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S ŁO W O WS TĘPNE

W 2010 r. min o 20 lat od przywrócenia w Polsce samorzdu terytorialnego. Zgodnie z zapisami ustawowymi, mieszkacy miast
i gmin stali si penoprawn wspólnot samorzdow, która na swoim terytorium wykonuje zadania publiczne we wasnym imieniu
i na wasn odpowiedzialno . Zgodnie z powszechn
opini dwie dekady samorzdnoci w Polsce to okres
postpu w rozbudowie infrastruktury technicznej
i spoecznej, rozwój lokalnej gospodarki, podnoszenie standardów usug publicznych i znaczca
poprawa jakoci ycia mieszkaców. Postp ten
jest szczególnie widoczny na obszarach wielkomiejskich, takich jak aglomeracja poznaska, jeden z liderów przemian spoeczno-gospodarczych
w Polsce. Tworzy j stolica Wielkopolski, blisko
600-tysiczne miasto Pozna, otoczone grup
miast i gmin, nalecych w wikszoci do powiatu
poznaskiego.
Aglomeracja poznaska to wspólnota miejska nowej generacji, yjca i rozwijajca si ponad granicami administracyjnymi. To wspólne
dla miliona ludzi miejsce zamieszkania, pracy
i wypoczynku. Wspólna przestrze, wspólne rodowisko i infrastruktura.To take wspólne rozwizywanie problemów i wspólna troska o przyszo . To obszar, gdzie wspódziaanie stanowi
warunek postpu i rozwoju, jest ródem osigania przewagi konkurencyjnej w skali krajowej
i midzynarodowej. Wiele przemawia za tym, e aglomeracja poznaska staje si rozpoznawaln i liczc si
w Europie metropoli: wielkopolska tradycja, pooenie komunikacyjne, wysoki poziom kapitau
spoecznego, nowoczesna gospodarka, rozwinite usugi, dobry klimat polityczny, dowiadczenia
wspópracy samorzdowej, róne formy kooperacji
nauki z gospodark.
Silna dynamika zmian spo ecznych, gospodarczychi przestrzennych oraz konieczno sprostania
wymaganiom XXI w. stawiaj przed mieszkacami
i wadzami lokalnymi aglomeracji poznaskiej nowe
wyzwanie. Jest nim wyznaczenie kierunków rozwoju caej aglomeracji, gwarantujcych jej zrównowaony rozwój oraz stae podnoszenie poziomu ycia
mieszkaców.
Samorzdy terytorialne tworzce aglomeracj poznask, wiadome skali zmian i dokona
ostatniego 20-lecia oraz identy kujce si z ide
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integracji metropolitalnej, podejmuj wyzwanie
realizacji wspólnej strategii rozwoju na najblisze lata. Jest ono rozwiniciem woli wspópracy,
wyraonej 15 maja 2007 r. w porozumieniu Prezydenta miasta Poznania, Starosty Poznaskiego
oraz Burmistrzów i Wójtów miast i gmin aglomeracji poznaskiej, w wyniku którego utworzono Rad
Aglomeracji Poznaskiej.
Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznaskiej to
nakrelenie wizji i kierunków jej rozwoju w perspektywie najbliszych 10 lat. Zaplanowane dziaania
strategiczne w drodze konsultacji spoecznych uzyskay akceptacj mieszkaców aglomeracji. Realizacja Strategii to gównie zadanie dla podmiotów interwencji publicznej, samorzdów lokalnych i innych
instytucji, cile ze sob wspópracujcych. Wyznaczone w Strategii cele rozwoju bdzie mona jednak
w peni osign tylko poprzez zaangaowanie
mieszkaców i reprezentujcych ich organizacji spoecznych, jak te przedsibiorstw i organizacji gospodarczych dziaajcych na obszarze
aglomeracji.
Dokument strategiczny opracowany zosta
przez rodowisko naukowe poznaskich uczelni we wspópracy z samorzdami, instytucjami
publicznymi, organizacjami spoecznymi i gospodarczymi. Jest on ekspercko-spoecznym planem
dziaa strategicznych na najblisz dekad. Dziaa, które zapewni wiksz spójno terytorialn
i funkcjonaln aglomeracji poznaskiej oraz uczyni
j obszarem sukcesu na miar nowoczesnych metropolii europejskich. Ich wspólna realizacja powinna zapewni popraw adu przestrzennego i stanu
rodowiska przyrodniczego, wzrost gospodarczy,
rozwój infrastruktury, integracj komunikacji publicznej, polepszenie wiadczenia usug spoecznych, a co si z tym wie - wysz jako ycia
wszystkich mieszkaców
Wdraania zapisów strategii, na miar obecnych
i przysz ych uwarunkowa oraz moliwoci organizacyjnych i nansowych podejmuj si jednostki
samorzdu terytorialnego aglomeracji poznaskiej:
miasto Pozna, powiat poznaski, miasta i gminy:
Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki,
Kostrzyn, Kórnik, Lubo, Mosina, Murowana Golina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki,
Stszew, Suchy Las, Swarzdz, Szamotuy, rem,
Tarnowo Podgórne.
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A . I D E A I C E L E S T R AT E G I I
Coraz bardziej potrzebujemy ca ociow ych
strategii i skoordynowanych dziaa ze strony
wszyst k i c h i n st y t u c j i i o s ó b za a n ga o wa nyc h
w proces rozwoju miejskiego. Strategii, które
w ykraczayby poza granice miast.

Karta Lipska
D o k u m e n t U E n a r ze c z
zrównoważonego roz woju miast
e urop e jsk ich 2007 r.

Jednym z kluczowych zada instytucji publicznych jest wyznaczanie kierunków i tworzenie
planów rozwoju jednostek terytorialnych, jake wanych z punktu widzenia dugofalowego
zaspokajania potrzeb mieszkaców. W XXI w. przed
planowaniem strategicznym nowe wyzwania stawiaj procesy globalizacji gospodarki i ycia spoecznego, konkurencja zagranicznych i krajowych metropolii, rosnce wymagania mieszkaców w odniesieniu
do jakoci ycia, warunków pracy, zamieszkania
i wypoczynku.
Na takich obszarach jak aglomeracja poznaska rzeczywisto spoeczno-gospodarcza podlega
intensywnym zmianom, pojawiaj si nowe trendy
demograficzne i zachowania spoeczne, dynamicznie przeksztaca si gospodarka, rodowisko przyrodnicze oraz krajobraz miast i urbanizowanych wsi.
W wyniku procesu suburbanizacji, aglomeracja poznaska tworzy dzi jeden organizm przestrzenno
-funkcjonalny, zoony jednak z wielu jednostek terytorialnych i zarzdzany przez wiele podmiotów.
Warunkiem koniecznym harmonijnego rozwoju caej aglomeracji jest wic cisa wspópraca midzy
samorzdami lokalnymi oraz ich partnerami spoecznymi i gospodarczymi. Powinna ona przebiega
wedug dobrze okrelonych regu i planów dziaania. Takim planem jest prezentowana strategia jako
swoista mapa drogowa zwikszania konkurencyjnoci i spójnoci aglomeracji poznaskiej.
Prezentowany dokument przedstawia
wspóln perspektyw rozwojow dla jednostek samorzdowych wspópracujcych w ramach Rady Aglomeracji Poznaskiej. Poprawa
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dostpnoci i jakoci wiadczenia usug, rozwój
gospodarczy, modernizacja infrastruktury drogowej
i technicznej, zapewnienie sprawnej komunikacji publicznej, ochrona cennych walorów przyrodniczych,
dbao o ad przestrzenny - to zadania, przed którymi
stoj wadze kadej lokalnej jednostki administracyjnej. Realizacja wielu z tych zada moe przynie
lepsze efekty w drodze solidarnego wspó dzia ania ponad granicami administracyjnymi, w ramach
caej aglomeracji poznaskiej.
Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznaskiej ma charakter integracyjny i zawiera programy rozwoju w odniesieniu do tych dziedzin, które s szczególnie istotne
dla funkcjonowania i rozwoju caej aglomeracji w perspektywie najbliszych lat. Strategia stanowi z jednej
strony terytorialne i koncepcyjne rozwinicie realizowanych ju polityk i dziaa samorzdów, jak te rónych instytucji dziaajcych w aglomeracji. Jest wic
potwierdzeniem tego, co samorzdy ju realizuj bd
inicjuj na obszarze aglomeracji, podajc „poznask ciek integracji metropolitalnej”. Z drugiej strony
strategia zawiera take projekty nowych, przewidzianych do wspólnej realizacji programów, nie naruszajc fundamentalnej zasady samorzdnoci jednostek
terytorialnych.
Dokument strategiczny sk ada si z kilku czci. Pierwsza przedstawia metod i etapy tworzenia
strategii. Druga cze zawiera syntetyczn diagnoz
funkcjonowania aglomeracji poznaskiej. Dotyczy ona
uwarunkowa zewntrznych, procesów zachodzcych
na kontynencie i w kraju, majcych wpyw na funkcjonowanie i pozycj konkurencyjn aglomeracji.
Punktem odniesienia s europejskie, narodowe
i regionalne dokumenty strategiczne, które polityka dziaa w aglomeracji powinna uwzgldnia .
W czci diagnostycznej scharakteryzowane s wewntrzne czynniki rozwoju aglomeracji: demograficzne, spoeczne, infrastrukturalne, gospodarcze
i przyrodnicze. Sporo uwagi powiecono dotychczasowym dziaaniom integracyjnym i formom
wspópracy samorzdów w zakresie rozwizywania
problemów funkcjonowania aglomeracji.
W zasadniczej czci strategia zawiera wizj
rozwoju aglomeracji poznaskiej w perspektywie
najbliszej dekady, uzupenion o wartoci i zasady

jej realizacji. Niezbdne dziaania kierunkowe zostay
ujte w pi osi strategicznych. Kada z nich zawiera
programy strategiczne, bdce odpowiedzi na wyzwania rozwojowe najbliszej dekady. Dla realizacji programów sporzdzono wykaz ich realizatorów, potencjalnych partnerów oraz moliwych róde nansowania.
Dokument koczy koncepcja wdraania i ewaluacji
strategii.
Strategia jest wynikiem pracy koncepcyjnej
i organizacyjnej przedstawicieli samorzdów - czonków
Rady Aglomeracji Poznaskiej oraz Konsorcjum Bada
nad Aglomeracj Poznask, które tworz cztery poznaskie uczelnie publiczne: Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny,
Politechnika Poznaska oraz Uniwersytet Przyrodniczy. Realizowany przez Konsorcjum projekt „Funkcjonowanie i kierunki rozwoju aglomeracji poznaskiej”
by solidarnie nansowany przez czonków Rady Aglomeracji Poznaskiej. Projekt ten przyczyni si do lepszego poznania dynamiki i problemów funkcjonowania
aglomeracji oraz wyznaczenia kierunków jej rozwoju
w najbliszej przyszoci.
Sformuowane programy i dziaania kierunkowe
byy prezentowane i omawiane w trakcie powstawania strategii. Temu suy cykl spotka i warsztatów w ramach specjalnie powoanej w tym celu
Akademii Aglomeracyjnej. Projekt strategii w postaci Zielonej Ksigi Aglomeracji Poznaskiej poddany
zosta konsultacjom spoecznym, które objy mieszkaców miast i gmin aglomeracji, wadze i urzdy
administracji jednostek lokalnych i regionalnych,
organizacje spoeczne i gospodarcze funkcjonujce
w aglomeracji. Wyniki konsultacji, liczne krytyczne
uwagi i konstruktywne postulaty zostay uwzgldnione
w pracach nad ostateczn wersj strategii.
Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznaskiej jest
dokumentem speniajcym kilka funkcji. Okrela ona
kierunki dziaa wadz lokalnych w horyzoncie dugookresowych celów rozwojowych. Informuje spoecznoci lokalne, podmioty gospodarcze, instytucje publiczne
i róne organizacje o priorytetach rozwojowych przyjtych przez wadze lokalne, pomagajc podejmowa im
waciwe decyzje. Peni równie wan funkcj sprawcz, polegajc na zintensy kowaniu lub uruchomieniu
od podstaw konkretnych programów, których celem jest

rozwizywanie biecych i dugotrwaych problemów
aglomeracji. Wiele z nich dotyka wszystkich mieszkaców, np. trudnoci komunikacyjne, niead przestrzenny,
zawaszczanie przestrzeni publicznej, problemy rodowiskowe, braki w infrastrukturze i dostpnoci usug
oraz zatracanie dbaoci o dobro wspólne.
Najwaniejszym celem strategii jest wyznaczenie
wspólnej drogi przejcia: od silnej aglomeracji dzi
do zintegrowanej i nowoczesnej metropolii jutro. Uzyskanie statusu europejskiej metropolii nie nastpuje tylko
z chwil osignicia progu demogra cznego 1 mln mieszkaców. Wie si z tym rozwój kapitau ludzkiego, wzrost
znaczenia gospodarczego aglomeracji, rozwój kreatywnoci i innowacyjnoci, modernizacja infrastruktury technicznej i spoecznej, rozwój sieci wspópracy w regionie,
kraju i za granic, szczególnie z innymi metropoliami.
Wyznacznikiem metropolitalnoci jest nic innego jak osiganie europejskich standardów w zakresie jakoci przestrzeni, ycia i gospodarowania.
Celem dziaa edukacyjnych i promocyjnych zespou
opracowujcego strategi stao si kreowanie nowego
typu „mylenia aglomeracyjnego”. Mylenie aglomeracyjne czy metropolitalne to kompleksowe spojrzenie na
rozwój silnie urbanizujcego si obszaru, jakim jest Pozna
i ssiadujce z nim miasta i gminy. Podlega on caociowo
procesom globalizacji i metropolizacji. Coraz wicej dziaa samorzdów wymaga wic przekuwania konkurencji
we wspóprac. Jej efektem bdzie osiganie przewagi kooperacyjnej w relacji do innych metropolii w kraju
i za granic.

Dyrektor Centrum
Bada Metropolitalnych UAM

Prof. UAM dr hab. Tomasz Kaczmarek
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B. P R O C E S S T R AT E G I C Z NY
Strategia rozwoju aglomeracji poznaskiej do 2020 r.
powstaa z inicjatywy Rady Aglomeracji Poznaskiej
- porozumienia prezydenta miasta Poznania, starosty
poznaskiego oraz burmistrzów i wójtów miast i gmin
aglomeracji poznaskiej. Ten pierwszy w skali caej
aglomeracji dokument strategiczny jest konsekwencj
woli zacieniania wspópracy czonków Rady w dziedzinach majcych wpyw na warunki i poziom ycia lokalnych spoecznoci zamieszkujcych obszar aglomeracji
poznaskiej.
Decyzja o przystpieniu do sporzdzenia strategii
zapada na posiedzeniu Rady Aglomeracji Poznaskiej
w dniu 28 listopada 2008 r. w Murowanej Golinie. Jednogonie podjta wówczas uchwaa dotyczya decyzji
wypracowania wspólnej strategii rozwoju do 2020 r.
oraz solidarnego wspó nansowania jej przez wszystkich czonków Rady. Strategia staa si czci zaplanowanego na okres 2,5 roku projektu „Funkcjonowanie
i kierunki rozwoju aglomeracji poznaskiej”. Wanym
elementem projektu obok nalnego dokumentu – strategii rozwoju, stay si take szerokie badania diagnostyczne, zwizane z rozwojem rónych dziedzin ycia
spoecznego i gospodarczego a take merytoryczne
wspomaganie procesu integracji politycznej, funkcjonalnej i przestrzennej aglomeracji poznaskiej.
Prowadzenie bada nad stanem i kierunkami rozwoju aglomeracji poznaskiej oraz wypracowanie rednioterminowej strategii dla tego obszaru powierzono rodowisku naukowemu najwikszych poznaskich uczelni,
dysponujcych wiedz z zakresu nauk administracyjnych,
ekonomicznych, spoecznych, technicznych, przestrzennych i przyrodniczych.
W dniu 8 kwietnia 2009 r. rektorzy czterech
poznaskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Politechniki Poznaskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, powoali Konsorcjum Bada nad
Aglomeracj Poznask. Jego zadaniem stay si prace
badawcze na rzecz miasta Poznania, powiatu poznaskiego oraz miast i gmin tworzcych aglomeracj poznask.
Koordynatorem prac Konsorcjum jest Centrum Bada
Metropolitalnych (CBM) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Centrum prowadzi interdyscyplinarne badania
nad obszarami wielkomiejskimi w Polsce i w Europie,
ze szczególnym uwzgldnieniem procesów urbanizacji
i integracji zarzdzania w obszarach metropolitalnych.
Strategia rozwoju aglomeracji poznaskiej powstaa z uwzgldnieniem standardów metodycznych
i merytorycznych, waciwych dla wypracowywania
strategii rozwoju jednostek samorzdu terytorialnego.
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Przy jej tworzeniu wykorzystano spoeczno-eksperck
metod planowania. Polega ona na wykorzystaniu wiedzy merytorycznej, umiejtnoci zespou ekspertów
i konsultantów w poczeniu z szerokim rozpoznaniem
problemów oraz oczekiwa lokalnej spoecznoci.
Proces budowy strategii rozwoju aglomeracji
poznaskiej nawizuje do modelu cyklu planowania
strategicznego wedug koncepcji J.M. Brysona (2004).
Model ten opisuje proces planowania strategicznego dla
organizacji publicznych o ograniczonym poziomie zorganizowania instytucjonalnego, takich jak aglomeracja
poznaska w swoim obecnym ksztacie. Jest ona zoonym organizmem administracyjnym, na którym dziaa
wiele samorzdów lokalnych, zwizków komunalnych
i instytucji publicznych. Tylko nieliczne z nich maj
charakter i zasig dziaania w peni aglomeracyjny.
Przy opracowywaniu strategii uwzgldniono takie przesanki jak: aktualna kondycja spoeczno-gospodarcza
aglomeracji, oczekiwania mieszkaców w zakresie
poprawy warunków ycia, istniejcy poziom zaawansowania organizacyjnego aglomeracji, moliwoci zastosowania rónych form kooperacji samorzdów, aktualny
stan prawny oraz moliwoci nansowania programów
strategicznych ze róde lokalnych i zewntrznych, w tym
rodków UE.
Piecz nad pracami strategicznymi sprawowaa
Rada Programowa Strategii, której przewodniczy
prof. dr hab. Bohdan Gruchman. W jej skad wchodzili
rektorzy czterech poznaskich uczelni publicznych,
czonków Konsorcjum, przedstawiciele Rady Aglomeracji Poznaskiej: Prezydent Miasta Poznania, Starosta
Poznaski, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Golina
oraz eksperci z dziedziny gospodarki przestrzennej
i zarzdzania terytorialnego. Prace nad strategi koordynowao Centrum Bada Metropolitalnych UAM przy
wsparciu organizacyjnym Wydzia u Rozwoju Miasta
Poznania i Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Posiedzenie Rady Aglomeracji Poznaskiej w Murowanej
Golinie w dniu 28.11.2008 r. Decyzja o przystpieniu do opracowania strategii rozwoju aglomeracji poznaskiej.

