 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 
II.2.4. Poprawa 
warunków 
ramowych dla 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 
II.4.1. 
Zwiększanie 
aktywności 
zawodowej 
III.3.1. Tworzenie 
warunków 
instytucjonalnych
, prawnych i 
finansowych 
dla realizacji 
działao 
rozwojowych w 
regionach 

1.2.3. Pełniejsze 
wykorzystanie potencjału 
rozwojowego obszarów 
wiejskich 
1.3.7. Współpraca 
międzynarodowa 
1.2.4. Efektywne 
wykorzystanie w procesach 
rozwojowych potencjału 
specjalizacji 
terytorialnej 
3.4 Wspomaganie budowy 
kapitału społecznego dla 
rozwoju regionalnego w 
oparciu o sieci 
współpracy między różnymi 
aktorami polityki regionalnej 

1. 
Inteligentny 
rozwój – 
gospodarka 
oparta na 
wiedzy i 
innowacji 
3. Rozwój 
sprzyjający 
włączeniu 
społecznem
u 

3.
3. 

Wzmocnienie potencjału 
administracji samorządowej 

III.2.1. 
Podnoszenie 
jakości i 
dostępności 
usług publicznych 
II.5.2. 
Upowszechnienie 
wykorzystania 
technologii 
cyfrowych 
I.1.1. 
Uporządkowanie 
kompetencji 
umożliwiające 
realizację działao 
rozwojowych 

1.3.1. Rozwój kapitału 
intelektualnego, w tym 
kapitału ludzkiego i 
społecznego 
2.2. Wspieranie obszarów 
wiejskich o najniższym 
poziomie dostępu 
mieszkaoców do dóbr i 
usług warunkujących 
możliwości rozwojowe: 
2.2.3. Usługi komunikacyjne 

1. 
Inteligentny 
rozwój – 
gospodarka 
oparta na 
wiedzy i 
innowacji 
 
3. Rozwój 
sprzyjający 
włączeniu 
społecznem
u 

Źródło: opracowanie własne na podstawieStrategii Rozwoju Kraju 2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-
2020 oraz Strategii Europy 2020 
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Tabela 13. Spójnośd celów Powiatu Śremskiego z zewnętrznymi dokumentami strategicznymi(2) 
  Strategia Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 
roku 

Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na 

lata 2014-2020 

1. Nowoczesne usługi publiczne dla rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego 

1.1 Innowacyjna edukacja 1.3. Rozbudowa 
infrastruktury na rzecz 
społeczeostwa 
informacyjnego 
5.5. Zwiększenie 
dostępności do 
podstawowych usług 
publicznych 
8.5. Wzmacnianie 
włączenia społecznego 
7.1. Poprawa warunków, 
jakości i dostępności 
edukacji 
7.4. Rozwój oraz 
promocja postaw 
kreatywnych i 
innowacyjnych 

Oś Priorytetowa 2: 
Priorytet Inwestycyjny 
2.3 
 
Oś Priorytetowa 9: 
Priorytet Inwestycyjny 
10.4 
 
Oś Priorytetowa 8: 
Priorytet Inwestycyjny 
10.1 
 
 

1.2 Poprawa bezpieczeostwa zdrowotnego 
mieszkaoców 
 

5.5. Zwiększenie 
dostępności do 
podstawowych usług 
publicznych 
8.5. Wzmacnianie 
włączenia społecznego 
8.3. Poprawa stanu 
zdrowia mieszkaoców i 
opieki zdrowotnej 
8.4. Promocja zdrowego 
stylu życia 
2.10. Promocja postaw 
ekologicznych 

Oś Priorytetowa 9: 
Priorytet Inwestycyjny 
9.1 
 
Oś Priorytetowa 7: 
Priorytet Inwestycyjny 
9.4 
Priorytet Inwestycyjny 
9.7 
 
 

1.3 Wyrównywanie możliwości społecznych 8.7. Kształtowanie 
skłonności mieszkaoców 
do zaspokajania 
potrzeb wyższego rzędu 
9.2. Budowa wizerunku 
województwa i jego 
promocja 
8.4. Promocja zdrowego 
stylu życia 
8.5. Wzmacnianie 
włączenia społecznego 

Oś Priorytetowa 6: 
Priorytet Inwestycyjny 
8.10 Priorytet 
Inwestycyjny 8.5 
 

  Strategia Województwa 
Wielkopolskiego do 2020 

roku 

Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na 

lata 2014-2020 

2. Infrastruktura I środowisko jako przestrzeo nowych możliwości 

2.1 Poprawajakościinfrastrukturykomunikacyjnej 1.1. Zwiększenie 
spójności sieci drogowej 
5.5. Zwiększenie 
dostępności do 
podstawowych usług 

Oś Priorytetowa 5: 
Priorytet Inwestycyjny 
7.2 
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publicznych 
6.8. Przygotowanie i 
racjonalne wykorzystanie 
terenów 
inwestycyjnych 