Etapy procesu strategicznego w aglomeracji poznaskiej

Inicjatywa wspólnej strategii
Rada Aglomeracji Pozna skiej

Diagnoza funkcjonowania aglomeracji
Konsorcjum Bada
nad Aglomeracj Pozna

Partnerzy
projektu:
Urz d Miasta
Poznania,
Starostwo
Powiatowe
w Poznaniu,
urz dy miast
i gmin
aglomeracji

Projekt Strategii
Zielona Ksi ga
Aglomeracji Pozna skiej

Wspó praca:
mieszkacy
aglomeracji,
instytucje
publiczne,
organizacje
spo eczne,
organizacje
gospodarcze,
przedsibiorstwa

Debata publiczna nad
Zielon Ksi g

Bia a Ksi ga
Strategia Rozwoju
Metropolia Pozna 2020

Wdra anie strategii metropolii
Realizacja programów i dzia a

Samorzdy terytorialne
metropolii

Instytucje metropolitalne
(zwizki, stowarzyszenia,
porozumienia, spó ki)

Mieszkacy metropolii,
instytucje publiczne,
organizacje spo eczne,
organizacje gospodarcze,
przedsibiorstwa

Bie ca ewaluacja realizacji programów strategicznych
Wery kacja i aktualizacja strategii
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Realizacj projektu „Funkcjonowanie i kierunki
rozwoju aglomeracji poznaskiej” zainaugurowano na
pierwszym posiedzeniu Rady Programowej Strategii
w dniu 11 maja 2009 r. w Auli Lubraskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Celem projektu stao
si rozpoznanie potencjaów i problemów rozwojowych
aglomeracji poznaskiej oraz opracowanie wspólnej
dla Poznania, powiatu poznaskiego oraz miast i gmin
aglomeracji, rednioterminowej Strategii Rozwoju
Aglomeracji Poznaskiej do 2030 r. Ustalono, e gównym celem strategii bdzie zwikszenie spójnoci
funkcjonalno-przestrzennej aglomeracji oraz wzrost
jej konkurencyjnoci w stosunku do innych obszarów
metropolitalnych w Polsce i Europie.
Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznaskiej powstawaa w kilku etapach. Pierwszy etap procesu strategicznego, realizowany w drugiej poowie 2009 r., obejmowa
kompleksow diagnoz stanu zagospodarowania i funkcjonowania aglomeracji. Prace diagnostyczne zostay
wykonane przez naukowców z czterech uczelni tworzcych Konsorcjum Bada nad Aglomeracj Poznask.
Postpy prac diagnostycznych byy prezentowane samorzdom i zainteresowanym mieszkacom
w ramach cyklicznych spotka pod nazw Akademia
Aglomeracyjna, organizowanych przez Centrum Bada Metropolitalnych UAM w drugiej poowie 2009
roku. Jej uczestnikami byli obok zespoów badawczych,
przedstawiciele wadz i administracji miast i gmin aglomeracji, przedstawiciele organizacji spoecznych i gospodarczych, studenci uczelni poznaskich oraz mieszkacy. Akademia miaa formu otwart i dyskusyjn.
W trakcie Akademii ze strony jej uczestników zgaszane byy uwagi do prac diagnostycznych, dalsze postulaty badawcze, a take pierwsze rekomendacje do
Strategii.

Aula Lubraskiego UAM – 11.05.2009 r. Inauguracja projektu
„Funkcjonowanie i kierunki rozwoju aglomeracji poznaskiej”.
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Tematyczne zespoy sporzdziy diagnozy
dla 21 zagadnie istotnych z punktu widzenia funkcjonowania rodowiska przyrodniczego, infrastruktury, gospodarki i ycia spoecznego aglomeracji poznaskiej.
W opracowaniach studialnych przedstawiono sabe
i mocne strony tego obszaru. Ocenie poddano take
szanse i zagroenia rozwoju aglomeracji w perspektywie
najbliszej dekady.

Tematy opracowa diagnostycznych
1. Strategie miast i obszarów metropolitalnych
– dowiadczenia zagraniczne i krajowe.
2. Potencja gospodarczy aglomeracji poznaskiej.
3. Marke ng terytorialny w aglomeracji poznaskiej.
4. Potencja demogra czny aglomeracji poznaskiej.
5. Rynek pracy i mobilno siy roboczej w aglomeracji poznaskiej.
6. Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji
poznaskiej.
7. Krajobraz i dziedzictwo kulturowe wsi w aglomeracji poznaskiej.
8. Gospodarka rolna w aglomeracji poznaskiej.
9. Lenictwo i gospodarka lena w aglomeracji poznaskiej.
10. Procesy urbanizacyjne i polityka przestrzenna
w aglomeracji poznaskiej.
11. Sport w aglomeracji poznaskiej.
12. Turystyka i rekreacja w aglomeracji poznaskiej.
13. Edukacja w aglomeracji poznaskiej.
14. Kultura w aglomeracji poznaskiej.
15. Usugi zdrowotne i pomoc spoeczna w aglomeracji poznaskiej.
16. Sie drogowa, kolejowa i transport lotniczy
w aglomeracji poznaskiej.
17. Komunikacja publiczna w aglomeracji poznaskiej.
18. Infrastruktura techniczna i usugi komunalne
w aglomeracji poznaskiej.
19. Spójno terytorialno-administracyjna aglomeracji poznaskiej.
20. Kierunki integracji i rozwoju aglomeracji poznaskiej w opinii mieszkaców i polityków lokalnych.
21. Konkurencyjno i spójno aglomeracji poznaskiej – gówne problemy funkcjonalne i przestrzenne.

Wybrane opracowania diagnostyczne

PROJEKT BADAWCZY
AGLOMERACJA POZNAÑSKA
FUNKCJONOWANIE I KIERUNKI ROZWOJU
ETAP I DIAGNOZA

PROJEKT BADAWCZY
AGLOMERACJA POZNAÑSKA
FUNKCJONOWANIE I KIERUNKI ROZWOJU
ETAP I DIAGNOZA

Temat badawczy nr 1.2

Temat badawczy nr 1.3

POTENCJA£ GOSPODARCZY
AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ

MARKETING TERYTORIALNY
AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ

Opracowa³ zespó³ w sk³adzie:
prof. UEP dr hab. Wanda M.Gaczek (kierownik zespo³u)
prof. UEP dr hab. Józef Komorowdrski
dr Rober Romanowski
dr Marek Urbaniak
mgr Halina Zió³kowska

Opracowa³ zespó³ w sk³adzie:
dr Magdalena Florek (kierownik zespo³u)
dr Karolina Janiszewska
Paulina Bernacik
Karolina Hanczewska

PROJEKT BADAWCZY
AGLOMERACJA POZNAÑSKA
FUNKCJONOWANIE I KIERUNKI ROZWOJU
ETAP I DIAGNOZA

PROJEKT BADAWCZY
AGLOMERACJA POZNAÑSKA
FUNKCJONOWANIE I KIERUNKI ROZWOJU
ETAP I DIAGNOZA

Temat badawczy nr 2.2.

ZASOBY PRZYRODNICZE I ICH OCHRONA
W AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ
Opracowa³ zespó³ w sk³adzie:
prof. dr hab. Andrzej Mizgajski (kierownik zespo³u)
prof. UAM dr hab. Leszek Kolendowicz
dr Sylwia Bródka
dr Katarzyna Fagiewicz
dr Andrzej Kijowski
dr Jolanta Kijowska
dr Damian £owicki
dr Iwona Markuszewska
dr Lidia Poni¿y
mgr Bartosz Czernecki
mgr Piotr Lupa
mgr Wojciech Mania
mgr Anna Nowak

(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Temat badawczy nr 2.3.3.

KRAJOBRAZ I DZIEDZICTWO KULTUROWE
WSI W AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ
Opracowa³ zespó³ w sk³adzie:
dr in¿. arch. El¿bieta Raszeja (kierownik zespo³u)
dr in¿. arch. Agnieszka Wilkaniec
mgr in¿. Ewa de Mezer

(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

(Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

CENTRUM BADAÑ METROPOLITALNYCH

CENTRUM BADAÑ METROPOLITALNYCH

CENTRUM BADAÑ METROPOLITALNYCH

CENTRUM BADAÑ METROPOLITALNYCH

UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

PROJEKT BADAWCZY
AGLOMERACJA POZNAŃSKA
FUNKCJONOWANIE I KIERUNKI ROZWOJU
ETAP I DIAGNOZA

PROJEKT BADAWCZY
AGLOMERACJA POZNAÑSKA
FUNKCJONOWANIE I KIERUNKI ROZWOJU
ETAP I DIAGNOZA

PROJEKT BADAWCZY
AGLOMERACJA POZNAŃSKA
FUNKCJONOWANIE I KIERUNKI ROZWOJU
ETAP I DIAGNOZA

PROJEKT BADAWCZY
AGLOMERACJA POZNAÑSKA
FUNKCJONOWANIE I KIERUNKI ROZWOJU
ETAP I DIAGNOZA

Temat badawczy nr 3.2.

Temat badawczy nr 2.9.

Temat badawczy nr 2.7.

SIEĆ DROGOWA I KOLEJOWA
W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

RYNEK PRACY
I MOBILNOŒÆ SI£Y ROBOCZEJ
W AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ

Opracował zespół w składzie:
prof. dr hab. inż. Wojciech Grabowski (kierownik zespołu)
dr inż. Andrzej Krych
mgr inż. Marcin Bliski
mgr inż. Mikołaj Bartkowiak

Opracowa³ zespó³ w sk³adzie:
prof. UAM dr hab. Pawe³ Churski (kierownik zespo³u)
dr Joanna Dominiak
dr Urszula Kaczmarek
dr Barbara Konecka - Szyd³owska
dr Anna Œwidurska
dr Anna Tobolska
dr £ukasz Miku³a
mgr Robert Perda³

(Politechnika Poznańska)

(Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Temat badawczy nr 2.6.

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
I USŁUGI KOMUNALNE
W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ
Opracował zespół w składzie:
prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak (kierownik zespołu)
prof. PP dr inż. Tomasz Mróz
doc dr inż. Henryk Bylka
dr Piotr Krajewski
mgr inż. Wojciech Grządzielski
mgr inż. Grzegorz Matuszczak

STRATEGIE ROZWOJU MIAST I OBSZARÓW
METROPOLITALNYCH - PRZEGL¥D
ROZWI¥ZAÑ ZAGRANICZNYCH
Opracowa³ zespó³ w sk³adzie:
dr Monika Matusiak (kierownik zespo³u)
prof. UAM dr hab. Tomasz Kaczmarek
prof. UEP dr hab. Jacek Nowak
dr £ukasz Miku³a
dr Krzysztof Stachowiak
dr Micha³ Mêczyñski
mgr Micha³ Wójcicki

(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

(Politechnika Poznańska)

CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH
UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH

CENTRUM BADAÑ METROPOLITALNYCH

UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

CENTRUM BADAÑ METROPOLITALNYCH
UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

Ilustrowany atlas aglomeracji poznaskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznaskiej.
Publikacje popularyzujce wiedz na temat jednostek administracyjnych, mieszkaców, rodowiska przyrodniczego, gospodarki, transportu, edukacji, sportu i turystyki na obszarze aglomeracji poznaskiej.

Marketing terytorialny
w aglomeracji poznańskiej

Transport
w aglomeracji poznańskiej
Zasoby przyrodnicze
i ich ochrona
w aglomeracji poznańskiej

Biblioteka
Aglomeracji
Poznańskiej
Nr 6

Wyzwania i kierunki rozwoju
aglomeracji poznańskiej

Biblioteka
Aglomeracji
Poznańskiej
Nr 2

Biblioteka
Aglomeracji
Poznańskiej

Biblioteka
Aglomeracji
Poznańskiej
Nr 8

Nr 4
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Kocowy raport z bada diagnostycznych zosta
zaprezentowany Radzie Aglomeracji Poznaskiej
na spotkaniu w Urzdzie Miasta Poznania w dniu 20
listopada 2009 r. i przekazany wszystkim samorzdom wraz z 21 tomami ekspertyz. cznie materia
zawiera ponad 2000 stron analiz, informacji i danych,
zebranych z wykorzystaniem metod bada ankietowych, zdj lotniczych, prac terenowych i inwentaryzacyjnych, opracowanych ilustracyjnie i kartograficznie z zastosowaniem elektronicznych form
przetwarzania danych.

Drugim zasadniczym etapem prac nad Strategi
byo programowanie rozwoju aglomeracji poznaskiej. W pierwszej poowie 2010 r. zespoy eksperckie
przystpiy do opracowania programów strategicznych, kierujc si istniejcymi uwarunkowaniami, formuujc wizj sukcesu i zakres niezbdnych dziaa
strategicznych. Przedstawiono je Radzie Aglomeracji
w dniu 3 lutego 2010 r. na spotkaniu w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu. Ustalono pogrupowanie
programów w pi kluczowych osi strategicznych.

20.11.2009 r. Sala Biaa Urzdu Miasta Poznania. Posiedzenie
Rady Programowej Strategii na temat wyników diagnozy funkcjonowania aglomeracji poznaskiej.

3.02.2010 r. na spotkaniu w Starostwie Powiatowym zespó
strategiczny przedstawi Radzie Aglomeracji Poznaskiej wstpne
propozycje programowe.

Schemat organizacyjny zespo u strategicznego
Koordynator
prac nad
strategi
(CBM UAM)
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Zespó
metodyczny
strategii

Zespó
programów
strategicznych

Zespó
prawnoorganizacyjny

Zespó
ekonomicznofinansowy

Zespó
konsultacji
spoecznych

Kreowanie,
koordynowanie
i monitorowanie
procesu
strategicznego

Okrelenie celów
strategicznych,
opracowanie
programów
strategicznych

Opracowanie form
organizacyjnych
podmiotu
realizujcego
strategi

Wskazanie
rodków na
realizacje
dziaa
strategicznych

Promocja strategii,
organizacja debaty
publicznej, kontakt
z mediami

Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej

G ówne osie rozwoju aglomeracji:
•
•
•
•
•

Gospodarka przestrzenna i rodowisko
Infrastruktura i organizacja transportu
Gospodarka i rynek pracy
Usugi spoeczne
Zarzdzanie i marke ng terytorialny

Równolegle do prac programowych opracowywano
prawne warianty integracji metropolitalnej, nansowe
podstawy realizacji strategii oraz metody jej promocji
i konsultacji spoecznej. Zostay one przedyskutowane
przez Rad Aglomeracji Poznaskiej na posiedzeniu Rady Aglomeracji na Zamku w Kórniku w dniu 26 lutego
2010 r. Zapada wówczas decyzja o przystpieniu do prac
zaoycielskich Stowarzyszenia Metropolia Pozna, formalnej instytucji odpowiedzialnej za koordynacj wdraania
strategii.
W trakcie tworzenia programów strategicznych
zespoy zasigay opinii i wspópracoway z potencjalnymi realizatorami i partnerami programów: samorzdami, instytucjami publicznymi, organizacjami spoecznymi
i gospodarczymi w aglomeracji. Szczególne znaczenie miaa wspópraca z zespoem opracowujcym now Strategi
Rozwoju Miasta Poznania. Istotne novum strategii miejskiej (przyjtej uchwa Rady Miasta Poznania w dniu
11 maja 2010 r.) stanowi programy zakadajce wzmocnienie wspódziaania terytorialnego z gminami aglomeracji, w ramach realizacji obszaru strategicznego Metropolia
Pozna. Dziki diagnozom wykonanym przez Konsorcjum
Bada nad Aglomeracj Poznask, program ten znalaz
silne merytoryczne podstawy, a jego zapisy stay si spójne
z zapisami przygotowywanej strategii dla caej aglomeracji. Uzgodnienia te maj niezwykle istotne znaczenie,
ze wzgldu na kluczow rol miasta Poznania w realizacji
wielu programów o wymiarze aglomeracyjnym.

26.02.2010 r. Spotkanie czonków Rady Aglomeracji Poznaskiej
z zespoem strategicznym na Zamku w Kórniku. Zapada decyzja o przystpieniu do prac nad utworzeniem Stowarzyszenia
Metropolia Pozna.

Podstawowym etapem w procesie tworzenia strategii byo przygotowanie i opublikowanie dokumentu
o charakterze prestrategii: Zielonej Ksigi Aglomeracji Poznaskiej. Zielona Ksiga (green paper)
to opracowanie, które suy jako podstawa dyskusji dla
szerokiego krgu odbiorców. Idea Zielonej Ksigi narodzia si w krajach anglosaskich. Z czasem zacza by
stosowana przez Uni Europejsk dla potrzeb konsultacji i wypracowywania wspólnego stanowiska.
Zielona Ksiga rozpoczyna budow koalicji dla proponowanych zmian poprzez jasne przedstawienie intencji
i wskazanie istotnych dziaa. Mimo nieformalnego
charakteru idea Zielonej Ksigi skania wszystkie strony debaty do wnikliwej analizy jej treci, prowadzenia
dyskusji i szukania najlepszych rozwiza.
Zielona Ksiga Aglomeracji Poznaskiej to wstpna wersja finalnego dokumentu Strategii Rozwoju
Metropolii Pozna 2020. Oprócz syntetycznej diagnozy stanu aglomeracji dokument ten zawiera projekty 26 programów i 116 dziaa, które zespó ekspercko-samorzdowy uzna za niezbdne do realizacji
w najbliszej dekadzie.
Zielona Ksiga zostaa oficjalnie przyjta przez
Rad Aglomeracji Poznaskiej na jej jubileuszowym
posiedzeniu w Ratuszu Poznaskim w dniu 15 maja
2010 r. Szerokiej opinii publicznej dokument zaprezentowano na dwóch wanych konferencjach: III Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznaskiej „Silna
aglomeracja - nowoczesna metropolia” w dniach
17-18 maja 2010 r. oraz na I Zje dzie Samorzdów
Aglomeracji Poznaskiej w dniu 1 czerwca 2010 r.
Wydarzenia te rozpoczy etap debaty publicznej nad
strategi.

1.06.2010 r. Aula Uniwersytecka UAM. Prezentacja Zielonej Ksigi
Aglomeracji Poznaskiej na I Zje dzie Samorzdów Aglomeracji
Poznaskiej z udziaem czonków wszystkich rad gminnych, miejskich i powiatu.
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Zielona Ksiga Aglomeracji Poznaskiej to dokument na poziomie ponadgminnym, zawierajcy propozycje kierunków rozwoju w odniesieniu do zarzdzania,
polityki przestrzennej, ekologii, gospodarki, rynku pracy, infrastruktury komunalnej i transportowej, usug
technicznych, instytucji i usug spoecznych oraz marke ngu terytorialnego. Zielona Ksiga staa si podstaw do prowadzenia szerokich konsultacji spoecznych
oraz dyskusji eksperckich nad propozycjami programów
i dziaa w dziedzinach szczególnie istotnych dla funkcjonowania i rozwoju caej aglomeracji poznaskiej.
Dokument mia edukowa i zachca do debaty tych,
którzy chc wspópracowa w tworzeniu strategii rozwoju dla aglomeracji.
Zielona Ksiga zostaa rozpowszechniona w samorzdach, przekazana wadzom lokalnym i regionalnym,
radnym, organizacjom spoecznym i gospodarczym,
a take uczestnikom rónych forów gospodarczych,
konferencji naukowych i spotka z mieszkacami. Powszechn dostpno dokumentu zapewnia specjalnie
powstay dla potrzeb debaty publicznej interaktywny
portal internetowy. Za porednictwem Zielonej Ksigi
wszyscy zainteresowani zostali zaproszeni do wyraenia
swoich opinii na temat rozwoju aglomeracji poznaskiej
i budowy zintegrowanej, nowoczesnej metropolii Pozna w perspektywie 2020 r.

Adresaci Zielonej Ksigi:
•
•
•
•
•
•

mieszkacy aglomeracji,
organizacje spoeczne,
wadze i administracja samorzdowa,
instytucje publiczne,
przedsibiorcy i menederowie,
turyci odwiedzajcy aglomeracj.

Tematy debaty publicznej
– Metropolia Pozna 2020:
1.
2.
3.
4.
5.

Stan i uwarunkowania rozwoju
aglomeracji poznaskiej
Zasig metropolii Pozna i formy
jej integracji w przyszoci
Wizja rozwoju i zasady wspópracy
w metropolii Pozna
Programy i dziaania strategiczne do 2020 r.
Ogólne uwagi na temat Zielonej Ksigi

Konsultacje spo eczne Zielonej Ksigi prowadzone
byy w okresie od 1 czerwca do 30 pa dziernika 2010 r.
i objy mieszkaców aglomeracji, wadze i administracj jednostek lokalnych i regionalnych, instytucje
i organizacje spoeczne, organizacje gospodarcze oraz
przedsibiorstwa funkcjonujce w aglomeracji. W debacie nad Zielon Ksig wykorzystano formu spotka,
warsztatów, bada ankietowych, jak te konsultacji
on-line wród szerokiego krgu internautów.