2.2 Poprawa jakości infrastruktury społecznej i 
infrastruktury łączności 

1.3. Rozbudowa 
infrastruktury na rzecz 
społeczeostwa 
informacyjnego 
6.8. Przygotowanie i 
racjonalne wykorzystanie 
terenów 
Inwestycyjnych 
8.7. Kształtowanie 
skłonności mieszkaoców 
do zaspokajania 
potrzeb wyższego rzędu 
9.5. Budowa regionalnych 
systemów zabezpieczania 
i reagowania na 
zagrożenia 

Oś Priorytetowa 4: 
Priorytet Inwestycyjny 
6.2 
 
Priorytet 3: 
Priorytet Inwestycyjny 
4.3 

2.3 Poprawa poczucia bezpieczeostwa 
mieszkaoców  

1.3. Rozbudowa 
infrastruktury na rzecz 
społeczeostwa 
informacyjnego 
9.5. Budowa regionalnych 
systemów zabezpieczania 
i reagowania na 
zagrożenia 

Oś Priorytetowa 2: 
Priorytet Inwestycyjny 
2.3 
 
Oś Priorytetowa 3: 
Priorytet Inwestycyjny 
4.1 
 

2.4 Poprawa stanu środowiska naturalnego Wsparcie ochrony 
przyrody 
2.9. Poprawa 
przyrodniczych 
warunków dla rolnictwa 
9.1. Tworzenie warunków 
dla zarządzania rozwojem 
regionu 
9.5. Budowa regionalnych 
systemów zabezpieczania 
i reagowania na 
zagrożenia 
3.2. Rozwój produkcji i 
wykorzystanie 
alternatywnych źródeł 
energii 

Oś Priorytetowa 4 
Priorytet Inwestycyjny 
6.3 
Priorytet Inwestycyjny 
6.4 
 

  Strategia Województwa 
Wielkopolskiego do 2020 

roku 

Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na 

lata 2014-2020 

3. Konkurencyjna gospodarka i efektywne zarządzanie rozwojem 

3.1 Promocja potencjału inwestycyjnego i 
przedsiębiorczości 

6.3. Rozwój sieci i 
kooperacji w gospodarce 
regionu 
6.6. Rozwój 
instrumentów 
finansowych dla 
gospodarki 
6.8. Przygotowanie i 

Oś Priorytetowa 1: 
Priorytet Inwestycyjny 
3.1 
Priorytet Inwestycyjny 
3.3 
Priorytet Inwestycyjny 
3.4 
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racjonalne wykorzystanie 
terenów inwestycyjnych 
6.10. Poprawa warunków 
dla rozwoju rolnictwa i 
przetwórstwa 
rolnego 
8.1. Wzmacnianie 
aktywności zawodowej 
9.1. Tworzenie warunków 
dla zarządzania rozwojem 
regionu 
9.6. Rozwój współpracy 
terytorialnej 

Oś Priorytetowa 3: 
Priorytet Inwestycyjny 
4.5 
 
Oś Priorytetowa 6: 
Priorytet Inwestycyjny 
8.7 
Priorytet Inwestycyjny 
8.5 
 

3.2. Przeciwdziałanie bezrobociu 6.3. Rozwój sieci i 
kooperacji w gospodarce 
regionu 
6.6. Rozwój 
instrumentów 
finansowych dla 
gospodarki  
6.10. Poprawa warunków 
dla rozwoju rolnictwa i 
przetwórstwa 
rolnego 7.3. Promocja 
przedsiębiorczości i 
zatrudnialności 
7.3. Promocja 
przedsiębiorczości i 
zatrudnialności 
8.1. Wzmacnianie 
aktywności zawodowej 

Oś Priorytetowa 1: 
Priorytet Inwestycyjny 
3.1 
Priorytet Inwestycyjny 
3.3 
Priorytet Inwestycyjny 
3.4 
 
Oś Priorytetowa 6: 
Priorytet Inwestycyjny 
8.7 
Priorytet Inwestycyjny 
8.9 
 
Oś Priorytetowa 3: 
Priorytet Inwestycyjny 
4.5 

3.3. Wzmocnienie potencjału administracji 
samorządowej 

5.5. Zwiększenie 
dostępności do 
podstawowych usług 
publicznych 
9.1. Tworzenie warunków 
dla zarządzania rozwojem 
regionu 
9.3. Sprawna, 
innowacyjna 
administracja 
samorządowa 

Oś Priorytetowa 2: 
Priorytet Inwestycyjny 
2.3 
 
Oś Priorytetowa 8: 
Priorytet Inwestycyjny 
10.3 
 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, projektu 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ver. 9.0  

 

6. Wdrażanie 
Do podstawowych wymogów sprawnego wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu Śremskiego 

do roku 2020 należą skuteczne działania związane z czuwaniem nad realizacją celów, a zwłaszcza 

monitorowanie postępów i identyfikowanie trudności. Za zadanie wdrażania zapisów Strategii 

odpowiedzialny jest Starosta. Cele pośrednie i cele bezpośrednie zawarte w Strategii realizowad będą 
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poszczególne wydziały i referaty Starostwa, a także jednostki podległe Powiatowi, w których 

kompetencjach zawierają się konkretne działania.  