ZIELONA AGLOMERACJI
K S I Ę G A POZNAŃSKIEJ

Portal internetowy www.zielonaksiega.poznan.pl. Forum debaty
publicznej pod hasem Metropolia Pozna 2020.
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Promocji Zielonej Ksigi podjy si regionalne
media (m.in. Gos Wielkopolski, Gazeta Wyborcza
Pozna, Merkuriusz, portal e-pozna), a take ogólnopolskie periodyki: Przegld Urbanistyczny i Biznes.
Gos Wielkopolski z inicjatywy Wielkopolskiej Izby
Przemysowo-Handlowej zorganizowa cykl debat
na temat przyszoci aglomeracji poznaskiej. Opublikowano seri artykuów poruszajcych kwes e aglomeracyjne, w tym wywiady z ekspertami od zarzdzania
terytorialnego, marke ngu, planowania przestrzennego, gospodarki itp. W publikacjach przedstawiane
byy take informacje o postpie prac nad projektem
aglomeracyjnym, prezentacja potencjau aglomeracji
poznaskiej oraz wizja jej rozwoju za 10 lat. Informacje o debacie metropolitalnej zamieszczay take periodyki gminne. Rozpowszechnianiem Zielonej Ksigi
zajy si lokalne portale internetowe, w tym portal
www.aglomeracja.poznan.pl oraz portale gmin
aglomeracji.
W dniu 5 lipca 2010 r. w Urzdzie Miasta Poznania odbya si najwaniejsza z merytorycznego punktu
widzenia debata nad zapisami Zielonej Ksigi. Na posiedzenie Rady Programowej Strategii zaproszone zostay
osoby reprezentujce najwaniejsze instytucje i dziedziny ycia spoecznego i gospodarczego aglomeracji:
politycy lokalni, naukowcy, eksperci, przedsibiorcy,
przedstawiciele organizacji spoecznych i gospodarczych. Efektem spotkania byy dalsze konkretne rekomendacje do strategii.

przedstawiajcy stan i cele dziaa integracyjnych
w aglomeracji. Film ten (w wersji polskiej i angielskiej)
stanowi zacznik do Zielonej Ksigi zarówno w postaci pyty do drukowanego egzemplarza, jak i do wgldu
na portalu internetowym debaty Metropolia Pozna 2020.
Liczny udzia w konsultacjach odzwierciedlaj nastpujce
dane:
• 23 przesane do CBM ankiety konsultacyjne samorzdów z terenu aglomeracji (w tym opinia Urzdu Marszakowskiego Województwa Wielkopolskiego),
• opinie ze strony rónych instytucji i organizacji, m.in.
Aquanet S.A. Pozna, Komenda Wojewódzka Pastwowej Stray Poarnej, Poznaskie Forum Transportowe,
Port Lotniczy awica, Termy Maltaskie, Targowiska
Sp. z o.o., Poznaski Park Naukowo-Technologiczny,
• 3325 odwiedzin portalu internetowego Zielonej Ksigi,
w tym 96 % z Polski ( 4 % z zagranicy, m.in. z Niemiec,
Holandii, Woch i USA). Wród krajowych internautów
39 % stanowili mieszkacy Poznania, 54 % mieszkacy
miast i gmin z terenu aglomeracji, 3 % z terenu województwa wielkopolskiego i 4 % z innych regionów kraju.
Najliczniejsz grup odwiedzajcych stanowiy osoby
w wieku 25-40 lat (53 %) oraz osoby mode poniej 25
roku ycia (32 %),
• 710 wypenionych ankiet on-line oceniajcych programy strategiczne oraz wizj rozwoju aglomeracji poznaskiej,
• otwarte wypowiedzi na temat Zielonej Ksigi i posty do
autorów programów strategicznych.

Tre Zielonej Ksigi przedstawiana bya na licznych
konferencjach i forach, m.in. w trakcie ogólnopolskiego
Dnia Urbanisty na Midzynarodowych Targach Poznaskich w Poznaniu (21 stycznia 2010 r.), na konferencji organizowanej przez UAM w Poznaniu na temat dorobku XXlecia samorzdu gminnego w Polsce (2 czerwca 2010 r.),
na Forum Aglomeracji Wrocawskiej (16 czerwca 2010 r.),
w trakcie spotkania Pozna-OECD Mee ng (16 czerwca
2010 r.), na midzynarodowej konferencji Gospodarka
Przestrzenna Spoeczestwu (18 listopada 2010 r.), na konferencji „Od miasta do metropolii – drogi rozwoju Europy”
w Katowicach (18 listopada 2010 r.), a take na konferencjach naukowych powiconych rozwojowi metropolii
w odzi, Toruniu i Szczecinie.
Charakter promocyjny mia wyprodukowany przez
Uniwersyteckie Studio Filmowe i Centrum Bada
Metropolitalnych UAM film pt. „Aglomeracja
Poznaska. Razem tworzymy europejsk metropoli”,

Film promujcy wspóprac na obszarze aglomeracji poznaskiej.
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Idea Zielonej Ksigi jako dokumentu umoliwiajcego merytoryczn dyskusj nad projektem strategii spotkaa si z dobrym przyjciem we wszystkich
konsultowanych rodowiskach. Opracowano raport
z przebiegu konsultacji. Jego celem byo przedstawienie
wyników konsultacji w trzech rodowiskach: samorzdy
terytorialne, mieszkacy oraz instytucje publiczne, organizacje spoeczne i gospodarcze dziaajce na terenie
aglomeracji. W raporcie przedstawiono wykaz uwag,
postulatów oraz rekomendacji, majcych na celu udoskonalenie dokumentu strategicznego. Raport zawiera
te odpowiedzi zespou przygotowujcego strategi na
uwagi i wnioski dotyczce Zielonej Ksigi. Zostay one
uwzgldnione w pracach nad przygotowaniem ostatecznego dokumentu Strategii Rozwoju Aglomeracji
Poznaskiej: „Metropolia Pozna 2020”.
W ramach konsultacji Zielonej Ksigi odbyo si blisko 20 spotka powiconych debacie aglomeracyjnej, organizowanych midzy innymi przez Urzd Miasta
Poznania (Wydzia Dziaalnoci Gospodarczej, Wydzia
Rozwoju Miasta, Miejska Pracownia Urbanistyczna),
urzdy miast i gmin aglomeracji (Buk, Dopiewo, Lubo, Murowana Golina, Swarzdz), Poznaskie Forum
Transportowe oraz CBM UAM. Zespó strategiczny odby spotkania z przedstawicielami Departamentu Transportu Urzdu Marszakowskiego w Poznaniu, Zarzdu
Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego.
Debata nad programami strategicznymi pozwolia okreli , które z nich s szczególnie wane, moliwe
do realizacji w najbliszym czasie, które wymagaj
modyfikacji lub uzupenienia. Pozwolia ona take
na wskazanie potencjalnych partnerów strategii poza
samorzdami lokalnymi. Duy udzia rónych rodowisk w trakcie konsultacji Zielonej Ksigi oraz wysoki

Akademia aglomeracyjna. Cykl 15 spotka powiconych programom strategicznym rozwoju aglomeracji z udziaem ekspertów,
samorzdowców i mieszkaców.
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stopie poparcia dla jej zaoe wiadczy o dostrzeganiu wagi problemów na obszarze caej aglomeracji
i potrzebie ich rozwizywania w tej skali przestrzennej. Zielona Ksiga stworzya take podstaw
do identyfikacji wszystkich stron debaty z programami rozwoju aglomeracji poznaskiej.
Metoda tworzenia Strategii Rozwoju Aglomeracji
Poznaskiej wpisuje si w zasad dialogu i partycypacji spoecznej w procesie decydowania o kluczowych
dla spoecznoci lokalnej sprawach. Standardem rozwoju nowoczesnych metropolii jest bowiem wspó zarzdzanie (ang. governance), oparte na cisej wspópracy samorzdów z mieszkacami, reprezentujcymi
je organizacjami spoecznymi a take lokalnym biznesem i rodowiskiem naukowym (samorzd oparty
na wiedzy).
Wyniki konsultacji, liczne uwagi i postulaty
zostay uwzgldnione w pracach nad ostateczn wersj strategii. Finalnie ma ona charakter Biaej Ksigi
dla zaznaczenia jej elastycznoci i gotowoci na rón aktywno poszczególnych samorzdów, innych
organizacji i podmiotów angaujcych si w realizacj
Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznaskiej. Strategia
ma edukowa , zachca i stwarza platform dziaania dla tych, którzy chc wspópracowa w ramach
programów aglomeracyjnych.
Sprawne zarzdzanie programami strategicznymi
wymaga powoania nowych instytucji o charakterze
metropolitalnym. Tak jest Stowarzyszenie Metropolia Pozna, powstajce na bazie dokona i dowiadcze Rady Aglomeracji Poznaskiej. Wiele dziaa
bdzie jednak realizowanych lub koordynowanych
przez ju istniejce podmioty, dziaajce w strukturach samorzdów i instytucji publicznych.

Debata wokó Zielonej Ksigi w gminach aglomeracji.
Spotkanie z Burmistrzem, Rad Miasta i Gminy oraz mieszkacami
Murowanej Goliny w dniu 15.09.2010 r.

Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznaskiej –
Metropolia Pozna 2020 to mapa drogowa dalszej
integracji metropolitalnej na tym obszarze. Podstaw realizacji strategii jest konsensus spoeczny
i polityczny. Wdroenie programów nastpi po uzyskaniu akceptacji wadz samorzdowych, reprezentujcych lokalne spoecznoci miast i gmin aglomeracji
poznaskiej. Realizacja Strategii dokonywa si bdzie
przede wszystkim poprzez bezporednie dziaania
samorzdów lokalnych, które wpisz programy
metropolitalne do swoich lokalnych planów
rozwoju.

W obliczu fragmentacji administracyjnej aglomeracji poznaskiej, zrónicowania interesów
lokalnych i jednoczenie wci sabo wyksztaconych
formach wspópracy samorzdów w wielu dziedzinach,
proces strategiczny bdzie procesem bardzo zoonym. Niezalenie od przyszych warunków prawnych
i politycznych przez cay czas konieczne bdzie budowanie koalicji i porozumie wokó podejmowanych
w aglomeracji poznaskiej programów strategicznych.
W trakcie realizacji Strategii wany jest jej monitoring, zmierzajcy do modyfikacji bd aktualizacji
dziaa strategicznych.

Zespó opracowujcy strategi wyraa serdeczne podzikowania
mieszkacom, samorzdom, instytucjom publicznym, organizacjom
spoecznym i gospodarczym oraz przedsibiorstwom, dziaajcym
w aglomeracji poznaskiej, za udzia w debacie i konstruktywne gosy, które przyczyniy si do powstania dokumentu strategicznego
Metropolia Pozna 2020.
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C . S TA N I U WA R U N KO WA N I A R O Z W O J U
Metropolie w Europie
Aglomeracja poznaska z liczb blisko 1 mln mieszkaców jest jednym z gównych elementów wspóczesnego ukadu osadniczego nie tylko w skali Polski, ale
i Europy. W klasy kacji Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Planowania Przestrzennego (European Spaal
Planning Observaon Network - ESPON) jest ona jednym z 76 obszarów o charakterze metropolitalnym
na kontynencie (metropolitalne europejskie obszary
wzrostu - MEGA).
Aktualne przemiany miast maj charakter nie tyle
ilociowy co przede wszystkim jakociowy. Metropolie
stanowi efekt procesu globalizacji, czc dwie przestrzenie: globaln i lokaln. Dla oceny pozycji konkurencyjnej wspóczesnych metropolii istotne s wic nie
tylko takie parametry, jak liczba mieszkaców czy PKB,
ale take powizania sieciowe z innymi miastami w systemie europejskim i wiatowym. Funkcj metropolitaln okrela przede wszystkim udzia w sieciach powiza
o charakterze krajowym i midzynarodowym w obszarze transportu, gospodarki, polityki, nauki i kultury.
Miernikiem metropolitalnoci s m.in. poczenia lotnicze, przepywy nansowe midzy przedsibiorstwami,
zagraniczne kontakty naukowe, powizania instytucjonalne. Jednym ze wska ników mierzcych usieciowienie miast jest wska nik GAWC (Globalizaon and World
Cies). Do najbardziej usieciowionych miast nale
takie metropolie, jak Nowy Jork, Londyn, Pary czy
Tokio. Ostatnie lata przyniosy debiut Poznania w rankingach wiatowych, cho zajmowane w nich pozycje
nie s jeszcze wysokie. W rankingu z 2008 r. Pozna
zaj 252 miejsce na 526 notowanych na wiecie metropolii, tu obok takich miast, jak Bilbao, Hanower
czy Bordeaux.
Wielkie miasta bardzo czsto „nie mieszcz si”
w swoich granicach administracyjnych – ich obszary
metropolitalne rozcigaj si wiele kilometrów wokó.
Wraz z rozwojem suburbanizacji niezbdne okazao
si zarzdzanie metropolitalne, praktykowane m.in.
w takich krajach jak: Wielka Brytania, Niemcy, Francja,
Holandia i Wochy. Wiele aglomeracji tworzy wspólne dokumenty rozwoju i wdraa w ycie zintegrowane
strategie i plany dotyczce m.in. transportu publicznego, gospodarki komunalnej, usug spoecznych
i wspólnej promocji.
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Liczba ludnoci aglomeracji poznaskiej na tle porównywalnych metropolii europejskich
Liczba mieszkaców [tys.]

Obszar metropolitalny
ogó em

miasta centralnego
(udzia w %)

West Midlands

2 600

Birmingham
1 006 (39%)

Region Stugartu

2 664

Stugart
591 (22%)

Wielki Manchester

2 548

Manchester
452 (18%)

Region Frankfurt/Ren-Men

2 185

Frankfurt
653 (30%)

Stoeczny Region Kopenhagi

1 594

Kopenhaga
504 (32%)

Wspólnota Miejska Lyonu

1 218

Lyon
470 (39%)

Region Miejski Roerdamu

1 153

Roerdam
595 (52%)

Region Hanoweru

1 128

Hanower
516 (46%)

Obszar Metropolitalny Helsinek

998

Helsinki
565 (57%)

Miasto Metropolitalne Bolonia

955

Bolonia
374 (39%)

Aglomeracja Poznaska

954

Pozna
556 (58%)

Wspólnota Miejska Bordeaux

678

Bordeaux
231 (34%)

Obszary metropolitalne realizuj nie tylko wspólne polityki rozwoju, ale take promuj na zewntrz
wasn mark z charakterystycznym metropolitalnym
logotypem (np. Region Hannover, Grand Lyon, Greater Manchester, Stadsregio Roerdam, Grand Nancy,
Grande Bergamo, Lille Metropole).

M e t ro p o l i e w Eu ropie
Kategorie obszarów metropolitalnych w Europie
Klasyfikacja ESPON wyrónia nastpujce kategorie Metropolitalnych Europejskich Obszarów Wzrostu
MEGA (Metropolitan European Growth Areas): globalne wzy, lokomotywy Europy oraz silne, potencjalne i sabe
MEGA. Polskie miasta plasuj si w tej klasy kacji stosunkowo nisko. Aglomeracja poznaska zaliczona zostaa
do sabych MEGA, jednak wany jest ju sam fakt, i zostaa dostrzeona na metropolitalnej mapie Europy.

Konkurencyjno metropolii w Europie
O konkurencyjnoci aglomeracji poznaskiej w skali europejskiej decyduje w chwili obecnej funkcja przemysowa i akademicka. Struktura gospodarcza aglomeracji nie naley jednak do najbardziej nowoczesnych
– innowacyjnych przedsibiorstw wysokich technologii jest stosunkowo niewiele. Realna poprawa pozycji
konkurencyjnej w Europie bdzie wymaga dalszego przeksztacania i unowoczeniania gospodarki, wspieranej
przez wspóprac samorzdów w aglomeracji.

rodo: Atlas ESPON – Struktura terytorium Europy, 2006.
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Priorytety rozwoju jednostek terytorialnych powinny wpisywa si w strategie jednostek wyszego rzdu,
regionalne, krajowe i europejskie. W myl unijnej zasady
subsydiarnoci, jednostki wyszego rzdu wspomagaj
realizacj strategii lokalnych (gównie poprzez wsparcie
nansowe). Z kolei jednostki niszego rzdu, poprzez
swoje dziaania przyczyniaj si do realizacji polityk krajowych i wspólnotowych, istotnych z punktu widzenia
rozwoju pastwa i caego kontynentu.
Zagadnienie metropolizacji moe nabiera tempa
w wyniku rozwoju europejskiej polityki regionalnej.
Od wejcia w ycie Strategii Lizboskiej (strategia Unii
Europejskiej do 2010 r.), obszary metropolitalne uwaa
si za kluczowe ogniwa rozwoju spoeczno-gospodarczego kontynentu. W projektach nansowania obszary
te stay si bene cjentami rodków wspierajcych, przyczyniajcych si do wzrostu konkurencyjnoci metropolii, zwikszenia ich spójnoci przestrzenno-funkcjonalnej,
polepszenia stanu infrastruktury, rozwijania transportu
publicznego, przycigania inwestycji i poszerzania oferty
usug o znaczeniu metropolitalnym.
Celem nowej Strategii Unii Europejskiej Europa
2020 jest wzrost konkurencyjnoci europejskiej gospodarki i wyszy standard ycia Europejczyków. Strategia ta obejmuje trzy wzajemnie ze sob powizane
priorytety:

• Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej
na wiedzy i innowacji
• Rozwój zrównowaony: wspieranie gospodarki
efektywniej korzystajcej z zasobów, bardziej
konkurencyjnej i przyjaznej rodowisku
• Rozwój sprzyjajcy wczeniu spoecznemu:
wspieranie gospodarki o wysokim poziomie
zatrudnienia
Nowe priorytety strategiczne UE stawiaj take wyzwania przed obszarami zurbanizowanymi, takimi jak
aglomeracja poznaska. Z punktu widzenia integracji
dziaa na obszarach zurbanizowanych istotne znaczenie
ma równowaga terytorialna i funkcjonalna, ze szczególnym uwzgldnieniem adu przestrzennego. Wany jest
te rozwój sprzyjajcy wczeniu spoecznemu – gospodarka charakteryzujca si wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniajca spójno gospodarcz, spoeczn
i terytorialn. Rozwój ten wedug Strategii UE oznacza
wzmocnienie pozycji obywateli poprzez zapewnienie
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wysokiego poziomu zatrudnienia, inwestowanie w kwali kacje oraz modernizowanie rynków pracy, aby pomóc
ludziom przewidywa zmiany i radzi sobie z nimi oraz
móc budowa spójne spoeczestwo.
W Strategii Europa 2020 kadzie si nacisk na rozwój przedsibiorczoci i popraw dostpu do rynku
M P, dopasowanie popytu do poday na rynku pracy,
lepsz edukacj poprzez popraw jakoci ksztacenia,
wzrost innowacyjnoci i rozwój spoeczestwa cyfrowego, modernizacj transportu i popraw efektywnoci
energetycznej. W sytuacji Polski – kraju stojcego wci
przed olbrzymimi wyzwaniami modernizacyjnymi – na
obecnym etapie rozwoju istotne znaczenie dla realizacji unijnej strategii ma lepsze wykorzystanie potencjaów obszarów miejskich. W myl strategii europejskiej
wszystkie wadze: krajowe, regionalne i lokalne powinny
realizowa na swoim terenie partnerstwo, cile wczajc do tego procesu parlamenty, a take podmioty
socjalne oraz przedstawicieli spoeczestwa obywatelskiego, przyczyniajc si do opracowania programów
reform oraz ich wdraania. Dziki ustanowieniu staego
dialogu midzy rónymi poziomami administracji, unijne priorytety znajduj si bliej obywateli, co zwiksza
ich zaangaowanie konieczne dla pomylnej realizacji
Strategii Europa 2020.
Sukces nowej Strategii UE bdzie w gównej mierze
zalea od tego, na ile instytucje Unii Europejskiej, pastwa czonkowskie oraz regiony bd umiay przekonujco wyjani , e reformy s nieuniknione i niezbdne do
utrzymania obecnej jakoci ycia i modeli spoecznych.
Lokalne strategie i plany rozwoju wykazujce adaptacj
struktur zarzdzania do zmieniajcych si warunków
spoeczno-gospodarczych i przestrzennych wychodz
naprzeciw takim oczekiwaniom.

M e t ro p o l i e w Eu ropie
Roli metropolii w rozwoju kontynentu wiele uwagi powica si w europejskiej polityce przestrzennej, opartej na zasadzie spójnoci. W dokumencie UE
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Spójnoci (2006)
wyra nie uwypuklone zostay zagadnienia racjonalnego gospodarowania przestrzeni, urbanizacji, rozwoju
miast i powiza funkcjonalnych pomidzy miastami
a terenami wiejskimi. Zwrócono uwag na szczególne
znaczenie polityki miejskiej i zrównowaonego rozwoju miast dla rozwoju wspólnot lokalnych i regionalnych
oraz na kluczow funkcj wielkich miast-metropolii
w rozwoju UE. Dokument ten przesun tzw. wymiar
miejski do gównego nurtu programowania UE w okresie 2007-2013 – czyli do okrelonych programów operacyjnych. Szczegóowe ustalenia zawiera Zielona Ksiga
UE w sprawie Spójnoci Terytorialnej – przekszta cenie
rónorodnoci terytorialnej w si  (2008).