System wdrażania Strategii powinien byd oparty o praktyki przyjęte w systemach zarządzania 

projektami, gdzie kluczową osobą jest postad kierownika projektu zajmującego się koordynacją 

zadao, motywacją do ich realizacji oraz komunikacją pomiędzy członkami specjalnie powołanego 

Zespołu ds. wdrażania Strategii. Realizacja poszczególnych celów bezpośrednich i pośrednich 

powinna odbywad się wraz z przyjętym planem działao, który powinien byd na bieżąco aktualizowany 

co najmniej raz w roku (np. w momencie uchwalania Budżetu Powiatu lub Wieloletniej Prognozy 

Finansowej).  

Weryfikacja zapisów i stopnia realizacji zamierzeo powinna skłaniad do podejmowania 

działao przyspieszających wdrożenie, szukania możliwości wsparcia realizacji zadao w zewnętrznych 

jednostkach i z pomocą zewnętrznych źródeł finansowania. W momencie pojawienia się nowych 

możliwości czy też wystąpienia uciążliwych trudności należy działania Strategii odpowiednio 

przemodelowad nadając celom nowy kształt, tak aby nowopowstała sytuacja nie zagroziła 

powodzeniu wdrożenia, ale wpłynęła na przyspieszenie pojawienia się wyników. Działania 

zmierzające do aktualizacji Strategii powinny byd poprzedzone ewaluacją i procesem monitorowania 

oraz wnikliwą analizą otoczenia i czynników egzogenicznych mogących mied wpływ na powodzenie 

Strategii.  

Strategia Rozwoju Powiatu Śremskiego do roku 2020 powinna byd dokumentem elastycznym 

i otwartym. Nie jest tak, że raz zapisane cele nie mogą ulec zmianie. Wskazane jest co jakiś czas (np. 

co 2, 3 lata) dokonad przeglądu celów i jeśli istnieje taka koniecznośd korygowad zapisy, wprowadzad 

nowe lub wykreślad te, które zostały już zrealizowane. Przesłankami aktualizacji Strategii są przede 

wszystkim ciągłe zmiany jakie następują w dynamicznym otoczeniu. Mogą  to byd np. aktualizacje i 

uszczegółowienia dokumentów operacyjnych służących do redystrybucji środków finansowych, 

zmiany w budżecie, zmiany sytuacji makroekonomicznej kraju czy początek kolejnej kadencji 

samorządu. 

Zarządzaniem i koordynowaniem procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Śremskiego 

do 2020 r. będzie pełnid Zespół ds. Monitorowania Strategii. Zespół będzie corocznie przygotowywał 

sprawozdanie w formie informacji z realizacji strategii w poprzednim roku, które będzie przedkładał 

Radzie do kooca marca kolejnego roku. Konsekwencją wniosków, zawartych w sprawozdaniu może 

byd propozycja nanoszenia zmian w dokumencie, polegających na zmianach, usuwaniu czy też 

dodawaniu określonych zapisów. 

W przypadku rozłożenia odpowiedzialności za wdrożenie Strategii aktualne wydaje się 

poszukiwanie partnerów publicznych i prywatnych, którym można wydelegowad zadania i powierzyd 
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realizację wybranych działao. Możliwośd taką niesie ze sobą ustawa o partnerstwie publiczno-

prywatnym. 

7. Monitoring 
Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Śremskiego do roku 2020 oparte zostały na 

najnowszych trendach w zakresie tworzenia systemów monitoringu i ewaluacji. Skorzystano  

z metodologii J. Brysona11 opartej na podejściu procesowym, a zmierzającej do pobudzenia 

zaangażowania wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, mających kluczowe znaczenia dla 

realizacji Strategii. Istotnym z punktu widzenia tworzenia założeo monitoringu i ewaluacji jest 

podejście partycypacyjne. Ma ono znaczenie ze względu na nowe podejście w funkcjonowaniu 

terytoriów, które wskazuje na to, że terytorium jest systemem złożonym o wysokim stopniu 

skomplikowania. Odpowiednie zaangażowanie aktorów lokalnych w proces tworzenia, wdrażania  

i monitorowania strategii pozwala multiplikowad efekty zmian i może prowadzid do zmiany ścieżki 

rozwoju danego terytorium w długim okresie.  