Istotne dla realizacji strategii rozwoju aglomeracji
s zapisy Karty Lipskiej (2007), dokumentu zawierajcego ramy polityki rozwoju miast europejskich, uwzgldniajce wszystkie wymiary rozwoju zrównowaonego,
tj. dobrobyt gospodarczy, równowag spoeczn
i zdrowe rodowisko. Wedug zapisów Karty wzmocniona powinna zosta koordynacja na poziomie lokalnym
w celu osignicia równorzdnego partnerstwa pomidzy
duymi miastami a obszarami wiejskimi i maymi miastami w regionach miejskich i aglomeracjach. Za niezbdny element partnerstwa uznano tworzenie caociowych strategii i skoordynowanych dziaa ze strony
wszystkich osób i instytucji zaangaowanych w proces
rozwoju miejskiego, które wykraczayby poza granice
poszczególnych miast. Wadze na kadym szczeblu
– lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim – ponosz odpowiedzialno za przyszo naszych miast.

Obszar rdzeniowy Europy w perspektywie 2030 r.
W opracowanym przez Europejsk Sie Obserwacyjn Planowania Przestrzennego (ESPON) raporcie na temat
scenariuszy rozwoju przestrzeni europejskiej w perspektywie 2030 roku, za istotny uznano wariant wczenia
do obszaru rdzeniowego Europy osi rozwojowych: Warszawa-ód -Pozna, oraz Kraków-Górny lsk-Wrocaw.

ródo: Territorial futures, spa al scenarios for Europe, ESPON 2007.
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Polityka państwa
wobec metropolii
Polityka miejska ze swej natury jest interdyscyplinarna i dotyczy wielu dziedzin sektorowych. Wpyw
na rozwój miast maj dziaania wadz publicznych
na wszystkich szczeblach administracji centralnej,
regionalnej i lokalnej. Obecnie nie ma w Polsce prowadzonej na poziomie centralnym w sposób zintegrowany polityki miejskiej. Nie istnieje jedna
formalna strategia w stosunku do obszarów miejskich na poziomie krajowym, take w odniesieniu
do metropolii. Brak jest legislacji ukierunkowanej
na regulacj mechanizmów zarzdzania i planowania na obszarach wielkomiejskich. W efekcie brakuje
nowoczesnych instrumentów wspomagajcych proces
integracji metropolitalnej w Polsce. Bez odzewu pozostaj postulaty samorzdów duych miast dotyczce opracowania i wdroenia w ycie „polityki metropolitalnej”,
polegajcej w szczególnoci na nadaniu ram prawnych
obszarom metropolitalnym.
Dokumentem wyznaczajcym priorytety rozwoju kraju
na najblisze lata jest opracowanie Polska 2030. Wyzwania
rozwojowe. Jest to raport Zespou Doradców Strategicznych
Prezesa Rady Ministrów, wyznaczajcy trendy i cele rozwojowe kraju w perspektywie 20 lat. Zgodnie z zaleceniem
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, raport Polska
2030 stanowi podstaw diagnostyczn wszystkich
obecnie tworzonych strategii w Polsce. Odnosi si
on w niektórych elementach do problematyki rozwoju
metropolii.
Wedug autorów raportu, Polska znajduje si
w specy cznym momencie rozwojowym. Z jednej strony
uwidaczniaj si jeszcze zapó nienia cywilizacyjne ubiegych dekad, zwizane z niepen modernizacj gospodarki, szczególnie w zakresie infrastruktury transportowej
i usug wyszego rzdu. Z drugiej strony mimo tych zapó nie wyaniaj si liderzy nowych przemian konkurencyjnych. S nimi metropolie wykorzystujce kapita intelektualny, gotowo do adaptacji oraz dynamizm modego
wyksztaconego pokolenia.
Zdaniem ekspertów rzdowych, krajowe aglomeracje z powodzeniem konkuruj z innymi metropoliami
europejskimi. W raporcie wskazuje si, e najbardziej
znaczcymi polskimi metropoliami, które cz wysoki poziom rozwoju i silne pozytywne oddziaywanie
na otoczenie regionalne, s: Warszawa, Kraków,
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Pozna, Wroc aw i Trójmiasto. Jednym z ich najwaniejszych atutów, obok silnej gospodarki, jest potencja akademicki i pozycja w dziedzinie nauki.
Autorzy raportu Polska 2030 postuluj wzmacnianie dynamiki wzrostu orodków wielkomiejskich.
Obok wspierania biegunów wzrostu naley tworzy warunki dla dyfuzji impulsów rozwojowych
z metropolii do ich regionalnego zaplecza. Polityka
gospodarcza pastwa musi si koncentrowa na likwidacji zapó nie oraz wspieraniu nowych przewag konkurencyjnych tyche orodków. Podstaw
przewag jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy,
dostpno transportowa oraz wewntrzne i zewntrzne
powizania funkcjonalne.
W raporcie Polska 2030 wymienia si nastpujce
czynniki niezbdne dla rozwoju:
•
•
•
•
•

zaufanie,
spójno ,
kreatywno ,
mobilno ,
konkurencyjno .

Czynniki te najpeniej oddaj nowoczesny kapita spoeczny. Jego budowanie zaley w duym stopniu od wiarygodnych i sprawnych instytucji publicznych. Maj one
przeciwdziaa kontrastom lokalnym, w tym wewntrzmiejskim i wewntrzaglomeracyjnym, zachodzcym
w wyniku suburbanizacji.
Rol pastwa w dynamizowaniu rozwoju kraju jest
likwidacja barier uczestnictwa w procesie sprawnego
zarzdzania. Ten postulat doradców rzdowych powinien dotyczy w szczególnoci samorzdów najwikszych metropolii w Polsce i ich wpywu na rozwój tych
obszarów. Podstawowe znaczenie ma likwidacja barier
prawnych, uniemoliwiajcych skuteczn integracj
zarzdzania w obszarach metropolitalnych.

Polit yk a państ wa wobec metropolii
Dokumentem wyznaczajcym priorytety rozwoju regionalnego kraju w najbliszej dekadzie jest
„Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020
– regiony, miasta i obszary wiejskie” (KSRR). Strategia
ta stosunkowo szeroko odnosi si do problematyki rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych i zapowiada
nowe instrumenty polityki pastwa wspierajce miasta o funkcjach wojewódzkich. Dokument ten w wersji
projektowej wyznacza trzy kategorie orodków miejskich: Warszaw jako gówny orodek metropolitalny,
pozostae orodki metropolitalne o randze krajowej
(Kraków, Trojmiasto, Wrocaw, Pozna, Konurbacja
lska, ód , Lublin, Szczecin, Bydgoszcz-Toru) oraz
orodki regionalne penice funkcj miast wojewódzkich. Powyszy podzia zosta silnie skrytykowany
w regionach, których stolice nie uzyskay statusu metropolii. Ostateczna wersja strategii zakada,
e rozwój funkcji metropolitalnych bdzie wspierany
we wszystkich 19 miastach o funkcjach wojewódzkich. Wród nich za jedyn w peni wyksztacon
metropoli uznano Warszaw.
W Strategii Rozwoju Regionalnego ustalono
nastpujce cele polityki regionalnej do 2020 roku:
Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjnoci regionów („konkurencyjno ”).
Cel 2. Budowanie spójnoci terytorialnej i przeciwdziaanie marginalizacji obszarów problemowych („spójno ”).
Cel 3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji dziaa rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie
(„sprawno ”).
Pierwszy cel polityki regionalnej do 2020
roku dotyczy caego obszaru Polski. W jego ramach
podstawowymi kierunkami dziaa s:

Wzmacnianie funkcji metropolitalnych orodków
wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych polega ma na oddziaywaniu na te czynniki rozwojowe, które stanowi o sile konkurencyjnej najwaniejszych orodków miejskich, a tym
samym regionów i koncentruje si na:
• rozwijaniu powiza funkcjonalnych, infrastrukturalnych i instytucjonalnych midzy orodkami
wojewódzkimi – wzami sieci w ukadzie midzynarodowym i krajowym,
• wzmacnianiu funkcji metropolitalnych w sferze gospodarczej, spoecznej, nauki i kultury
(w tym funkcji symbolicznych) oraz wzmacnianiu roli orodków edukacji na poziomie wyszym
– tworzcych warunki dla gospodarki opartej
na wiedzy,
• wspieraniu rozwiza integrujcych przestrze
funkcjonalnych obszarów miejskich w zakresie
zagospodarowania przestrzennego, transportu
zbiorowego (infrastruktury, taboru i rozwiza organizacyjnych), usug komunalnych, rynku pracy.
Tak sformuowane dziaania polityki regionalnej
dla wzmacniania konkurencyjnoci najwaniejszych
orodków miejskich (z ich obszarami funkcjonalnymi) stanowi maj punkt odniesienia dla prowadzenia zarówno dziaa o charakterze sektorowym (np.
w zakresie powiza transportowych), przestrzennie
ukierunkowanych dziaa ministra rozwoju regionalnego, samorzdów terytorialnych wszystkich szczebli,
jak i innych podmiotów publicznych. Bezporednie
wsparcie z poziomu kraju dotyczy tylko tych elementów infrastruktury, które nie s nansowane
w ramach programów sektorowych, dla których
realizacji brak jest wystarczajcych rodków po stronie bene cjentów.

• Jak najlepsze wykorzystanie potencjau terytoriów cechujcych si najwiksz zdolnoci
do kreowania wzrostu gospodarczego (Warszawa
i pozostae orodki wojewódzkie wraz z ich obszarami funkcjonalnymi).
• Wzmacnianie funkcji metropolitalnych orodków
wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych.
• Budowanie mechanizmów sucych rozprzestrzenianiu procesów rozwojowych z biegunów wzrostu.
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Interwencja polityki regionalnej w zakresie wzmacniania funkcji metropolitalnych dotyczy ma sfery spoecznej, gospodarki, turystyki, nauki, edukacji i kultury.
Kady z polskich orodków wojewódzkich cechuje si
niedostatecznym rozwojem lub brakiem niektórych
funkcji metropolitalnych. W strategii zwraca si uwag na konieczno identy kacji najwaniejszych z nich
i synergiczne dziaania, które w efektywny sposób rozwija bd poszczególne funkcje i zwiksza bd ich
zasig – w skali kraju i midzynarodowej. Dziaania te
maj angaowa wadze krajowe, regionalne i miejskie,
przedsibiorstwa, sektor nauki, kultury, organizacje
pozarzdowe.
Za najwaniejsze funkcje metropolitalne z punktu widzenia polityki regionalnej KSRR uznaje te, które
w najwikszy sposób warunkuj rozwój spoeczny
i gospodarczy oraz wpywaj pozytywnie na moliwoci wzrostu zamonoci i potencjau ludnociowego
poszczególnych orodków. Koncentracja funkcji metropolitalnych w wybranych orodkach miejskich zwikszy
atrakcyjno ich jako miejsc oferujcych lepsze miejsca
pracy oraz wysz jako ycia. Powinno to mie pozytywny wpyw na wzrost liczby ludnoci, a tym samym
dokoczenie w Polsce w perspektywie najbliszych dwudziestu lat procesów urbanizacyjnych wykorzystujcych
nadal znaczny potencja migracji wewntrzkrajowych
uzupeniany migracjami zewntrznymi. Wsparcie rozwoju tych orodków nie bdzie ogranicza si do granic
administracyjnych miast wojewódzkich, ale do caych
funkcjonalnych obszarów miejskich w bezporednim
zasigu ich oddziaywania (w dokumencie konsekwentnie pomija si nazw obszary metropolitalne, uywanej
powszechnie w projekcie KSRR). Pojcie obszary funkcjonalne nie jest w strategii jasno zde niowane.
Celem wzmacniania funkcji wyszego rzdu (funkcji metropolitalnych) jest podniesienie rangi orodków
wojewódzkich wród metropolii i miast europejskich
i wiatowych oraz rozwój powiza sieciowych midzy nimi. Dziaania w ramach nowej polityki regionalnej dotyczy maj rozwijania funkcji metropolitalnych
o znaczeniu midzynarodowym i krajowym, takich jak
funkcje gospodarcze (obecno struktur zarzdzania
wanymi korporacjami gospodarczymi i nansowymi),
naukowe (zapewnianie najwyszych standardów instytucji naukowych i badawczych, bogata oferta centrów
transferu technologii), kulturowe i symboliczne (obecno placówek kulturalnych najwyszej rangi, wane
wydarzenia kulturalne).
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Innym istotnym dziaaniem wspólnym dla wszystkich orodków wojewódzkich, wpywajcym wydatnie
na konkurencyjno caych regionów ma by wdroenie rónych rozwiza organizacyjnych oraz rozbudowa
i optymalizacja jakoci systemów transportu na obszarach funkcjonalnych tych orodków. Ze wzgldu na skal problemów „zatoczenia” miast, polityka regionalna
uczestniczy w rozwijaniu systemów transportu, w tym
integrowaniu ich z regionalnymi systemami transportowymi, z siln promocj i preferencj dla transportu
zbiorowego. Jednoczenie prowadzone bd dziaania
dla zmniejszania „zatoczenia” miast przez innowacyjne
rozwizania dotyczce nowoczesnych systemów organizacji ruchu.
Dziaania w zakresie wspomagania rozwoju wszystkich wojewódzkich orodków miejskich niezalenie od
ich funkcji i wielkoci, s podstawowym przestrzennym kierunkiem interwencji w ramach realizacji
Celu 1 KSRR. Ze wzgldu na specy czne uwarunkowania wynikajce z rónej wielkoci i sytuacji spoecznogospodarczej tego zbioru miast, polityka regionalna
na rónych poziomach rónicowa bdzie typy przedsiwzi i instrumenty w odniesieniu do poszczególnych
orodków.
Due znaczenie dla podwyszenia konkurencyjnoci orodków wojewódzkich bdzie miao wspieranie
integracji obszaru funkcjonalnego poszczególnych
orodków miejskich. Strategia zapowiada stae dokonywanie usprawnie w tym zakresie – zarówno poprzez
dziaania o charakterze prawnym i organizacyjnym w zakresie denia do spójnoci i optymalizacji usug publicznych w obrbie tych obszarów – usug komunalnych,
edukacyjnych, administracyjnych, jak i inwestycyjnych
np. z zakresu porzdkowania przestrzeni publicznej czy
rozbudowy infrastruktury transportowej. Wedug zapisów KSRR integracja rónych rodzajów transportu, jak
i oferta transportu zbiorowego, warunkuje moliwoci
rozwoju funkcji metropolitalnych, a tym samym przycigania inwestycji i tworzenia dobrej jakoci miejsc pracy.
Biorc pod uwag struktur osadnicz i niewykorzystywany efektywnie potencja, w pierwszym rzdzie zapowiada si podjcie takich dziaa na terenie Konurbacji
Górnolskiej oraz na obszarze funkcjonalnym Trójmiasta. W strategii regionalnej zauwaa si, e przyspieszenie tych procesów take w innych orodkach daoby
im przewag konkurencyjn w stosunku do pozostajcych w tyle i tym samym zwikszyoby moliwoci rozwojowe caych województw.

Polit yk a państ wa wobec metropolii
Wród funkcji wyszego rzdu wspierany ma by
take rozwój wysokospecjalistycznych usug medycznych, który warunkuje zwikszenie zdrowotnoci mieszkaców caych regionów, a take uzupenia palet
funkcji metropolitalnych. Wanym elementem dziaa
na rzecz rozwoju funkcji metropolitalnych orodków
wojewódzkich ma by take wprowadzenie wsparcia
dla mechanizmów rozwoju wspó pracy i usieciowania
w obszarach decydujcych o sile konkurencyjnej poszczególnych orodków kraju. Szczególnie istotn
kwes  jest wspieranie rozwoju bada stosowanych
i komercjalizacja technologii powizanych przede wszystkim z regionaln specy k województw. Dotyczy to take
tworzenia bazy dydaktycznej umoliwiajcej zdobywanie
wyszego wyksztacenia zgodnego z kierunkami rozwoju
regionu, sprzyjajcego innowacyjnoci i kreatywnoci,
wzmocnienia edukacji na poziomie wyszym i instytucji

naukowo-badawczych, w tym m.in. w realizacji nowych
inwestycji badawczo-rozwojowych, rozwoju prac badawczych, w których uczestnicz badacze z najlepszych
orodków naukowych i akademickich w kraju i za granic,
przez angaowanie wybitnych naukowców w prowadzenie prac badawczych lub zaj dydaktycznych w regionalnych orodkach naukowych itp.
Procesy urbanizacji i suburbanizacji zwizane z realizacj Celu 1 KSRR poddawane maj by skutecznej kontroli i stymulacji zgodnie z postanowieniami Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju i wojewódzkich
planów zagospodarowania przestrzennego. W szczególnoci powinno to, wg zapisów strategii, zapewni ograniczenie nieuzasadnionych zmian dotychczasowych funkcji
obszarów niezurbanizowanych oraz zapewni integralno
i trwao funkcjonowania najcenniejszych ekosystemów
oraz powiza pomidzy tymi terenami.

Przestrzenne kierunki dzia a w ramach realizacji celu: Wspomaganie wzrostu konkurencyjnoci regionów
Wedug zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, generowany przez orodki wojewódzkie wzrost
gospodarczy moe i powinien zosta wykorzystywany przez ich strefy oddziaywania.

ródo: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020.
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Jak wynika z dokumentu Strategia Polska 2030
podstawow rol pastwa w dynamizowaniu rozwoju kraju jest likwidacja barier uczestnictwa w procesie sprawnego zarzdzania. Z kolei KSRR do 2020
akcentuje wspieranie integracji obszaru funkcjonalnego poszczególnych orodków miejskich poprzez
dzia ania o charakterze prawnym i organizacyjnym
w zakresie denia do spójnoci i optymalizacji usug
publicznych w obrbie tych obszarów. Zapisy te wychodz naprzeciw rzeczywistym potrzebom i oddaj wol nadrobienia zapó nienia ustawodawczego
w zakresie regulacji mechanizmów zarzdzania i planowania na obszarach wielkomiejskich. Odczuwalny
jest nowoczesnych instrumentów wspomagajcych
proces integracji metropolitalnej w Polsce.
O nowe przepisy w tym zakresie zabiega szczególnie Unia Metropolii Polskich (UMP), domagajc si
nadania ram prawnych obszarom metropolitalnym.
Podobne stanowisko prezentuje równie Zwizek
Miast Polskich, który od lat lobbuje na rzecz zmian
prawnych uatwiajcych wspóprac samorzdów
lokalnych, take w obszarach metropolitalnych.
Wobec braku ustawy metropolitalnej, aglomeracja poznaska musi funkcjonowa w oparciu
o ogólne regulacje prawne dotyczce samorzdu terytorialnego, nie uwzgldniajce z reguy specy ki obszarów silnie zurbanizowanych. Kluczowe dla aglomeracji jest przede wszystkim obecne ustawodawstwo
dotyczce planowania metropolitalnego oraz form
wspó pracy jednostek samorzdu terytorialnego.
Jest ono albo lakoniczne albo nieadekwatne do specy ki funkcjonowania obszarów metropolitalnych,
w tym take aglomeracji poznaskiej, na obszarze
której funkcjonuj zarówno jednostki samorzdu
powiatowego, jak i gminnego.

ROZWOJU

Dostrzeenie specy ki procesów rozwoju przestrzennego wokó wielkich miast zaowocowao wprowadzeniem do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nowej
kategorii planów zagospodarowania przestrzennego
– dla obszarów metropolitalnych. Regulacja ta zarysowana jest jednak bardzo ogólnie i sprowadza si
do jednego zapisu stanowicego, i „dla obszaru metropolitalnego uchwala si plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru metropolitalnego jako cz
planu zagospodarowania przestrzennego województwa” (art. 39 ust. 6 ustawy). W lad za tym przepisem
nie id adne szczegóowe uregulowania, niezbdne
dla efektywnego korzystania z tego instrumentu planistycznego. Plany zagospodarowania obszarów metropolitalnych w obecnym ksztacie prawnym nie s
i, co waniejsze, nie mog by skutecznymi narzdziami koordynacji rozwoju przestrzennego aglomeracji.
Jak dotd w Polsce nie powsta aden taki plan.
W zakresie wspó pracy jednostek samorzdu
terytorialnego w polskim prawodawstwie obowizuj trzy podstawowe formy: zwizki, porozumienia
i stowarzyszenia. Zakres podmiotowy poszczególnych
form wspópracy jest zrónicowany. Zwizki komunalne mog by tworzone w celu wspólnego wykonywania zada publicznych, ale tylko przez jednostki
tego samego szczebla samorzdu (a wic zwizku nie
mog tworzy np. gminy z powiatami). Utworzenie
stowarzyszenia, tak jak w przypadku zwizku, skutkuje powstaniem nowego podmiotu, ale, w odrónieniu od zwizku i porozumienia, nie dochodzi w tym
przypadku do wicego prawnie przekazania zada
publicznych. Skuteczna integracja metropolitalna
w obecnym systemie prawnym (stan na grudzie
2010 r.) napotyka na wiele ogranicze. Ich likwidacj moe zapewni nowa ustawa regulujca status
obszarów metropolitalnych w Polsce.

Unia Metropolii Polskich powstaa w 1990 r. Rad UMP stanowi prezydenci 12 centralnych miast metropolii
polskich. Statutowymi celami UMP s m.in: promocja inicjatyw i dziaa zwizanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur na obszarach metropolitalnych oraz wspópraca z organami pastwa, organizacjami ogólnopolskimi
i zagranicznymi oraz midzynarodowymi dla zwikszenia roli metropolii w pastwie i w Europie.
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Rzd RP w latach 2008-2009 zintensyfikowa
prace nad uchwaleniem ustawy wprowadzajcej
nowe formy wspódziaania jednostek samorzdowych na obszarach wielkomiejskich, eliminujce wady
dotychczasowych. Celem projektu Ustawy o polityce
miejskiej pastwa i wspó pracy jednostek samorzdu terytorialnego w tym zakresie, zwanej potocznie ustaw metropolitaln, jest tworzenie podstaw
do osigania spójnoci spoeczno-ekonomicznej
i przestrzennej oraz skutecznego i zintegrowanego zarzdzania obszarami metropolitalnymi. Mimo
e proces legislacyjny zwizany z now ustaw jest
w toku, a dyskusja nad jej ksztatem nie zostaa
zakoczona, to z dotychczasowych projektów ustaw
wynika kilka generalnych ustale.
W propozycji legislacyjnej z maja 2009 r. uznaje si,
e zintegrowane zarzdzanie powinno w sposób obligatoryjny dotyczy trzech obszarów: najwikszego obszaru
metropolitalnego Warszawy oraz dwóch konurbacji –
Górnego lska i Trójmiasta. W pozostaych przypadkach, take w odniesieniu do aglomeracji poznaskiej,
powstawanie zespoów metropolitalnych miaoby mie
charakter dobrowolny. Ustalenia ustawy s wic istotne
z punktu widzenia dziaa integracyjnych w aglomeracji
i budowania silnej metropolii poznaskiej.
Projektowany zakres zada zespo u metropolitalnego obejmuje m.in:
1. Programowanie strategii rozwoju i zagospodarowania obszaru metropolitalnego.
2. Opracowywanie i uchwalanie programów lub planów metropolitalnych oraz koordynacj dziaa
jednostek samorzdowych w dziedzinach:
• adu przestrzennego,
• ochrony dziedzictwa kulturowego,
• ochrony rodowiska,
• zaopatrzenia w energi elektryczn, ciepln
oraz w gaz,
• wodocigów i zaopatrzenia w wod, kanalizacji
i oczyszczania cieków,
• wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych,
• komunikacji i transportu zbiorowego,
• rynku prac,
• pozyskiwania rodków publicznych i prywatnych niezbdnych do realizacji zada zespou,
• promocji obszaru metropolitalnego.

Wewntrzny ustrój zespo u metropolitalnego
zbliony ma by do formuy zwizku midzygminnego. Organami zespou metropolitalnego maj by :
1. Zgromadzenie zespou – jako organ stanowicy
i kontrolny,
2. Zarzd zespou – jako organ wykonawczy.
W skad zgromadzenia zespou wchodzi maj
delegaci wszystkich jednostek samorzdu terytorialnego nalecych do zespou. Delegatem jest
z mocy prawa odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta i starosta.
Na obecnym etapie aglomeracja poznaska formalizuje dziaania zblione do zapisów ustawowych,
inicjujc wspóprac w kluczowych dziedzinach:
transporcie publicznym, gospodarce komunalnej,
promocji turystycznej. Opracowanie strategii rozwoju aglomeracji poznaskiej i koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego to inicjatywy wyprzedzajce zapisy ustawowe.
Dokumenty te stwarzaj przewag konkurencyjn
aglomeracji poznaskiej w stosunku do innych
obszarów metropolitalnych w Polsce, jeszcze przed
ostatecznym wejciem ustawy w ycie. Ich wdraanie bez regulacji ustawowych bdzie jednak
z pewnoci mniej skuteczne.
Zwizek Miast Polskich jest organizacj samorzdów
miejskich powoan mi.in. do prezentowania wspólnego stanowiska wobec rzdu i promocji miast czonkowskich w Polsce i za granic. Siedzib Zwizku jest
Pozna. Od 2003 roku funkcj Prezesa peni Prezydent Miasta Poznania. Do zwizku naley 306 miast
(2010 r.). Stanowisko ZMP wspiera inicjatywy metropolitalne, lobbujc take na rzecz zmian prawnych,
które uatwiayby wspóprac samorzdów lokalnych:
gminnych, miejskich i powiatowych na obszarach metropolitalnych, takich jak aglomeracja poznaska.
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Aglomeracja poznańska
na tle kraju i regionu
Aglomeracja poznaska naley do grupy siedmiu
najbardziej zurbanizowanych obszarów Polski, obok
czterech aglomeracji: warszawskiej, krakowskiej, ódzkiej, wrocawskiej i dwóch konurbacji: górnolskiej,
trójmiejskiej. Aglomeracj poznask na tle kraju wyrónia kilka istotnych cech:
• skupienie podmiejskich miast i gmin w granicach
administracyjnych jednego, duego powiatu ziemskiego (inne due miasta Polski granicz bezporednio z kilkoma powiatami),
• wyjtkowo silne natenie procesu suburbanizacji (emigracja mieszkaców i lokalizacja podmiotów gospodarczych poza granicami Poznania,
w ssiednich gminach powiatu poznaskiego),
• dynamiczny rozwój przestrzenny, którego wynikiem s due zmiany rodowiskowe i infrastrukturalne, intensyfikacja ruchu komunikacyjnego
i wzrost mobilnoci ludnoci w ramach urbanizujcego si obszaru,
• wysoki poziom rozwoju gospodarczego, mierzony
wartoci PKB, wysokim poziomem przedsibiorczoci (dua liczba rm na 1000 mieszkaców) oraz
licznymi inwestycjami z udziaem kapitau zagranicznego, zarówno w Poznaniu, jak i w ssiednich
gminach,
• bardzo dobrze rozwinite funkcje akademickie, najwyszy wród duych miast kraju udzia
studentów w populacji miasta, wysoki poziom
internacjonalizacji bada i ksztacenia,
• innowacyjne pomysy w zakresie zarzdzania,
organizacji transportu miejskiego, wiadczenia usug spoecznych i realizacji zada z zakresu
gospodarki komunalnej,
• wysoki poziom ycia, wyraajcy si najwyszym
po Warszawie stopniem motoryzacji, wysokim poziomem zamonoci, dobrym dostpem do usug
i zadowoleniem z ycia mieszkaców.
Aglomeracja poznaska zajmuje wysok pozycj w kraju pod wzgldem produktu krajowego
brutto na jednego mieszkaca, wartoci eksportu
wyrobów przemysowych, innowacyjnoci przedsibiorstw i koncentracji rm otoczenia biznesu. Pozna
to czoowy w Polsce orodek handlu, nauki, edukacji,
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kultury, sportu i wyspecjalizowanych usug spoecznych.
Na terenie miasta i powiatu znajduje si wiele obiektów
dziedzictwa narodowego. Aglomeracja to równie unikatowy w skali Polski obszar z Wielkopolskim Parkiem
Narodowym, Puszcz Zielonk, rzek Wart i licznymi
terenami wypoczynkowymi.
Wedug rankingu miast metropolitalnych (Nordea
Metrox, 2009) Pozna jako centrum aglomeracji plasuje si za Warszaw, na 2-4 miejscu tu obok Krakowa
i Wrocawia. Stolica jako najsilniejsze gospodarczo
i najbardziej umidzynarodowione miasto w Polsce jest
w zakresie potencjau gospodarczego i naukowego poza
krajow konkurencj. Pod wzgldem si y metropolitalnoci (nowoczesno gospodarki, usieciowienie biznesowe i naukowe) Pozna konkuruje o pozycj drugiego
miasta w kraju.
Aglomeracja wyrónia si indywidualn ciek oddolnej integracji zarzdzania i wspódziaania instytucji
publicznych (m.in. wspólny dla miasta i powiatu urzd
pracy, komendy policji i stray poarnej). Postpuje
wspópraca wadz samorzdowych w zakresie usug komunalnych oraz integracji transportu publicznego. Niewykorzystanym jak dotd potencjaem aglomeracji jest
koordynacja planowania przestrzennego, wspópraca
w zakresie wiadczenia rónorodnych usug spoecznych
oraz wspólna promocja inwestycyjna i turystyczna.
W wyniku dziaa integracyjnych milionowa metropolia Pozna ma szanse sta si drugim pod wzgldem
poziomu rozwoju funkcji metropolitalnych orodkiem
w Polsce, czc potencja ekonomiczny i spoeczny
duego miasta oraz miast i gmin najlepiej rozwinitego gospodarczo powiatu ziemskiego w kraju. Wymaga
to koordynacji polityk przestrzennych i sektorowych
oraz rozwinicia instytucji wspópracy odpowiedzialnych za realizacj zintegrowanego rozwoju caej
aglomeracji.

Aglomeracja poznańsk a na tle k raju i regionu
Podstawowym problemem w przedstawieniu
problematyki aglomeracji i obszarów metropolitalnych, jak te dokonywanych porówna statystycznych
jest kwes a okrelenia ich liczby i zasigu. Do tej pory
nie istnieje w Polsce jedna powszechnie uznawana
ich de nicja i delimitacja. Pod pojciem aglomeracja
poznaska naley rozumie miasto Pozna oraz gsto
zaludnion i silnie zurbanizowan stref podmiejsk,
obejmujc zasadniczo powiat poznaski. rednia
gsto zaludnienia na tym obszarze wynosi blisko
450 os./km2.

W Polsce nie wypracowano dotd jednej o cjalnej i umocowanej prawnie koncepcji delimitacji aglomeracji lub obszarów metropolitalnych. Na mapie
przedstawiono minimalne i maksymalne warianty ich
delimitacji. S one wykorzystywane dla potrzeb planowania przestrzennego, statystyki publicznej i polityki
regionalnej, bd te stanowi zasig funkcjonowania
jednostek administracji zespolonej lub struktur oddolnej wspópracy samorzdowej.

Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce

Podstawowe dane o aglomeracjach/obszarach metropolitalnych w Polsce
(wedug wariantów delimitacyjnych)
Aglomeracja/
obszar metropolitalny
Warszawa
Górny lsk
Kraków
ód *
Trójmiasto
Pozna
Wrocaw
Bydgoszcz–Toru*
Szczecin

Powierzchnia [km2]

Liczba mieszkaców

min.

rednia

max.

min.

rednia

max.

2 208
1 218
1 447
1 262
2 162
2 125
2 305

6110
2792
3 318
2 499
3041
4161
4425
2 916
5042

9 923
5 577
4 382
4 858
6 202
6 725
7171

2 618 886
1 973 900
1 040 455
981 391
866 458
810 082
628 918

2 795 574
2 126 836
1 233 694
1 126 600
1 086 750
995 744
990 753
759 490
733 089

3 199 938
2 829 593
1 461 981
1 246 492
1 351 180
1 171 424
844 774

* tylko jeden wariant delimitacji obszaru metropolitalnego.
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Aglomeracja poznaska to najsilniej zurbanizowany obszar regionu Wielkopolski i caej pónocno
-zachodniej Polski. Koncentruje 28 % cakowitej populacji województwa wielkopolskiego i generuje blisko poow jego produktu krajowego bruo. Stolica regionu
- Pozna wykazuje ponad 1000-letnie silne zwizki historyczne, funkcjonalne i przestrzenne z Wielkopolsk.
Wiele cech i symboli jest wspólnych dla mieszkaców Poznania, okolicznych gmin oraz caego regionu
Wielkopolski. Nale do nich przede wszystkim:
• dziedzictwo historyczne pastwa Polan i pierwszych
Piastów – kolebki polskiej pastwowoci,
• pami wielkopolskiej „najduszej wojny nowoczesnej
Europy” i kult pracy organicznej,
• wielkopolska gospodarno , gocinno , pracowito ,
solidno i zamiowanie do porzdku,
• wizi kulturowe, m.in. gwara, obyczaje i regionalna
kuchnia.

Obok wspólnej tosamoci oraz wizi historycznych aglomeracj i region cz relacje gospodarcze
i spo eczne. S to migracje rezydencjalne, powizania
produkcyjne i usugowe rm oraz intensywne dojazdy
do pracy i po usugi, gównie do Poznania jako centralnego orodka regionalnego. Pozna to podstawowy
wze komunikacji kolejowej, autobusowej i lotniczej
regionu. Rynek pracy aglomeracji poznaskiej jest bardzo atrakcyjny i otwarty take dla mieszkajcych poza
jej obszarem. Pozna jako miasto centralne ma szeroki zasig dojazdów do pracy, który obejmuje nie tylko
najbliej pooon stref podmiejsk (gminy powiatu
poznaskiego), ale take ssiednie powiaty Wielkopolski
(obszar metropolitalny).
Szereg instytucji z siedzibami w Poznaniu ma
swoje lie w regionie, gównie w takich miastach, jak
Kalisz, Konin, Leszno, Pia, Ostrów Wlkp. i Gniezno.
Poznaskie media oddziauj na cay region, wspópracujc ze swoimi lokalnymi partnerami. Pozna
to gówny orodek edukacyjny Wielkopolski. Regionotwórczy charakter ma dziaalno akademicka
(60 % studentów pochodzi spoza aglomeracji). Liczne poznaskie uczelnie prowadz swoje oddziay
w miastach caej Wielkopolski.
Silna aglomeracja to silna Wielkopolska, poczona
wizami gospodarczymi i instytucjonalnymi, kanaami
transportowymi i sieciami komunikacji spoecznej.
To region liczcy si na mapie Europy.
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Wspó praca w adz regionalnych i lokalnych
w zakresie wspierania aglomeracji poznaskiej znajduje
wyraz w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Zapisano w niej istotny cel operacyjny:
„Wzmocnienie regionotwórczych funkcji aglomeracji
poznaskiej jako orodka metropolitalnego o znaczeniu europejskim”, cel odzwierciedlajcy wspóczesne
mylenie o rozwoju metropolii.
Zgodnie z zapisami strategii regionalnej, aglomeracja poznaska jest jednym z najistotniejszych czynników
rozwoju Wielkopolski. Jako ródo innowacji stanowi
o pozycji konkurencyjnej regionu. Jest wzem globalnej wymiany informacji, bez którego nie jest moliwy
szybki rozwój pozostaej czci województwa. Z punktu
widzenia potrzeby utrzymania zrównowaonego rozwoju, wadze regionalne bd wzmacnia te funkcje
aglomeracji, które nie stanowi konkurencji dla innych
obszarów Wielkopolski, lecz dodatkowo wspomagaj
jej rozwój (funkcje regionotwórcze). Cel ten realizowany
jest m.in. poprzez:
• zwikszenie powiza komunikacyjnych stolicy regionu
z otoczeniem, wraz z modernizacj poznaskiego
wza komunikacyjnego, w tym poprawa stanu komunikacji zbiorowej oraz poprawa pozycji lotniska
Pozna-awica,
• rozwój poznaskiego orodka akademickiego i badawczego oraz wsparcie jego powizania z gospodark,
• wzmocnienie infrastruktury spoecznej sucej caemu regionowi,
• rozbudow i wzmocnienie pozycji Midzynarodowych
Targów Poznaskich, rozwój funkcji konferencyjnych
i kongresowych oraz sportowych o charakterze regionalnym, krajowym i midzynarodowym,
• wzmacnianie powiza kooperacyjnych Poznania
z otoczeniem, ograniczanie presji urbanizacji na rodowisko przyrodnicze.

Aglomeracja poznańsk a na tle k raju i regionu
Potencja aglomeracji poznaskiej
w województwie wielkopolskim (2009)

Dane

Liczba ludnoci miast i gmin w Wielkopolsce

Województwo Aglomeracja
Udzia w
wielkopolskie poznaska województwie

powierzchnia

29 827 km2

2 743 km2

9,2 %

ludno

3 408 281

951 753

29,0 %

miejsca pracy

828 661

330 856

39,8 %

prywatne
podmioty
gospodarcze

359 350

146 925

41,0 %

dochody
podatkowe
samorzdów
lokalnych
spóki
z kapitaem
zagranicznym
studenci

4 385 mln z 1 897 mln z

Liczba ludnoci

5 574

3 613

64,8 %

550 000
275 000

169 374

138 723

81,9 %

55 000

Dojazdy do pracy do Poznania

Odsetek dojedajcych
w ogólnej liczbie pracujcych

0- 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 50

43,3 %

Podmioty gospodarcze w Wielkopolsce

Liczba podmiotów na 100 osób
w wieku produkcyjnym

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 27
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Demografia
i kapitał społeczny
Aglomeracja poznaska liczy blisko 954 tys.
mieszkaców (w granicach dziaania Rady Aglomeracji Poznaskiej w 2010 r.), przy redniej gstoci
zaludnienia 350 os/km2. Mieszkacy aglomeracji
stanowi 2,5% ludnoci kraju i 28% ludnoci województwa wielkopolskiego.
Aglomeracja ma charakter monocentryczny,
co oznacza, e wikszo ludnoci (58%) koncentruje
si w orodku centralnym – Poznaniu. Rónice w gstoci zaludnienia w gminach aglomeracji s znaczne.
Najwiksz gstoci zaludnienia charakteryzuj si
miasta: Swarzdz (3522 os./km2 ), rem (2418 os./km2)
i Pozna (2128 os./km2 ). W przeciwiestwie do miast,
najniszym zagszczeniem ludnoci (nawet poniej
redniej krajowej dla obszarów wiejskich wynoszcej
50 os./km2 ), wyróniaj si obszary wiejskie gmin
w pónocno-wschodniej czci aglomeracji m.in. Skoki
(26 os./km2 ) oraz Murowana Golina (35 os./km2).

Gsto zaludnienia
w aglomeracji poznaskiej (2010)

2

Liczba ludnoci na km

40 - 100
100 - 300
300 - 1000
1000 - 2130
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Dziki dynamice gospodarczej i spoecznej aglomeracja poznaska notuje stay wzrost liczby mieszkaców.
Nie rozkada si on jednak równomiernie w przestrzeni.
Od lat 90. obserwuje si systematyczny spadek liczby
mieszkaców Poznania przy eksplozywnym wzrocie
zaludnienia w gminach powiatu poznaskiego.
Najlepszym miernikiem dynamiki procesów demogra cznych jest ledzenie relacji liczby ludnoci midzy
miastem a jego otoczeniem. W 1999 r. Pozna liczy
584 tys., a powiat poznaski 257 tys. staych mieszkaców. W 2010 r. odpowiednie liczby wynosiy 553 tys.
i 323 tys. mieszkaców. Ubytek ludnoci w miecie
o 31 tys. zosta w skali aglomeracji zrekompensowany
z du nadwyk przez przyrost zameldowanych w powiecie o 66 tys. Tylko w latach 2000-2009 w ródmieciu Poznania ubyo okoo 25 tys. mieszkaców, tyle, ile
przybyo w czterech gminach podmiejskich: Dopiewo,
Komorniki, Suchy Las i Swarzdz. Aglomeracja poznaska jest najbardziej suburbanizujcym si obszarem
w kraju, o najwikszej dynamice zmian miejsca zamieszkania. Dziki rosncej zamonoci, postpujcej lawinowo motoryzacji, realizacji marze o „wasnym domu”,
haso „uciec z miasta” (doda naley „uciec jak najbliej”), poznaniacy realizuj najskuteczniej w Polsce.