Założeniem systemu monitoringu jest odpowiedź na pytanie jak realizacja strategii wpływa na 

realizację założonej wizji i głównych celów strategicznych. W celu odpowiedzi na te pytanie 

zbudowano system wskaźników powiązanych z różnymi poziomami celów, jakie zostały przyjęte  

w Strategii. Wskaźniki kontekstowe odpowiadają poziomowi wizji oraz celów strategicznych ogólnych 

i mają za zadanie zobrazowad sytuację w poszczególnych obszarach. Jest ich niewiele, charakteryzują 

się wysokim poziomem ogólności i nie ma trudności w dotarciu do nich. Wskaźniki kontekstowe 

wybrane do Strategii Rozwoju Powiatu Śremskiego (tabela 14) powinny byd relatywizowane za 

pomocą porównania do podobnych jednostek (w tym przypadku do powiatów o podobnej wielkości, 

liczbie mieszkaoców, potencjale gospodarczym, itp.). Analiza wskaźników kontekstowych powinna 

obejmowad analizę statyczną i dynamiczną opartą na benchmarkingu. Oprócz oceny zjawiska, 

którego wskaźnik dotyczy należy uwzględnid także kierunek i tempo zachodzenia zmian. Wskaźniki 

kontekstowe mają za zadanie obrazowanie ogólnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego bez 

względu na odpowiedzialnośd Powiatu za realizację zadao, których pośrednio dotyczą te wskaźniki.  

 

Tabela 14. Wskaźniki kontekstowe dla monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu 
Śremskiego do roku 2020 

1.  Nowoczesne usługi publiczne dla rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego 

a. Liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkaoców (szt.) 
b. Komputery w szkołach z dostępem do Internetu (szt.) 
c. Wskaźnik obciążenia demograficznego 

2.  Infrastruktura i środowisko jako przestrzeo nowych możliwości 

                                                           
11

 Bryson J., 2004, Strategic planning for public and nonprofit organizations. A Guide to Strengthening 
Sustaining Organizational Achievement, 3rd Edition, John Wiley and Son, San Francisco 
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a. Liczba kursów autobusowych w ciągu doby (szt.) 
b. Liczba osób korzystająca z wodociągów (os) 
c. Gęstośd sieci rozdzielczej  na 100 km2 (km/km

2
) 

3.  Konkurencyjna gospodarka i efektywne zarządzanie regionem 
a. Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkaoców (szt.) 
b. Liczba osób fizycznych prowadzących działalnośd gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym (os) 
c. Udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (%) 

Źródło: opracowania własne 

 

W celu oceny wskaźników kontekstowych zastosowano intuicyjną logikę świateł drogowych 

pogłębioną o wskazanie na kierunek zmian (tabela 15). Przy ocenie kierunku zmian należy uwzględnid 

także charakter wskaźnika. W statystyce i ekonometrii mamy do czynienia z trzema grupami 

wskaźników o różnym charakterze(stymulanty, destymulanty, nominanty). Najczęściej w charakterze 

wskaźników występują stymulanty, czyli takie mierniki, w których wraz z poprawą ogólnej sytuacji 

wzrasta ich wartośd (np. średnie wynagrodzenie). W przypadku destymulant sytuacja ulega 

odwróceniu. Wraz z poprawą ogólnej sytuacji wartośd mierników spada (np. stopa bezrobocia).  

W trakcie określania trendów należy zwrócid uwagę na to czy wskaźnik jest stymulantą czy 

destymulantą aby poprawnie określid kierunek trendu. 

 

Tabela 15. Wskaźniki kontekstowe i ich interpretacja graficzna 
Wskaźnik Grafika Interpretacja 

Wskaźnik o charakterze stymulanty 
 

 

Sytuacja pozytywna, trend pozytywny 

Wskaźnik o charakterze stymulanty 
 

 

Sytuacja negatywna, trend pozytywny 

Wskaźnik o charakterze destymulanty 
 

 

Sytuacja neutralna, trend negatywny 

Wskaźnik o charakterze destymulanty 
 

 

Sytuacja negatywna, trend pozytywny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie System Monitoringu, Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 
2030 

 

Ocena stopnia realizacji zamierzeo zawartych w zapisach Strategii Rozwoju Powiatu 

Śremskiego do roku 2020 pozwala na odniesienie się do tego co już zostało zrobione i określenie 

skuteczności, efektywności i wydajności dotychczasowych działao. Monitoring pozwala także na 

określenie ogólnego poziomu rozwoju jednostki samorządowej. Brak skuteczności we wdrażaniu 

zapisów strategii lub przedwczesna realizacja celów jest impulsem do zmiany priorytetów w układzie 

celów oraz redefiniowania założeo. Dla potrzeb realizacji badania ewaluacyjnego, które powinno 

wykonad się przed aktualizacją Strategii, opracowano zestaw przykładowych wskaźników (załącznik 

nr 2). Spośród zaproponowanych wskaźników należałoby wybrad te, które w najlepszy sposób 

odzwierciedlą rzeczywistą realizację założonych celów. 
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8. Komunikacja 
 

Informacje na temat dokumentu Strategii będą przekazywane w sposób ciągły od początku 

jej projektowania i obejmą wszystkie jej etapy. Komunikacja społeczna ma na celu zwiększenie 

udziału społeczności Powiatu w działaniach służących rozwojowi Powiatu, podwyższenie poziomu 

zaufania wobec władz oraz zebranie opinii pomocnych przy podejmowaniu decyzji przez Radę 

Powiatu. Otrzymanie informacji zwrotnej pozwoli na prawidłowe modyfikowanie dokumentu. 