Zmiany liczby ludnoci (2000-2009)
w aglomeracji poznaskiej

Dynamika zaludnienia
2000r. =100

96 100 115 130 -

100
115
130
152

D e m o gr af i a i k ap i t ał sp o łe cz ny
W migracjach w aglomeracji poznaskiej uczestnicz gównie osoby w wieku matrymonialnym i najwyszej aktywnoci zawodowej. Osiedlajcymi si poza miastem s na ogó osoby dobrze wyksztacone
(45% z wyksztaceniem wyszym), w wikszoci nadal
pracujce lub uczce si w Poznaniu.
Migracje zagraniczne w przypadku aglomeracji
poznaskiej s bardzo niewielkie i nie maj znaczcego wpywu na ogólne saldo migracji. W 2008 r.
wyemigrowao z aglomeracji za granic 431 osób, tj.
okoo 3% wszystkich emigrantów (w tym 334 poznaniaków), a powrócio 161 osób, tj. okoo 1% wszystkich imigrantów (w tym 113 poznaniaków). W statystyce tej brane s pod uwag tylko migracje stae.
Drugim czynnikiem decydujcym o zmianach
liczby ludnoci jest saldo ruchu naturalnego, czyli
rónica midzy urodzeniami i zgonami. Widoczne
s wyra ne dysproporcje: niski przyrost naturalny
w Poznaniu i wyszy w stre e podmiejskiej. Po gbokim niu demogra cznym w latach 90. w ostatniej dekadzie w caej aglomeracji wzrasta nadwyka
liczby urodze nad liczb zgonów. Pozytywne zmiany w przyrocie naturalnym s konsekwencj zmian
w strukturze ludnoci wedug pci i wieku, przejawiajcych si wchodzeniem w wiek matrymonialny
(20-33 lat) roczników mikrowyu demogra cznego
z pocztku lat 80. To pokolenie obecnie poszukuje
miejsca zamieszkania i zakada rodziny. Po 2015 r.

na rynku maeskim pojawi si jednak mao liczna
generacja niu demogra cznego lat 90. XX w.
Niekorzystny wpyw na ruch naturalny ma utrzymujca si od kilkunastu lat bardzo niska dzietno
kobiet (w Poznaniu – 1,2 czyli jedna z najniszych
w Europie). Polepszajce si warunki ycia wbrew
pozorom nie wpywaj na zmiany modelu rodziny. Naley wic tworzy w aglomeracji zachty dla
rodzin z dzie mi, które pomog im w ich wychowaniu, wyksztaceniu i utrzymaniu w dobrym zdrowiu.
Rozwój demogra czny caej aglomeracji uzaleniony
jest zatem w duym stopniu od napywu mieszkaców spoza jej granic, w tym pozostawania w miecie
absolwentów poznaskich szkó wyszych (wikszo
metropolii europejskich rozwija si gównie dziki dodatniemu saldu migracji).
W caej aglomeracji przewaaj kobiety. Wska nik feminizacji (liczba kobiet na 100 mczyzn) wynosi 111, w miastach – 113, a na obszarach wiejskich
– 103. Najbardziej sfeminizowany jest Pozna, gdzie
na 100 mczyzn przypada 117 kobiet. Tak wysoki
wska nik feminizacji jest charakterystyczny dla wikszoci duych miast. S one atrakcyjnym rynkiem pracy dla kobiet, dziki rozwinitym sektorom usugowym: suby zdrowia, owiaty, administracji, handlu.
W Poznaniu przecitnie rodzi si wicej chopców
(wska nik feminizacji 95). Ich liczebna przewaga wyrównuje si w wieku 25 lat. W wieku emerytalnym na
100 mczyzn przypada w Poznaniu ju 180 kobiet.

Projekcja zmian zaludnienia w aglomeracji do 2020 r.
Utrzymanie si obecnych tendencji demogra cznych (zwaszcza duej skali emigracji z Poznania do gmin powiatu poznaskiego) moe spowodowa , e ju w 2020 r. proporcje liczby ludnoci midzy Poznaniem a jego
stref podmiejsk zostan wyrównane.
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Na tle innych obszarów zurbanizowanych
w Polsce aglomeracja poznaska odznacza si do
mod struktur ludnoci. Jednak równie tu coraz szybciej postpuje proces starzenia si spoeczestwa. W wiek emerytalny w latach 2010-2020
wejd mieszkacy urodzeni w powojennym wyu
demograficznym z lat 50. Wydua si oczekiwane
trwanie ycia. Obecnie mieszkaniec aglomeracji
przecitnie doywa 74 lat (kobiety – 78, mczy ni – 71 lat).
Problem starzenia si ludnoci dotyczy w szczególnoci Poznania, gdzie odsetek emerytów bdzie
rós, a wraz z nim zapotrzebowanie na opiekucze
i medyczne usugi geriatryczne. Naley mie to na
uwadze zarówno przy rozbudowie placówek suby
zdrowia, jak i np. ksztaceniu modziey i studentów
w tym zakresie. Powinna rozwija si take oferta
dla seniorów w zakresie spdzania wolnego czasu
i ustawicznego ksztacenia. Na uwadze trzeba mie
rozwój transportu publicznego, umoliwiajcego
przemieszczanie si ludzi starszych oraz zapobieganiu ich wykluczeniu cyfrowemu.
Gminy wiejskie w aglomeracji poznaskiej
charakteryzuj si modsz struktur wieku ni
miasta. Zwizane jest to z wiksz liczb dzieci
w rodzinach wiejskich. Pod wzgldem struktury
wieku w aglomeracji na dwóch biegunach znajduj si Pozna i gmina Kleszczewo. W najmodszej
demograficznie gminie Kleszczewo udzia osób powyej 65 roku ycia stanowi tylko 8%, podczas gdy
udzia dzieci i modziey jest wci wysoki i wynosi
21% ogóu mieszkaców. W Poznaniu udzia osób
starszych wynosi 15% i przewysza ju grup dzieci
i modziey (12%).
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Pozna jest jednak bardzo juwenilnym miastem. Na m odo demograficzn wpyw maj
tysice studentów. W 2009 r. na 25 uczelniach
wyszych studiowao ponad 135 tys. studentów. Na 1000 mieszkaców przypada w miecie
240 studentów. Wska nik ten plasuje Pozna
na pierwszym miejscu wród duych polskich miast.
Dziki takiemu potencjaowi szkolnictwa wyszego
jako kapitau ludzkiego i kapitau spoecznego
aglomeracji poznaskiej niezmiennie pozostaje na
wysokim poziomie. Ponad 60% studentów to osoby
spoza Poznania, gównie z województwa wielkopolskiego i regionu pónocno-zachodniej Polski.
Studenci wnosz w ycie Poznania nie tylko swoj modzieczo i fantazj. To wana grupa ekonomiczna. Korzystajc z kwater prywatnych, placówek
handlowych, kin, teatrów, pubów i klubów zasilaj
dochody mieszkaców, licznych firm usugowych,
a take porednio budet miasta. Z czasem, ju
po zakoczeniu studiów, Pozna i gminy aglomeracji staj si dla absolwentów gównym rynkiem
pracy, a migracje o charakterze okresowym (edukacyjne) dla wielu przyjezdnych przeradzaj si
w migracje stae, zwizane z miejscem pracy i zaoeniem rodziny.
Pozna i gminy aglomeracji zamieszkuje w miar homogeniczna narodowociowo ludno . Pozna
wci w niewielkim stopniu przyciga cudzoziemców, liczba zameldowanych obcokrajowców wynosi
1,6 tys., co stanowi zaledwie 0,3% ogóu mieszkaców miasta. Przybysze pochodz gównie z krajów
ssiednich: Ukrainy, Biaorusi i Niemiec. Liczba blisko 2 tys. studentów z zagranicy stanowi okoo 3 %
ogóu dziennych studentów poznaskich uczelni.

D e m o gr af i a i k ap i t ał sp o łe cz ny
Aglomeracja poznaska odznacza si w warunkach polskich wysokim poziomem kapitau spoecznego. Cechy charakterystyczne dla poznaniaków
i wielkopolan, takie jak praca organiczna, zamiowanie do porzdku i oszczdno , sprzyjaj rozwojowi
tego kapitau przyczyniajc si do szybszego tempa
przemian gospodarczych. Stanowi one podstaw
dla budowania relacji spoecznych, wzrostu zaangaowania i zaufania obywatelskiego oraz tworzenia norm spoecznych, którymi Pozna wyrónia si
na tle kraju.

i do tradycyjne. Ten image miasta w ostatnich latach
ulega osabieniu i wymaga wzmocnienia szczególnie
w sferze kreatywnoci i innowacyjnoci.

Kapita spo eczny zalicza si do podstawowych wspóczesnych czynników rozwoju lokalnego.
Pojciem tym okrela si umiejtnoci nawizywania
wspópracy ludzi w celu realizacji wspólnych zada.
Umiejtnoci te wynikaj z zaufania, norm spoecznych
oraz funkcjonowania sieci organizacji spoecznych,
zwikszajcych skuteczno i zapewniajcych skoordynowanie podejmowanych dziaa. Silnymi stronami kapitau spoecznego aglomeracji poznaskiej na
tle innych aglomeracji w Polsce s przede wszystkim
wysoki udzia osób z wyksztaceniem wyszym, a take wysoki (zaraz po aglomeracji warszawskiej) udzia
ludnoci aktywnej zawodowo.

- „mieszczasko ”- konserwatyzm w pogldach,
take wzgldny konserwatyzm obyczajowy, szczególnie w zakresie pozycji rodziny i przejawów jej dezintegracji, patologii spoecznych i skrajnych zachowa
obyczajowych,

Bardzo wan rol w tworzeniu kapitau spoecznego odgrywaj organizacje spoeczne oparte
na bliskich powizaniach midzy czonkami. S to
przykadowo: stowarzyszenia, kluby sportowe czy
fundacje. Aglomeracja poznaska charakteryzuje si
dynamicznym wzrostem liczby stowarzysze, organizacji spoecznych i fundacji. Naley podkreli , e wzrost
ten dotyczy nie tylko Poznania, ale równie gmin podmiejskich. Stwarza to korzystne warunki dla rozwoju
kapitau spoecznego na obszarze caej aglomeracji
poznaskiej.

Do gównych cech poznaniaków i mieszkaców
okolicznych gmin zaliczy naley:
- „liberalizm” - postawy polityczne bliskie liberalizmowi gospodarczemu (o czym wiadcz te wyniki
wyborów parlamentarnych i samorzdowych, w których Pozna zawsze jawi si jako ostoja ugrupowa
liberalnych),

- „zamono ” – relatywnie wyszy poziom ycia
na tle innych miast, wyraajcy si np. najwyszym
wska nikiem motoryzacji i jedn z najwyszych si nabywczych ludnoci,
- „etos Wielkopolski” – wyraajcy si zamiowaniem do porzdku, spokoju, wysz na tle innych regionów kultur materialn i ewolucyjnym dochodzeniem
do celu.

Pozna z racji specyficznego pooenia geogra cznego, blisko granicy z Niemcami, przeszoci
historycznej objawiajcej si 150-letnim okresem
w zaborze pruskim, uwaane jest za jedno z najbardziej „zachodnich” miast kraju. Miasto jest stolic
regionu Wielkopolski, identyfikowanego z dobr
organizacj pracy, zadbanym krajobrazem, czsto
okrelanym jako „porzdek poznaski”. Jednoczenie
miasto i region poprzez zracjonalizowane dziaania
i postawy polityczne, tradycje „pracy organicznej
od podstaw” i silnego poczucia odrbnoci kulturowej, postrzegane jest zarówno jako pragmatyczne, jak
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Siln stron aglomeracji poznaskiej jest
zaangaowanie obywatelskie. Wzrasta liczba mieszkaców nalecych do organizacji spoecznych.
S to zarówno osoby w wieku emerytalnym, jak
i ludzie modzi. Partycypacja spoeczna mieszkaców aglomeracji poznaskiej mierzona frekwencj wyborcz jest na ogó wysza w porównaniu
do redniej krajowej.
Dynamicznemu rozwojowi sieci organizacji spoecznych towarzyszy zrónicowany poziom zaufania
spoecznego. Mieszkacy aglomeracji poznaskiej wykazuj wysoki poziom zaufania do rodziny i przyjació, co
sprzyja tworzeniu i rozwijaniu si wizi midzyludzkich.
Niestety poziom zaufania do znajomych i ssiadów oraz
instytucji spoecznych jest zdecydowanie niszy. Tworzy to niekorzystne uwarunkowania dla samoorganizacji
spoecznej oraz dziaalnoci instytucji spoecznych, które

ROZWOJU

jednak jak wynika z obserwowanego wzrostu liczby tych
instytucji nie stanowi istotnej bariery dla rozwoju kapitau spoecznego aglomeracji poznaskiej.
Miar rozwoju kapitau spoecznego aglomeracji
jest poziom ycia jej mieszkaców. To on powoduje, e
ludzie decyduj si mieszka i pracowa na jej obszarze, wysokiej klasy specjalici wybieraj ofert tutejszych pracodawców a inwestorzy krajowi i zagraniczni
chtniej podejmuj decyzj o ulokowaniu swojej dziaalnoci. Wysoka jako ycia oznacza równie dum
i zadowolenie ze swojej „maej ojczyzny”, pogbia wizi terytorialne. Aglomeracja poznaska stanowi obszar
o bardzo duym „magnetyzmie” - sile przycigania.
T atrakcyjno miasta i powiatu poznaskiego potwierdza szereg rankingów prowadzonych przez rónego
rodzaju instytuty badawcze i agencje prasowe.

Zamono mieszkaców aglomeracji poznaskiej

Pomoc spo eczna w aglomeracji poznaskiej

W 2008 r., wg danych Ministerstwa Finansów udzia
podatników z pierwszej grupy podatkowej wynosi
w Polsce 92,1 %, z drugiej grupy 6,5%, a najbogatszych
z trzeciej grupy podatkowej 1,4%. redni roczny dochód
od osób zycznych wynosi 20 800 z. W aglomeracji poznaskiej dochody od osób zycznych byy wysze o ok.
40% od rednich w kraju i wynosiy prawie 28 000 z. Dwukrotnie wyszy ni przecitnie w Polsce jest udzia osób
osigajcych dochody powyej 85 000 z. S to gównie
przedsibiorcy, menederowie, nansici i przedstawiciele
najrozmaitszych wolnych zawodów.

Pomoc spoeczn w aglomeracji objtych jest 4,4 %
mieszkaców (2009 r.). Udzia ten jest prawie dwukrotnie
mniejszy ni przecitnie w województwie wielkopolskim
i w kraju. Niska warto tego wska nika w aglomeracji poznaskiej pokazuje specy k spoecznoci gmin podmiejskich,
o niskim stopniu zagroenia ubóstwem, z uwagi na niewielkie bezrobocie, wysok przedsibiorczo i duy potencja
kapitau ludzkiego. Gównymi przyczynami korzystania
z pomocy spoecznej s: ubóstwo, bezrobocie i patologie
rodzinne.
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Gospodarka i rynek pracy
Aglomeracja to okrg przemys owy i us ugowy,
generujcy drugi co do wielkoci produkt krajowy
bruo na jednego mieszkaca w Polsce. To silny gospodarczo obszar liczcy si na mapie kraju i Europy.
Tu wytwarza si rocznie blisko 5% caej produkcji
sprzedanej w Polsce. W aglomeracji poznaskiej dynamicznie rozwija si dua i maa przedsibiorczo .
Na jej terenie dziaa 147 tys. podmiotów gospodarczych, z których ponad 75% to rmy mae, prowadzone przez osoby zyczne. Aglomeracja ma zrónicowan struktur gospodarki, obejmujc zarówno pracochonne brane tradycyjne, jak i brane
zaawansowane technicznie, takie jak produkcja leków,
komputerów, maszyn biurowych, narzdzi precyzyjnych, optycznych i medycznych oraz brane oparte
na wykorzystaniu nanotechnologii.
Wród spóek z udziaem kapitau zagranicznego,
przewaa kapita niemiecki, holenderski i francuski.
Na licie „Rzeczpospolitej” 500 najlepszych krajowych
przedsibiorstw (wedug wartoci przychodów ze sprzeday) znajdoway si 22 przedsibiorstwa z Poznania i 10
z pozostaej czci aglomeracji (w tym 5 przedsibiorstw
z gminy Tarnowo Podgórne).
Aglomeracja poznaska coraz lepiej wykorzystuje
swoje walory, stajc si jednym z liderów tworzenia
sektorów innowacyjnych. Due przedsibiorstwa zatrudniajce powyej 249 osób w Poznaniu s wyra nie
bardziej innowacyjne ni rednio w kraju i innych duych miastach. Mae rmy i przedsibiorstwa redniej
wielkoci, jeeli bd podejmoway wspóprac, mog
take decydowa o rozwoju innowacyjnoci w przemyle aglomeracji.

W dobie rozwijania gospodarki opartej na wiedzy
coraz wikszego znaczenia nabieraj dziaania jednostek
wspierajcych innowacyjno , przedsibiorczo i transfer technologii. Aglomeracja poznaska posiada zrónicowan sie tego typu jednostek. Nale do nich m.in.:
parki naukowo-technologiczne, parki przemysowe, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsibiorczoci,
centra transferu technologii, orodki wspierania przedsibiorczoci. Zdecydowana wikszo tych instytucji ma
swoj siedzib w Poznaniu. S one zakadane zarówno
przez podmioty sektora publicznego (samorzd terytorialny, uczelnie), jak i podmioty prywatne.
Pozna zaliczany jest do znaczcych w skali Polski
orodków naukowo-badawczych. Nakady na badania
i rozwój w miecie wykazuj jednak wahania. Zaangaowanie ponad 1% PKB na dziaalno badawcz i rozwojow moe by punktem wyjcia do zakwali kowania
Poznania do gospodarki opartej na wiedzy. Poznaski
orodek naukowo-badawczy i akademicki moe by
ródem przewagi konkurencyjnej dla caej aglomeracji. Jednym z warunków wykorzystania tego róda jest
jednak zwikszenie intensywnoci nakadów na badania i rozwój w gospodarce oraz podejmowanie dalszych
wysików na rzecz budowania innowacyjnego i przedsibiorczego klimatu rozwoju aglomeracji. Podmioty
otoczenia innowacyjnego w aglomeracji poznaskiej
s wystarczajco rónorodne, ich dziaania nie s jednak skoordynowane. Budowa potencjau gospodarczego aglomeracji nie jest dotychczas istotnym obszarem
integracji midzy podmiotami gospodarczymi, a przede
wszystkim midzy gminami. Powanym mankamentem
jest brak wspólnej agencji promocji inwestycji, która
w sposób kompleksowy zajmowaaby si obsug duego inwestora w skali caej aglomeracji.

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkaca
w najwikszych miastach i aglomeracjach kraju
w 2008 r. (wg GUS)
Jednostka terytorialna (podregion)

m. Warszawa
m. Pozna
m. Kraków
m. Wrocaw
podregion katowicki
podregion trójmiejski
m. Szczecin
m. ód

PKB na 1 mieszkaca
[z]

Polska = 100%

98854

295%

67045

200%

51896

155%

51407

154%

48115

144%

45208

135%

43115

129%

41452

124%
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Siln stron rynku pracy aglomeracji poznaskiej
na tle innych aglomeracji w Polsce jest wysoka liczba
podmiotów gospodarczych – najwicej po aglomeracjach warszawskiej i górnolskiej. Zapewniaj one du
liczb zrónicowanych miejsc pracy, co prowadzi do jednego z niszych poziomów bezrobocia w kraju.
Liczba pracujcych w aglomeracji poznaskiej charakteryzuje si wyra n tendencj wzrostow. Dotyczy
to zarówno Poznania, jak i gmin podmiejskich. Udzia
pracujcych w liczbie ludnoci ogóem w aglomeracji
poznaskiej wzrós z 56% w 2000 r. do 69% w 2009 r.
Jeszcze wikszy udzia notuje si dla miasta Poznania,
w którego przypadku w 2000 r. pracujcy stanowili 66%
ludnoci ogóem, a w 2009 r. udzia ten wynosi ju 80%.
Obserwowane trendy zdecydowanie wyróniaj aglomeracj poznask w kraju.

ROZWOJU

Wielko bezrobocia w aglomeracji poznaskiej
charakteryzuje si zmiennoci. Jest to zwizane
z cyklami wzrostu i spadku koniunktury gospodarczej.
Warto stopy bezrobocia w kocu 2010 r. osigna
dla aglomeracji poznaskiej poziom 3,4 % i bya najnisza w kraju (przy 8,5 % dla województwa i 11,5%
w Polsce). Niepokojcy jest relatywnie duy udzia wród
bezrobotnych ludzi z wyszym wyksztaceniem, czsto
modych absolwentów szkó wyszych. Ze wzgldu na
duy udzia osób z wyszym wyksztaceniem, rynek pracy aglomeracji poznaskiej charakteryzuje si de cytem
w zawodach o niszych kwali kacjach. Liczne oferty dotycz pracy w budownictwie, pracach porzdkowych,
handlu i marke ngu. Blisko 75 % ofert pracy w lokalnej
prasie to ogoszenia dotyczce wolnych miejsc pracy
w przedsibiorstwach zlokalizowanych w Poznaniu.

Podmioty gospodarki narodowej (2008)

Dochody gmin w aglomeracji (2008)

Dochody gmin (w z)
na 1000 mieszkaców

Liczba podmiotów na 100 osób
w wieku produkcyjnym
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Infrastruktura techniczna
i transport
Infrastruktura techniczna, gównie sieci:
wodno - kanalizacyjna, energetyczna, ciepownicza
i telekomunikacyjna maj istotne znaczenie dla
funkcjonowania caej aglomeracji. To systemy
naczy poczonych o transgranicznym charakterze.
Ich sprawne dziaanie wpywa na stan rodowiska
przyrodniczego i kad niemal sfer ycia spoecznego
i gospodarczego. Rozwój i modernizacja urzdze
i sieci infrastrukturalnych, przy silnej dynamice
rozwoju przestrzennego aglomeracji, zapewnia
wysok jako ycia jej mieszkaców oraz warunkuje
dalszy rozwój gospodarczy.
Energi elektryczn dla caej aglomeracji dostarcza
Enea S.A. Jest to praktycznie jedyny dostawca energii
elektrycznej do wszystkich gmin aglomeracji, gdy
nieliczni lokalni wytwórcy energii elektrycznej maj
may udzia w rynku. System elektroenergetyczny
w aglomeracji poznaskiej zapewnia w wystarczajcym
stopniu bezpieczestwo zaopatrzenia w energi
elektryczn. Jednak w przyszoci potrzebna jest
decentralizacja systemu i zwikszenie róde energii
elektrycznej wspópracujcych z systemem w oparciu
o róda skojarzone, produkujce energi elektryczn
i ciepo ze róde odnawialnych.
Najwikszym producentem energii cieplnej dla
aglomeracji poznaskiej jest rma Dalkia Pozna
ZEC S.A., dostarczajca blisko 50% ogólnego
zapotrzebowania aglomeracji na ciepo. Ciepo
skojarzone z produkcj prdu elektrycznego
wytwarzane jest w nowoczesnej Elektrociepowni
Karolin, w ciepowni Garbary, a take w ródach
lokalnych zasilanych gównie gazem lub olejem.
Dalkia prowadzi dziaalno na terenie miasta
Poznania oraz Swarzdza, Murowanej Goliny,
Czerwonaka, Buku a take w gminach spoza
aglomeracji. Z punktu widzenia ochrony rodowiska,
a w szczególnoci dbaoci o czysto powietrza
w aglomeracji poznaskiej, rozwój miejskiej sieci
ciepowniczej jest zjawiskiem bardzo podanym
i wrcz niezbdnym dla ograniczenia niekorzystnego
oddziaywania rozproszonych indywidualnych
i lokalnych palenisk wgla.

Sie gazowa zasilajca gminy aglomeracji
poznaskiej w zadowalajcym stopniu pokrywa
tylko obszar miasta Poznania i najbliej pooonych
gmin podmiejskich. Na obszarach wiejskich,
oddalonych od miasta rozwój sieci gazowej
redniego cinienia jest wci niewystarczajcy.
Ciga modernizacja i rozbudowa pozwala zapewni
praktycznie bezawaryjne i cige zasilanie. Gówn
spók dystrybucyjn gazu sieciowego na obszarze
aglomeracji jest Wielkopolska Spóka Gazownictwa
Sp. z o.o. W okolicach Poznania znajduj si bogate
róda gazu ziemnego, których wykorzystanie
stanowi moe szans na zrónicowanie dostaw tego
surowca i popraw bezpieczestwa energetycznego
regionu.
Przedsibiorstwem, odgrywajcym bardzo wan
rol w aglomeracji poznaskiej w zakresie gospodarki
wodno-ciekowej jest spóka Aquanet. Dziki cigle
rozbudowywanej sieci rma obsuguje ju ponad
770 tys. mieszkaców aglomeracji poznaskiej.
Oprócz miasta Poznania, Aquanet S.A. prowadzi
dziaalno w ssiednich gminach tj. w Luboniu,
Puszczykowie, Mosinie, Swarzdzu, Czerwonaku,
Suchym Lesie, Brodnicy, Kórniku, Murowanej
Golinie, Rokietnicy, Tarnowie Podgórnym,
Dopiewie, Komornikach, Kleszczewie i Obornikach
Wielkopolskich. W zakresie oczyszczania cieków
Aquanet S.A. obsuguje siedem oczyszczalni
cieków zlokalizowanych w Poznaniu (Lewobrzena
Oczyszczalnia cieków), Koziegowach (Centralna
Oczyszczalnia cieków), Mosinie, Szlachcinie
(gm. Czerwonak), Borówcu (gm. Kórnik), Chludowie
(gm. Suchy Las) oraz Guszynie (Pozna).

Centralna Oczyszczalnia cieków w Koziegowach pooona jest
na prawym brzegu rzeki Warty, na terenie gminy Czerwonak.
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W gospodarce odpadami dominujc form ich
unieszkodliwiania jest wci skadowanie. Sporód 21
gmin aglomeracji poznaskiej, 8 posiada wasne skadowiska odpadów. Jednak 14 z nich do 2017 r. zakoczy
swoj dziaalno ze wzgldu na wymogi ekologiczne.
Podstawowym elementem gospodarki odpadami jest
ich selektywna zbiórka oraz recykling. Do 2015 r. selektywna zbiórka odpadów bdzie obowizywa przynajmniej w odniesieniu do: papieru, metalu, tworzyw
sztucznych i szka. Aktualnie na terenie aglomeracji poznaskiej selektywn zbiórk tych surowców zajmuj
si liczne konkurujce ze sob rmy wywoce odpady. Szans dla aglomeracji poznaskiej na rozwizanie
problemów w zakresie gospodarki odpadami jest rozwój istniejcego Zwizku Midzygminnego Gospodarki
Odpadami, w skad którego wchodzi ju 10 gmin aglomeracji (2010 r.). Bardzo istotnym zagadnieniem w zakresie gospodarki odpadami w aglomeracji poznaskiej
jest budowa pierwszej nowoczesnej spalarni odpadów,
której lokalizacja planowana jest na terenie elektrociepowni Karolin.
Wanym elementem infrastruktury technicznej
o znaczeniu aglomeracyjnym jest sie telekomunikacyjna. Naley do niej stacjonarna sie telefoniczna,
intensywnie rozwijajca si sie telefonii komórkowej
oraz Internet szerokopasmowy. Aglomeracja poznaska posiada najnowoczeniejsz sie wiatowodow
w kraju. Zarzdza ni Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Jest ono operatorem miejskiej
sieci komputerowej Pozman oraz krajowej sieci szerokopasmowej Pionier. Do 2012 r. caa aglomeracja
zostanie objta sieci szerokopasmowego Internetu
w ramach projektu Wielkopolska Sie Szerokopasmowa.
Jego celem jest powszechny, szybki i bezpieczny dostp
do usug elektronicznych oraz informacji oferowanych
poprzez Internet, take na obszarach wiejskich i w maych miastach.
Do najpowaniejszych problemów funkcjonowania aglomeracji nale zagadnienia transportowe. Intensywna motoryzacja i rozwój terenów
mieszkaniowych powoduj pogarszanie si sytuacji komunikacyjnej na wielu obszarach aglomeracji. Rozwój infrastruktury drogowej i transportu publicznego nie nadaj za wci rosncymi
potrzebami transportowymi mieszkaców. Wieloletnie zapó nienia odrabiane s powoli, ale
konsekwentnie.
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Aglomeracja poznaska dziki pooeniu w centralnej czci kraju jest jednym z najwaniejszych
wz ów drogowych Polski. 80 % ruchu koowego
na trasach wokó Poznania to ruch lokalny. Przez obszar
aglomeracji poznaskiej przebiega 5 dróg krajowych
(w tym 2 europejskie) oraz 9 dróg wojewódzkich.
które odgrywaj bardzo istotn rol komunikacyjn.
Najwaniejsze z nich cz Pozna z gminami aglomeracji. Komunikacj pomidzy poszczególnymi
gminami zapewniaj drogi powiatowe i gminne. Infrastruktur t zarzdzaj odpowiednie jednostki na
szczeblu powiatowym (Zarzd Dróg Powiatowych)
oraz gminnym i miejskim (np. Zarzd Dróg Miejskich
w Poznaniu).
Od kilku lat inwestuje si due rodki nansowe
w rozbudow sieci drogowej aglomeracji poznaskiej.
W 2003 r. zostaa oddana do uytku autostrada A-2.
W 2009 r. zakoczya si modernizacja fragmentu trasy
S-11 z Kórnika do wza autostradowego Pozna – Wschód
(Krzesiny). Obecnie prowadzone s dwie due inwestycje
w infrastruktur drogow na obszarze aglomeracji. Pierwsz z nich jest fragment drogi S-11 zwany
Zachodni Obwodnic Poznania (ZOP) ze Zotkowa
w gminie Suchy Las do planowanego wza autostradowego Pozna – Zachód w Guchowie. Drug
kluczow inwestycj jest budowa trasy S-5. W aglomeracji powstan 2 odcinki tej drogi. Wschodnia
Obwodnica Poznania (WOP) poczy planowany
wze autostrady A2 Nagradowice w gminie Kleszczewo z Gnieznem. Drugi odcinek S-5 wyprowadzi
ruch z autostrady w kierunku Leszna i Wrocawia.
Inwestycje te diametralnie zmieni sytuacj drogow
i poprawi przemieszczanie si w aglomeracji.

Przebudowana do rangi drogi ekspresowej ulica Gogowska.

I nfrastruktura techniczna i transpor t
Poznaski Wze Kolejowy (PWK) stanowi wany
punkt na kolejowej mapie Polski. Obsuguje on ruch
midzynarodowy, krajowy oraz regionalny. rednio
w cigu doby na stacji Pozna Gówny przyjmowanych
i odprawianych jest 450 pocigów. Kolej w aglomeracji
poznaskiej peni nadal istotn rol w kwes i codziennych dojazdów do pracy i szkó. Szacuje si, e Pozna
Gówny jest stacj docelow dla okoo 50 tys. pasaerów kolei regionalnych na dob. Problemem kolei
w aglomeracji poznaskiej jest zbyt niska czstotliwo
kursowania pocigów. Aby to zmieni , konieczna jest
poprawa infrastruktury kolejowej (torowiska, tabor),
dziki czemu skróci si czas przejazdu i poprawi komfort
jazdy. W oparciu o modernizacj i budow nowych przystanków kolejowych powinien powsta system Poznaskiej Kolei Metropolitalnej, obejmujcy obszar okoo
1-godzinnej izochrony przejazdu do Poznania. Obok
przebudowy linii kolejowych samorzd województwa
wielkopolskiego jako jeden z wacicieli Przewozów
Regionalnych ju inwestuje rodki nansowe w zakup
szynobusów i obsug linii regionalnych. Stopniowej
poprawie, gównie dziki inwestycjom samorzdów
lokalnych, ulega te infrastruktura dworcowa. Jednym
z najwikszych projektów transportowych w kraju jest
budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego
w Poznaniu.
Aglomeracja poznaska zostaa take ujta w programie budowy Kolei Duych Prdkoci (KDP). Budowa pierwszego w Polsce systemu szybkiej kolei ma rozpocz si w 2014 r. Kolej ta czy bdzie Warszaw
z odzi, Poznaniem oraz Wrocawiem. Na obszarze

aglomeracji poznaskiej ma zosta zlokalizowana 1 stacja KDP. W dalszej przyszoci ma powsta take szybkie poczenie do Berlina. Aglomeracja poznaska jest
take wanym punktem na kolejowej mapie Polski
w dziedzinie przewozów towarowych. W dzielnicy Franowo wybudowana zostaa najwiksza w regionie stacja towarowo – przeadunkowa. Umoliwia ona rozrzd
do 3500 wagonów na dob.
Aglomeracja poznaska jest jednym z najwaniejszych wzów midzynarodowego transportu lotniczego w kraju. Gównym lotniskiem aglomeracji jest zlokalizowany 6 km od centrum miasta Midzynarodowy Port
Lotniczy Pozna – awica im. Henryka Wieniawskiego.
awica jest jednym z najstarszych lotnisk na ziemiach
polskich i szóstym najwikszym portem lotniczym
kraju.
Aglomeracja poznaska z roku na rok jest coraz
lepiej skomunikowana ze wiatem dziki rosncej liczbie pocze lotniczych. Szybki rozwój portu lotniczego
awica nastpi po wstpieniu Polski do Unii Europejskiej i wejciu na polski rynek tanich linii lotniczych.
W 2008 r. lotnisko po raz pierwszy w swojej historii obsuyo ponad 1 mln pasaerów. Wadze portu
lotniczego inwestuj sporo rodków finansowych
w infrastruktur lotniskow. W zwizku z organizacj
w Poznaniu Mistrzostw Europy w pice nonej do roku 2012 zostanie przeprowadzonych szereg inwestycji.
Najwaniejszymi z nich bd przede wszystkim budowa
drugiego terminala i równolegej drogi koowania. Powinno to zwikszy przepustowo lotniska do okoo
3 mln odprawianych pasaerów rocznie.

Liczba pasaerów na lotnisku awica w latach
1996-2009

Port lotniczy Pozna - awica im. Henryka Wieniawskiego.
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Dla prawidowego funkcjonowania aglomeracji
niezbdny jest sprawny system transportu publicznego. Jego podstaw jest komunikacja tramwajowa i autobusowa. W Poznaniu, gównym orodku
dojazdów do pracy, szkó i po usugi, przewozy
zbiorowym transportem publicznym realizowane s z wykorzystaniem dwóch gazi transportu:
koowego (autobusy) i szynowego (tramwaje).
W obu przypadkach przewo nikiem jest MPK –
spóka, której historia siga 1891 roku. Za organizacj zbiorowego transportu w Poznaniu odpowiedzialny jest Zarzd Transportu Miejskiego (ZTM).
Do jego zada naley m.in. ustalanie wielkoci
usug przewozowych, kontroli jakoci i efektywnoci usug, ustalanie przebiegu linii komunikacyjnych
oraz lokalizacji przystanków, emisja i dystrybucja
biletów oraz kontrola uiszczania opat za przejazdy rodkami transportu zbiorowego. W miecie
funkcjonuje 75 linii autobusowych, w tym dwie
pospieszne, oraz 20 linii tramwajowych. Podstawowym rodkiem gminnego transportu publicznego
w skali caej aglomeracji poznaskiej jest transport
autobusowy, którym przewozi si ok. 320 tys. osób
dziennie, z czego ok. 70 tys. korzysta z autobusów
podmiejskich.

ROZWOJU

Us ugi publicznego transportu autobusowego
wiadczone s przez 12 przewo ników gminnych.
Prawie wszyscy przewo nicy gminni wjedaj do
Poznania, dowoc pasaerów do wanych punktów
przesiadkowych. cznie przewo nicy gminni operuj
na 69 liniach autobusowych (nie liczc poznaskiego
MPK). Oprócz przewo ników gminnych w aglomeracji poznaskiej obsug autobusow prowadzi take
kilku przewo ników prywatnych. Powstawanie i rozwój tego typu przedsibiorstw zwizany jest z wysok
dynamik procesów suburbanizacyjnych.
Od kilku lat prowadzi si rozmowy na temat
integracji transportu publicznego w aglomeracji
poznaskiej. W fazie nalnej jest utworzenie zwizku midzygminnego Transport Aglomeracji Poznaskiej. Podejmie si on organizowania systemu
transportu publicznego w caej aglomeracji z zaoeniem jego rozbudowy, modernizacji i harmonizacji
w zakresie taryf, biletów, rozkadów jazdy oraz systemu identy kacji i informacji pasaerskiej. Uwzgldniajc róne moliwoci odbywania podróy na terenie aglomeracji poznaskiej podró tramwajem
wybiera codziennie okoo 150 tys. osób, autobusem
okoo 160 tys. osób (okoo 125 tys. w ramach oferty
MPK), natomiast kolej prawie 40 tys. osób.

rodki komunikacji wykorzystywane w dojazdach do pracy w aglomeracji poznaskiej

Miasto Pozna

Gminy aglomeracji
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ródo: Wyniki bada ankietowych CBM, 2009 r.
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Usługi społeczne

i zasadniczych szkoach zawodowych uczy si tylko 12%
uczniów. Zjawisko to powoduje brak fachowców i wymaga promocji wyksztacenia zawodowego. W gminach
powiatu poznaskiego, cho równie przewaaj licea
ogólnoksztacce (45% uczniów), zaznacza si wyszy
udzia zasadniczych szkó zawodowych (24%), który porównywalny jest z technikami (25%). Dobrej dostpnoci
do szkó ponadpodstawowych powinien towarzyszy ich
rozwój jakociowy. Celem powinna by wiksza specjalizacja szkó (m.in. w jzykach obcych), dostosowanie ich
pro lu do lokalnego rynku pracy (np. szkoy techniczne,
budowlane), nowe programy i zajcia edukacyjne z wykorzystaniem potencjau poznaskich uczelni.

Usugi spoeczne wiadczone przez samorzd i powizane z nim instytucje znaczco determinuj poziom
ycia mieszkaców aglomeracji. Ich najlepsza dostpno ma miejsce w Poznaniu, gdzie skoncentrowanych
jest ponad 80 % wszystkich placówek owiatowych,
zdrowotnych, sportowych i kulturalnych aglomeracji.
Za dynamicznym rozwojem demogra cznym gmin powiatu poznaskiego nie nada rozwój infrastruktury
spoecznej. Powoduje to liczne dojazdy po usugi z gmin
ociennych oraz problem partycypacji w utrzymaniu
infrastruktury spoecznej w Poznaniu ze strony gmin
ociennych.

Zrónicowanie przestrzenne wydatków majtkowych
w owiacie na 1 ucznia w latach 2002-2008. Najwiksze inwestycje w infrastruktur edukacyjn w aglomeracji maj
miejsce w gminach podpoznaskich. Ilustruj to wysokie wydatki majtkowe w sektorze owiaty i wychowania w gminach
graniczcych z Poznaniem.