Partnerami społecznymi w procesie wymiany informacji będą: mieszkaocy, pracownicy Starostwa  

i jednostek organizacyjnych Powiatu partnerzy prywatni i organizacje pozarządowe. 

Opracowywane, udostępniane i aktualizowane będą takie elementy dokumentu jak: 

diagnoza, analiza drzew problemów, schemat hierarchicznie uporządkowanych celów oraz procesy 

monitoringu i ewaluacji w formie danych i raportów zamieszczonych na stronie internetowej. 

Informacje na temat samego dokumentu, jak i procesu wdrażania, będą dostępne również w lokalnej 

prasie oraz  na stronie internetowej www.powiat-srem.pl 

Komunikowanie Strategii będzie realizowane przez władze Powiatu i obejmowad będzie 

przede wszystkim: 

 spotkania konsultacyjne z mieszkaocami, 

 organizację warsztatów projektowych, 

 organizowanie zebrao w gminach, 

 ankiety badające opinie mieszkaoców o efektach wdrożonych projektów i sposobie 

ich realizacji oraz zgłaszające nowe potrzeby, 

 biuletyny i tablice informacyjne, 

 możliwośd zabrania głosu w sprawie aktualizacji działao Strategii (dostęp na stronie 

internetowej do formularza uwag dotyczących Strategii), 

 imprezy promocyjne. 

Komunikacja społeczna będzie miała również wpływ na kształtowanie wizerunku Powiatu                     

i może posłużyd jako narzędzie do promocji Powiatu Śremskiego. Informacje o zasobach walorach  

i ofercie inwestycyjnej będą udostępniane na portalach internetowych, w prasie i mediach oraz                                

w zewnętrznych bazach danych gromadzących informacje o ofertach inwestycyjnych w Polsce. 

http://www.powiat-srem.pl/
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Załącznik nr 1 – formularz ankiety 
Dokumentacja strategiczna dla Powiatu Śremskiego na lata 2014-2020 

 
Prosimy o wpisanie znaku X w odpowiednie pola w poniższej tabeli. W przyjętej skali 1 oznacza ocenę 

najniższą, natomiast 5 ocenę najwyższą. 

 
 

n
aj

n
iż

sz
a 

   

n
aj

w
yż

sz
a 

SPOŁECZEOSTWO 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz poziom zaangażowania mieszkaoców w sprawy społeczności lokalnej?      

Jak oceniasz poziom usług pomocy społecznej w Powiecie?      

Jak oceniasz dostępnośd do usług ochrony zdrowia w Powiecie (opieka zdrowotna, 
profilaktyka, lekarze, specjaliści)? 

     

Jak oceniasz jakośd usług medycznych świadczonych w Powiecie?      

Czy czujesz się bezpiecznie w Powiecie?      

Jak oceniasz wsparcie dla osób niepełnosprawnych Powiecie?      

Jak oceniasz wsparcie dla osób starszych w Powiecie oraz dostosowanie infrastruktury do 
ich potrzeb i oczekiwao (świetlice, opieka psychologiczna, pomoc socjalna)? 

     

GOSPODARKA 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz atrakcyjnośd inwestycyjną Powiatu (cechy, dzięki którym jest atrakcyjny dla 
inwestorów z zewnątrz)? 

     

Jak oceniasz możliwośd uzyskania zatrudnienia na terenie Powiatu?      

Jak oceniasz działalnośd Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywizacji lokalnego 
rynku pracy? 

     

Jak oceniasz warunki do prowadzenia działalności produkcyjnej (udogodnienia dla 
przedsiębiorców dostęp do informacji na temat zakładania działalności gospodarczej)? 

     

Jak oceniasz warunki do prowadzenia działalności rolniczej (organizacja szkoleo, dostęp 
do informacji na temat specjalizacji lub zmiany profilu upraw)? 

     

Jak oceniasz dostępnośd usług na terenie Powiatu (handel, punkty usługowe)?      

ŚRODOWISKO  1 2 3 4 5 

Jak oceniasz stan środowiska naturalnego na terenie Powiatu?      

Jak oceniasz poziom edukacji ekologicznej mieszkaoców Powiatu?      

Jak oceniasz wpływ działalności podmiotów gospodarczych działających na terenie 
Powiatu na jakośd środowiska naturalnego? 

     

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz stan dróg w Powiecie?      

Jak oceniasz małą infrastrukturę drogową w Powiecie (chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, 
oświetlenie, przystanki, itp.)? 

     

Jak oceniasz komunikację zbiorową w Powiecie (linie autobusowe)?      

Jak oceniasz dostęp do Internetu w Twojej miejscowości?      

Jak oceniasz poziom  wyposażenia w infrastrukturę terenów inwestycyjnych w Powiecie?      

TURYSTYKA I REKREACJA 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz atrakcyjnośd turystyczną Powiatu (liczba i stan zabytków, liczba miejsc 
atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, obszary chronione, ścieżki przyrodnicze)? 

     

Jak oceniasz poziom bazy turystyczno-wypoczynkowej (baza noclegowa, 
gastronomiczna)? 

     

Jak oceniasz poziom rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (boiska, place zabaw, 
ławki, parki)? 

     

Jak oceniasz działania promocyjne Powiatu mające na celu pozyskanie potencjalnych 
turystów? 

     

KULTURA i EDUKACJA 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz jakośd świadczonych usług kulturalnych w Powiecie (działalnośd biblioteki, 
ośrodków kultury)? 
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Jak oceniasz jakośd i różnorodnośd wydarzeo kulturalno-rozrywkowych odbywających się 
w Powiecie? 

     

Jak oceniasz poziom edukacji w Powiecie (jakośd kształcenia, dostępnośd zajęd 
dodatkowych dla uczniów, zajęcia wyrównawcze)? 

     

Jak oceniasz stan techniczny obiektów oświatowych w Powiecie (szkoły średnie)?      

SPRAWNOŚD DZIAŁANIA STAROSTWA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz sprawnośd działania Starostwa Powiatowego?      

Jak oceniasz kompetencje i wiedzę pracowników Starostwa Powiatowego?      

Jak oceniasz sprawnośd działania jednostek organizacyjnych powiatu (PCPR, PZD, PUP, 
DPS-y, placówki oświatowe)? 

     

Prosimy o podanie 3 najpilniejszych zadao do realizacji w Powiecie Śremskim w najbliższym czasie: 

 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prosimy o podanie najpoważniejszych problemów związanych obecnie z jakością życia w Powiecie  
Śremskim (czego brakuje, co niewłaściwie funkcjonuje)? 

 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prosimy o podanie 3 MOCNYCH STRON Powiatu Śremskiego: 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prosimy o podanie 3 SŁABYCH STRON Powiatu Śremskiego: 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Metryczka: 
Płed: 

   kobieta    mężczyzna 
Wiek:  

poniżej 25 lat 26-45 lat  46-60 lat  61 lat i więcej 
Zatrudnienie:  

 
uczeo/student   rolnik   przedsiębiorca 

  
osoba pracująca   osoba bezrobotna  emeryt/ rencista 

Miejsce zamieszkania: 
 
   miasto    wieś 

Gmina:  
 
   Śrem  Brodnica  Książ Wlkp.   Dolsk
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Załącznik nr 2 – przykładowe wskaźniki monitoringu 
 

Tabela 16. Zestaw przykładowych wskaźników systemu monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu 
Śremskiego do roku  2020 

1. Nowoczesne usługi publiczne dla rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego 

1.1 Innowacyjna edukacja 

 

Wskaźniki produktu 

Liczba godzin zajęd z języków obcych w szkołach 
ponadgimnazjalnych (godz.) 
Wielkośd środków przeznaczona na stypendia dla uzdolnionych 
uczniów (tys. zł) 
Liczba boisk sportowych i obiektów sportowych w placówkach 
oświatowych powiatu (szt.) 
Liczba zakupionych pomocy naukowych i oprogramowania dla 
jednostek edukacyjnych (szt.) 
Liczba zajęd dodatkowych dla uczniów (godz.) 
Liczba zajęd dodatkowych dla uczniów o charakterze sportowym 
(godz.) 
Liczba nowych sprzętów sprzyjających edukacji cyfrowej (szt.) 
Liczba zmodernizowanych/ doposażonych placówek oświatowych 
(szt.) 
Liczba wprowadzonych nowych kierunków kształcenia (szt.) 

 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba uczniów korzystających z zajęd dodatkowych (os.) 
Liczba zorganizowanych spotkao z doradcą zawodowym (szt.) 
Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium (os.) 
Liczba nauczycieli, którzy podnieśli swoje kwalifikacje (os.) 
Wyniki egzaminów w porównaniu ze średnią województwa lub 
powiatami sąsiednimi (%) 
Liczba laureatów konkursów przedmiotowych (os.) 
Liczba uczniów korzystających z boisk sportowych i obiektów 
sportowych w placówkach oświatowych powiatu (os.) 
Liczba korzystających z placówek edukacyjnych (os.) 
Liczba korzystających z placówek bibliotecznych (os.) 
Liczba korzystających z oprogramowania i zakupionych pomocy 
naukowych (os.) 
Liczba uczniów korzystających z zajęd dodatkowych w szkołach i 
świetlicach (os.) 
Liczba uczniów startujących w regionalnych/krajowych zawodach 
sportowych (os.) 
Liczba uczniów biorących udział w zagranicznych stażach 
zawodowych i wizytach studyjnych (os.) 

 

Wskaźniki oddziaływania 

Liczba absolwentów, którzy podjęli prace po zakooczeniu szkoły 
(os.) 
Liczba nowo powstałych miejsc pracy w oświacie i kulturze (os.) 
Nakłady na kulturę i oświatę (tys. zł) 
Liczba obiektów sportowych w placówkach oświatowych powiatu 
(szt.) 

1.2 Poprawa bezpieczeostwa zdrowotnego mieszkaoców 
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Wskaźniki produktu 

Liczba zbudowanych/przebudowanych obiektów infrastruktury 
ochrony zdrowia (szt.) 
Liczba pozyskanej/zakupionej aparatury i sprzętu medycznego 
(szt.) 
Liczba przeprowadzonych badao profilaktycznych (szt.) 
Liczba zorganizowanych imprez o charakterze sportowym (szt.) 
Liczba zorganizowanych imprez dla ludzi starszych (szt.) 
Liczba zorganizowanych imprez dla osób niepełnosprawnych (szt.) 
 

 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób, które skorzystały z proponowanych przez Powiat 
badao profilaktycznych (os.) 
Liczba osób, które skorzystały z bezpłatnych usług udzielonych 
przez Szpital (os.) 
Liczba osób, które skorzystały z usług Szpitala i Poradni 
Specjalistycznych (os.) 
Liczba osób zadowolonych z świadczonych na terenie Powiatu 
usług medycznych (os.) 
Liczba udzielonych porad lekarskich (szt.) 
 

 
Wskaźniki oddziaływania 

Liczba nowych miejsc pracy dla osób zatrudnionych w branży usług 
zdrowotnych (szt.) 

1.3 Wyrównywanie możliwości społecznych  

 

Wskaźniki produktu 

Liczba proponowanych aktywności w ramach oferty kulturalno-
rozrywkowej o charakterze regionalnym (szt.) 
Liczba organizowanych imprez dla osób starszych i 
niepełnosprawnych (szt.) 
Liczba imprez zorganizowanych przy współpracy z NGO (szt.) 
Liczba imprez zorganizowanych przy współpracy z partnerami 
zagranicznymi (szt.) 

 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba inicjatyw podejmowanych wspólnie z NGO na rzecz osób 
starszych i niepełnosprawnych (szt.) 
Liczba osób korzystających z oferty kulturalnej (os.) 
Liczba osób, które skorzystały z Internetu z komputerów w 
budynkach użyteczności publicznej (os.) 
Liczba osób korzystających z placówek bibliotecznych (os.) 
Liczba udzielonych porad zawodowych (szt.) 
Liczba ofert pracy i form aktywności społecznej dla osób starszych 
(szt.)  
Liczba osób, którym udzielono wsparcia na rzecz likwidacji barier 
architektonicznych, technicznych oraz barier w komunikowaniu się 
(os.) 
Liczba rodzin, którym udzielono wsparcia finansowego na pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (szt.) 

 
Wskaźniki oddziaływania 

Liczba inicjatyw z zakresie integracji międzypokoleniowej (szt.) 
Nakłady na kulturę (tys. zł.) 

1.4. Promocja sportu i aktywności ruchowej 

 

Wskaźniki produktu 

Liczba inicjatyw/imprez promujących zdrowy styl życia (szt.)  
Liczba zorganizowanych imprez sportowych (szt.) 
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.) 
Liczba proponowanych aktywności w ramach oferty kulturalno-
rozrywkowej (szt.) 
Liczba inicjatyw zmierzających do zapewnienia oferty spędzania 
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (szt.) 
Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych i infrastruktury 
rekreacyjnej (szt.) 
Liczba i nakład wydawnictw promujących powiat (szt.) 

 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba ścieżek rowerowych na terenie Powiatu (szt.) 
Długośd ścieżek rowerowych na terenie Powiatu (km) 
Liczba szlaków turystycznych (szt.) 
Liczba osób korzystających z boisk sportowych i obiektów 
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sportowych w placówkach oświatowych powiatu (os.) 

 Wskaźniki oddziaływania Liczba zorganizowanych imprez o charakterze rekreacyjnym (szt.) 

2. Infrastruktura i środowisko jako przestrzeo nowych możliwości 

2.1 Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej  

 

Wskaźniki produktu 

Długośd dróg powiatowych (km)  
Długośd zmodernizowanych dróg powiatowych (km) 
Długośd wybudowanych/przebudowanych chodników (km) 
Długośd wybudowanych/przebudowanych ścieżek rowerowych 
(km) 
Liczba nowopowstałych sygnalizacji świetlnych (szt.) 
Liczba nowych punktów świetlnych (szt.) 
Liczba utworzonych linii komunikacji (szt.) 
Liczba wybudowanych miejsc parkingowych (szt.) 

 
Wskaźniki rezultatu 

Liczba nowych inwestycji na terenie Powiatu(szt.) 
Średni czas przejazdu transportem indywidualnym między 
wybranymi punktami w Powiecie (min.) 

 Wskaźniki oddziaływania Nakłady na bieżące utrzymanie dróg (tys. zł/km) 

2.2 Poprawa jakości infrastruktury społecznej i infrastruktury łączności  

 

Wskaźniki produktu 

Liczba zmodernizowanych obiektów użyteczności publicznej (szt.) 
Liczba budynków użyteczności publicznej dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych (szt.) 
Liczba zmodernizowanych/doposażonych obiektów użyteczności 
publicznej (szt.) 
Liczba komputerów w budynkach użyteczności publicznej, dzięki 
którym mieszkaocy mogą skorzystad z Internetu (szt.) 
Liczba odnowionych zabytków (szt.) 

 
Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób,  dla których budynki użyteczności publicznej stały się 
w pełni dostępne (os.) 

 
Wskaźniki oddziaływania 

Liczba utworzonych miejsc pracy (szt.) 
Liczba korzystających z e-usług (os.) 

2.4 Poprawa bezpieczeostwa Mieszkaoców 

 

Wskaźniki produktu 

Liczba jednostek doposażonych jednostek służb publicznych(szt.) 
Liczba wypadków/kolizji w Powiecie (szt.) 
Liczba przestępstw w Powiecie (szt.)  
Liczba interwencji  ratownictwa medycznego (szt.) 

 
Wskaźniki rezultatu 

Liczba interwencji policji w powiecie (szt.) 
Liczba wypadków na drogach (szt.) 

 Wskaźniki oddziaływania Liczba osób czujących się bezpiecznie w Powiecie (szt.) 

2.5 Poprawa stanu środowiska naturalnego 

 

Wskaźniki produktu 

Liczba wprowadzonych zadrzewieo i zakrzewieo (szt.) 
Wysokośd środków finansowych wydatkowanych na usunięcie 
wyrobów budowlanych zawierających azbest (tys. zł) 
Wysokośd środków finansowych przeznaczanych na nadzór nad 
lasami oraz na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw 
leśnych (tys. zł) 
Wysokośd środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie 
wód i urządzeo wodnych (tys. zł) 
Liczba podjętych działao na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w 
tym działao polegających na współpracy z instytucjami działającymi 
na rzecz rolnictwa (szt.) 
Wysokośd środków finansowych przeznaczonych na edukację 
ekologiczną (tys. zł) 

 Wskaźniki rezultatu Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie usunięcia 
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wyrobów budowlanych zawierających azbest (szt.) 
Ilośd usuniętych wyrobów budowlanych zawierających azbest 
(tona) 
Liczba osób biorących udział w akcjach edukacyjnych i szkoleniach 
z zakresu ochrony środowiska i ekologii (os.) 
Liczba osób, którym udzielono wsparcia na działania z zakresu 
rozwoju wsi i rolnictwa (os.) 

 Wskaźniki oddziaływania Lesistośd Powiatu (%) 

3. Konkurencyjna gospodarka i efektywne zarządzanie rozwojem 

3.1 Promocja potencjału inwestycyjnego i przedsiębiorczości 

 

Wskaźniki produktu 

Liczba szlaków turystycznych (szt.) 
Liczba punktów na terenie Powiatu, które udzielają porad rolnikom 
(szt.) 
Liczba osób/podmiotów korzystających z wsparcia finansowego 
(os.) 
Wartośd nakładów finansowych w postaci dotacji jednorazowych 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PLN) 
Liczba usług konsultacyjno-doradczych, informacyjnych i 
szkoleniowych udzielonych przedsiębiorcom (szt.) 
Liczba zorganizowanych spotkao z przedsiębiorcami (szt.) 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób korzystających ze szlaków turystycznych (os.) 
Liczba przedsiębiorców korzystających z usług doradczych (os.) 
Liczba osób, który skorzystały ze wsparcia w postaci dotacji 
jednorazowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (os.) 
Liczba udzielonych pożyczek dla przedsiębiorców i osób 
rozpoczynających działalnośd gospodarczą (szt.) 

Wskaźniki oddziaływania 
Liczba utworzonych miejsc pracy (szt.) 
Wpływy do budżetu Powiatu z podatku CIT i PIT (tys. zł) 

3.2. Przeciwdziałanie bezrobociu 

 
Wskaźniki produktu 

Liczba szkoleo, kursów dla osób bezrobotnych (szt.) 
Liczba porad udzielonych osobom bezrobotnym (szt.) 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób podejmujących pracę (os.) 
Liczba osób podejmujących staż (os.) 
Liczba osób bezrobotnych  biorących udział w szkoleniach (os.) 
Liczba osób bezrobotnych rozpoczynających działalnośd 
gospodarczą (szt.) 

Wskaźniki oddziaływania Wysokośd średniego wynagrodzenia (tys. zł) 

3.3. Wzmocnienie sprawności działania administracji publicznej   

 
Wskaźniki produktu 

Liczba systemów elektronicznego obiegu dokumentów (szt.)  
Liczba usług publicznych posiadających certyfikat (szt.) 

 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba przeszkolonych  pracowników administracji samorządowej 
(os.) 
Średni czas załatwienia sprawy (dni) 
Liczba udostępnionych e-usług (szt.) 

 
Wskaźniki oddziaływania 

Liczba osób zadowolonych z obsługi w Starostwie (os.) 
Liczba korzystających z e-usług (os.) 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykonawca: 
 

 
 
Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o. o. 
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tel.+48 61 839 90 24 
fax. +48 61 839 92 97 
pmc@dgpmc.pl 
www.dgpmc.pl 
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