Aglomeracja poznaska jest znaczcym centrum
edukacyjnym w skali regionu. Na jej obszarze zlokalizowanych jest 198 szkó podstawowych oraz 131 gimnazjów i 131 szkó ponadpodstawowych dla modziey
– cznie 460 szkó rónego typu. W szkoach ksztaci si
cznie ponad 110 tys. dzieci i modziey, z czego a 46%
przypada na szkoy podstawowe. W aglomeracji poznaskiej w 2008 r. funkcjonowao 131 szkó ponadpodstawowych. Dominoway wród nich licea ogólnoksztacce, których byo 61. Zdecydowanie mniej byo szkó
pozostaych typów. Techników byo 32, zasadniczych
szkó zawodowych 22, za liceów pro lowanych tylko
16. Gównym orodkiem szkolnictwa ponadpodstawowego aglomeracji jest Pozna, w którym zlokalizowana
jest wikszo szkó ponadpodstawowych. W Poznaniu
uczy si 55% uczniów zasadniczych szkó zawodowych,
60% uczniów liceów pro lowanych, 75% uczniów techników oraz 85% uczniów liceów ogólnoksztaccych
caej aglomeracji poznaskiej. W Poznaniu najwiksza
liczba uczniów uczszcza do liceów ogólnoksztaccych
(61%) oraz techników (27%). W liceach pro lowanych
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Dojazdy dzieci i m odziey do szkó w aglomeracji poznaskiej
Emigracja modych rodzin do strefy podmiejskiej oraz ni demograficzny ostatnich 20 lat przyczyniaj
si do spadku liczby dzieci w wieku szkolnym w Poznaniu oraz jej wzrostu w gminach podpoznaskich.
Za procesem suburbanizacji w aglomeracji poznaskiej nie nada rozwój infrastruktury owiatowej. Gminy
wokó Poznania charakteryzuje nadwyka dzieci w wieku szkolnym nad liczb miejsc w szkoach. Powoduje to liczne dojazdy dzieci i modziey ze strefy podmiejskiej do Poznania. W roku szkolnym 2009/2010
w poznaskich szkoach podstawowych i gimnazjach ksztacio si ponad 2,5 tys. dzieci spoza Poznania.
W wikszoci pochodziy one z gmin bezporednio graniczcych z Poznaniem. Co dziesity ucze poznaskich gimnazjów mieszka poza Poznaniem

Przecitna liczba uczniów

Przecitna liczba uczniów w szko ach podstawowych aglomeracji wed ug miast i gmin
W przecitnej szkole podstawowej w aglomeracji poznaskiej uczy si 258 dzieci, w gimnazjum – 219, za w szkole
ponadpodstawowej – 259. Znaczne rónice w wielkoci szkó wystpuj gównie w szkolnictwie podstawowym.
Powoduje to zrónicowanie lokalnych nakadów zarówno na utrzymanie szkó, jak i budow nowych placówek.
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Usłu gi sp o łeczne
Pozna – centrum aglomeracji naley do najwikszych orodków szkolnictwa wyszego w Polsce. Funkcje akademickie s bardzo wanym czynnikiem rozwoju
metropolitalnego. Uczelnie wysze wytwarzaj specy czn atmosfer fermentu intelektualnego i kulturalnego. rodowisko naukowe wraz ze rodowiskiem
studenckim staj si ródem nowatorskich, innowacyjnych rozwiza. Funkcje akademickie umoliwiaj
szerok wspóprac z rónymi sektorami gospodarki
i zarzdzania, decydujcymi o rozwoju i midzynarodowej pozycji.
Pozna jest jednym z najwaniejszych orodków
szkolnictwa wyszego w Polsce ze wzgldu zarówno
na potencja ilociowy, liczb studentów i kierunków
studiów, jak i jako kadry naukowej, poziom nauczania,
wyniki i internacjonalizacj bada. W rankingach uczelni wyszych w Polsce (m.in. dziennik Rzeczpospolita,
tygodnik Polityka, miesicznik edukacyjny Perspektywy),
uczelnie poznaskie lokuj si na wysokich pozycjach
w swoich kategoriach. Na 25 uczelniach Poznania
(w tym 8 pastwowych) studiuje blisko 135 tys. studentów, w tym okoo dwa tysice cudzoziemców (2010 r.).
Dla porównania w 1989 r. na 8 uczelniach nauk pobierao ok. 34 tys. osób i zaledwie ok. 200 obcokrajowców. Na 1000 mieszkaców przypada w miecie 240
studentów. To najwyszy wska nik wród duych polskich miast. Najwiksz uczelni miasta jest Uniwersytet im. A. Mickiewicza, na którym ksztaci si co trzeci
poznaski student.
Poznaskie szko y wysze oferuj bogaty zestaw
kierunków i programów studiów. Zaznacza si dominacja kierunków ekonomicznych i administracyjnych,
spoecznych oraz humanistycznych, które cznie studiuje blisko poowa studentów. Sytuacj t zmienia pozyskiwane przez uczelnie do nansowanie na organizacj
tzw. kierunków kluczowych dla gospodarki – gównie
w naukach cisych, technicznych i przyrodniczych.

Wobec znaczcego potencjau naukowego wydaje
si naturalne wykorzystanie go przez lokaln gospodark i struktury biznesu (gospodarka oparta na wiedzy)
a take przez jednostki zarzdzania terytorialnego –
samorzdy rónych szczebli (samorzd oparty na wiedzy). W ostatnich latach intensy kuje si wspó praca
rodowisk samorzdowych i naukowych. Z jednej
strony oznacza to prowadzenie coraz wikszej liczby
bada na rzecz miasta i regionu. Utylitarny charakter
maj np. centra badawcze skoncentrowane na problematyce lokalnego rozwoju takie jak np. Centrum Bada
Metropolitalnych, Centrum Analiz Przestrzennych i Spoeczno-Ekonomicznych, Centrum Badania Jakoci ycia
czy Regionalne Obserwatorium Kultury. Z drugiej strony,
kooperacja uczelnie wysze – samorzd oznacza wiksze
ni wczeniej wsparcie samorzdu dla inicjatyw naukowych i dydaktycznych powizanych z rozwojem miasta
i regionu. Znajduje to odzwierciedlenie w specjalnym
programie Akademicki Pozna. Obejmuje on:
• szeroki dostp modziey do wiedzy na poziomie
akademickim i ponadmaturalnym,
• rozwój ksztacenia ustawicznego i edukacji
zaawansowanej,
• poprawa jakoci ksztacenia,
• uzyskiwanie efektów synergicznych w sferze
badawczej i dydaktycznej,
• zwikszenie innowacyjnoci gospodarki lokalnej,
• dostosowanie programów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy,
• umocnienie miasta Poznania w Europie poprzez
zwikszenie jego atrakcyjnoci zarówno jako
miejsca studiów, jak i miejsca lokalizacji dziaalnoci gospodarczej o silnym zapleczu naukowym i akademickim.

Pozna naley do znaczcych orodków badawczych w Polsce. Badania naukowe prowadz nie tylko
uczelnie wysze, ale take blisko 50 placówek naukowo
- badawczych, w tym 23 placówki badawczo - rozwojowe oraz 18 placówek naukowych Polskiej Akademii
Nauk. W miecie dziaaj take interdyscyplinarne instytuty oraz parki naukowo-technologiczne zajmujce si
m.in. porednictwem midzy sektorem nauki a praktyk
gospodarcz.
Pochód rektorów z okazji 90-lecia UAM w Poznaniu.
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Na terenie miasta Poznania i gmin aglomeracji
dziaa wiele znaczcych placówek kulturalnych, w tym
kilkadziesit muzeów, salonów wystawowych i galerii.
W miecie znajduj si oddziay muzeum narodowego, muzea ze zbiorami z rónych epok (np. archeologiczne, historii Poznania, Bambrów, Walk
Niepodlegociowych, Armii Pozna) i dziedzin
(np. archidiecezjalne, etnogra czne, literackie, instrumentów muzycznych, motoryzacyjne). W ssiednich
gminach dziaaj m.in. muzea rolnictwa (Szreniawa),
przyrody i owiectwa (Uzarzewo), cenne zbiory starodruków i rkopisów (Kórnik) oraz malarstwa (Rogalin). Powstaje Interaktywne Centrum Historii Ostrowa
Tumskiego, prezentujce dzieje Poznania i Wielkopolski - kolebki pastwa polskiego.
Obok staych obiektów muzealnych co roku organizowane s dziesitki wystaw, imprez plenerowych
i pokazów sztuki. W aglomeracji poznaskiej odbywaj
si znaczce fes wale sztuki o bogatej, zrónicowanej
ofercie, skierowanej do szerokiego grona odbiorców.
Pozna to gospodarz Media ons Biennale - midzynarodowej ekspozycji sztuki wspóczesnej, jednej
z najwikszych imprez tego typu w Europie rodkowej oraz Biennale Sztuki dla Dziecka.
Twórczo muzyczna oraz jej odbiór jest jednym z najwaniejszych komponentów kulturalnej
tosamoci mieszkaców aglomeracji poznaskiej.
W Poznaniu dziaaj midzynarodowej rangi instytucje muzyczne: opera, lharmonia, zespoy orkiestrowe, jak te Polski Teatr Taca. Pozna to take
orodek jazzu i muzyki rozrywkowej, miejsce wielu
fes wali muzycznych i koncertów. Kilka instytucji muzycznych wci czeka jednak na swoj siedzib.
Istotn i cigle kultywowan dziedzin muzyczn jest chóralistyka. Obecnie na terenie aglomeracji
funkcjonuje kilkadziesit, mniej lub bardziej profesjonalnych chórów i zespoów wokalnych, tradycja istnienia wielu z nich siga XIX w. Szczególn,
rozpoznawaln mark posiadaj zwaszcza chóry:
Chór Chopicy i Mski Filharmonii Poznaskiej,
Poznaski Chór Chopicy, Poznaski Chór Katedralny,
„Poznaskie Sowiki” dajcy rocznie okoo 70 koncertów na terenie Polski i poza jej granicami. Pozna jest
równie miejscem dobrych zespoów orkiestrowych.
Mark rozpoznawaln w caej Polsce jest Orkiestra
Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” prowadzona
przez Agnieszk Duczmal.
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Pozna jest miastem teatru. Dziaaj tu znaczce
w skali kraju sceny, angaujce znakomitych aktorów.
Do najwaniejszych i najbardziej znanych imprez teatralnych naley odbywajcy si cyklicznie od 1991 r.
Midzynarodowy Festiwal Teatralny Malta. Jest
to najwikszy w Polsce i Europie teatralny fes wal plenerowy. Miasto uznawane jest przez mioników teatru,
za prawdziwe zagbie tego rodzaju twórczoci w Polsce.
Z Poznaniem zwizane s liczne grupy alternatywne:
Teatr Ósmego Dnia, Teatr Usta Usta, Republika, Teatr
Strefa Ciszy, Teatr Biuro Podróy. Jesieni odbywa si
Midzynarodowy Fes wal Teatralny Maski. Pozna jest
take miejscem wanych wydarze lmowych, przycigajcych wielu twórców i widzów. Wród nich s midzy innymi midzynarodowe fes wale: lmów modego
widza „Ale kino!”, niezalenych produkcji „O cinema”
oraz lmów animowanych „Animator”.
Kada niemal gmina posiada dwie tradycyjne instytucje: bibliotek oraz dom lub orodek kultury. Ich funkcjonowanie czsto pozytywnie zaznacza si w yciu spoecznoci lokalnej i skupia jej aktywno . Tam, gdzie jest
pomys, sprawny meneder i animatorzy, realizowane
s nowoczesne formy edukacji kulturalnej. W Poznaniu
najwiksz instytucj o tym charakterze jest Centrum
Kultury Zamek. W jego murach mieci si równie Teatr
Animacji oraz Centrum Sztuki Dziecka
Badania prowadzone nad instytucjami kultury
wskazuj na bardzo korzystn ocen oferty kulturalnej
miasta przez mieszkaców. Wyzwaniem jest wic utrzymanie wysokiego jej poziomu, rozwój i modernizacja
placówek kultury, wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz
docieranie z ich ofert do mieszkaców caej aglomeracji, poprzez dobr informacj i promocyjne ceny. Coraz
wicej inicjatyw lokalnych (w gminach) przybiera posta
profesjonalnej oferty kulturalnej wartej propagowania
i uczestnictwa mieszkaców caej aglomeracji.

Usłu gi sp o łeczne
Bogata oferta us ug medycznych stawia aglomeracj poznask wród czoowych orodków
w zakresie ochrony zdrowia w kraju. Wysoka specjalizacja i dostpno usug opieki zdrowotnej sprawia,
e w szpitalach i przychodniach Poznania leczeni
s pacjenci nie tylko z miast i gmin tworzcych aglomeracj ale równie z obszaru caego województwa
wielkopolskiego.
Rynek publicznych us ug zdrowotnych na obszarze aglomeracji poznaskiej obejmuje formy
ambulatoryjne (podstawow opiek zdrowotn
i ambulatoryjne wiadczenia specjalistyczne), stacjonarne (zwizane z leczeniem szpitalnym) oraz ratownictwo medyczne. Rynek ten obsuguje wiele wspópracujcych za sob, cho niezalenych pod wzgldem
podejmowania decyzji podmiotów. Najwikszy wpyw
na funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia maj samorzdy oraz patnik usug zdrowotnych Wielkopolski
Oddzia Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
wiadczeniodawcami opieki medycznej s publiczne
i niepubliczne zakady opieki zdrowotnej oraz indywidualnie i grupowo praktykujcy personel medyczny.
Za organizacj ratownictwa medycznego na terenie
aglomeracji i caego województwa odpowiedzialny
jest Wojewoda Wielkopolski.
Us ugi z zakresu ratownictwa medycznego wiadczone s przez 23 zespoy ratownictwa medycznego oraz sze szpitalnych oddziaów ratunkowych.
Zespoy ratownictwa medycznego rozmieszczone
s w 16 miejscach wyczekiwania, co znacznie skraca czas dojazdu do miejsc wezwa ratunkowych.
Rocznie na obszarze aglomeracji poznaskiej pogotowie podejmuje ponad 65 tys. interwencji, natomiast liczba ambulatoryjnych przyj w szpitalnych
oddziaach ratunkowych przekracza 300 tys.

wiadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) realizowane s w 168 placówkach, sporód których 117 (niemal 70%) zlokalizowanych jest
w Poznaniu. W aglomeracji poznaskiej praktykuje
cznie 635 lekarzy rodzinnych, a liczba zarejestrowanych w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej pacjentów siga 865 tys. (w granicach Poznania
i gmin powiatu poznaskiego). Dwie trzecie mieszkaców aglomeracji zapisanych jest do lekarzy rodzinnych w Poznaniu. Obok lekarzy pierwszego kontaktu
ambulatoryjne wiadczenia medyczne w aglomeracji
poznaskiej udzielane s przez ponad 2 tys. lekarzy
specjalistów pracujcych w 243 placówkach poradni
specjalistycznych.
Hospitalizacje prowadzone s w 25 placówkach szpitalnych, których zdecydowana wikszo
zlokalizowana jest w Poznaniu (23), a tylko dwa
znajduj si na terenie powiatu poznaskiego (szpitale w Puszczykowie i w Ludwikowie, gm. Mosina).
W aglomeracyjnych szpitalach corocznie hospitalizowanych jest ponad 300 tys. pacjentów, co stanowi niemal 50% wszystkich przyj do szpitali
w województwie wielkopolskim.
Na stan zdrowia mieszkaców aglomeracji poznaskiej w najwikszym stopniu wpywaj choroby cywilizacyjno-spoeczne, wynikajce ze stylu ycia oraz jakoci rodowiska.
Wyzwaniem dla suby zdrowia w aglomeracji jest
proces starzenia si ludnoci (zapotrzebowanie
na lecznictwo geriatryczne, domy opieki spoecznej)
a take rozwój chorób psychicznych zwizanych ze
stresem (m.in. lecznictwo psychiatryczne).

Miasta powyej 10 tys. mieszkaców
Miasta poniej 10 tys. mieszkaców
oraz tereny wiejskie

Zespoy ratownictwa medycznego:
specjalistyczne
podstawowe
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Pod wzgldem obsugi ruchu turystycznego obiekty
zakwaterowania zbiorowego zlokalizowane w gminach
aglomeracji znajduj si „w cieniu” miasta Poznania.
W miecie funkcjonuj najwiksze obiekty hotelowe,
a gminy peni najczciej jedynie rol uzupeniajc
w obsudze ruchu turystycznego, ukierunkowanego
na pobyt w Poznaniu.
Na terenie aglomeracji poznaskiej funkcjonuje
125 obiektów turystycznych z liczb okoo 10 500 caorocznych miejsc noclegowych. W granicach miasta
Poznania dziaa 65 obiektów oferujcych cznie blisko
8000 miejsc noclegowych. Co roku z noclegów w miecie korzysta 530 000 osób, niemal tyle ile Pozna liczy
mieszkaców. 30 % tej liczby stanowili turyci zagraniczni. W Poznaniu znajduje si 45 hoteli, z których tylko trzy
hotele piciogwiazdkowe. Rozbudowa tej bazy wie si
w przyszoci z organizacj EURO 2012.
Obszar gmin wchodzcych w skad aglomeracji aktualnie traktowa naley gównie w kategoriach miejsc
jednodniowego wypoczynku dla mieszkaców (bez noclegu). Najbardziej dynamiczny rozwój bazy noclegowej
cechuje przede wszystkim gminy graniczce z Poznaniem. Turystyka wypoczynkowa wypierana jest przez
turystyk biznesow i kongresow, a dawne obiekty
turystyczno-wypoczynkowe przystosowywane s do
penienia funkcji konferencyjno- szkoleniowych.
Liczba miejsc noclegowych w aglomeracji poznaskiej (2009)
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Aglomeracja poznaska, a przede wszystkim Pozna od lat „stawia na sport”. W Poznaniu i okolicznych gminach dostpnych jest ponad 1,5 tys. rónego
rodzaju obiektów sportowo-rekreacyjnych. S to zarówno obiekty na których odbywaj si imprezy sportowe rangi midzynarodowej: Tor Regatowy Malta,
Stadion Miejski w Poznaniu, Hala Arena, Hipodrom
Wola, Tor Samochodowy, jak i dziesitki dostpnych
dla wszystkich mieszkaców aglomeracji obiekty:
sztuczny stok narciarski, kryte pywalnie, korty tenisowe, hale sportowe, boiska szkolne i osiedlowe.
Stale rozbudowywana i unowoczeniana infrastruktura sportowa sprawia, e w aglomeracji
poznaskiej mona uprawia prawie wszystkie indywidualne i zespoowe dyscypliny sportu na poziomie rekreacyjnym oraz wyczynowym. Ju prawie
wszystkie gminy aglomeracji poznaskiej posiadaj
nowoczesne, penowymiarowe hale sportowe z kilkusetosobow widowni. Coraz powszechniejsze s
take kryte baseny, przybierajce posta centrów rekreacji rodzinnej typu aquapark. Na rozbudowanym
Stadionie Miejskim w Poznaniu bd rozgrywane mecze Mistrzostw Europy w pice nonej EURO 2012,
najwikszej jak dotd imprezy sportowej w naszym
kraju. Na modernizacj czeka kompleks sportowy
na Golcinie. Rozbudowy wymaga infrastruktura
sportów masowych. Dostpno do obiektów sportowych dzieci i modziey w caej aglomeracji to warunek ich dobrej kondycji zdrowotnej oraz tworzenia
zaplecza dla wielu klubów sportowych regionu. Pozycj aglomeracji poznaskiej w sporcie w Polsce i na
wiecie zapewniaj osignicia wielu dyscyplin sportu
wyczynowego, jak równie organizacja pres owych
imprez sportowych o charakterze midzynarodowym.
Znaczce sukcesy notuje take sport modzieowy.

Środowisko przyrodnicze
Uwarunkowania przyrodnicze maj znaczcy wpyw
na rozwój przestrzenny i spoeczno-gospodarczy aglomeracji. Zasoby przyrody to element krajobrazu i ochrony rodowiska, lokalne zaplecze surowcowe, warunki
do uprawiania turystyki i rekreacji oraz prowadzenia
dziaalnoci gospodarczej.
Aglomeracja poznaska z racji duej lesistoci
i jeziornoci moe miao uchodzi za aglomeracj zielon i bkitn. Mimo silnego zurbanizowania caego
obszaru, jego rednia lesisto wynosi 21,2 %, a w niektórych gminach przekracza nawet 40 % (Puszczykowo
51,6 %). Jest to lesisto tylko nieznacznie mniejsza
od przecitnej dla województwa wielkopolskiego
(25,6%) i kraju (29,0%). Powierzchnia lasów w aglomeracji poznaskiej wynosi 58 144 ha przy czym najwiksza jest ona w gminie Murowana Golina (7 718,74 ha),
najmniejsza w typowo miejskiej gminie Lubo (50,26
ha). Lasy aglomeracji s w wikszoci (70,4%) lasami
ochronnymi, gównie: glebochronnymi i wodochronnymi oraz lasami wokó i w granicach miast. Stosunkowo
niewiele jest lasów gospodarczych (udzia 28,2%), nastawionych na produkcj drewna. Nieznaczny jest udzia
(1,4% powierzchni) rezerwatów lenych. Ze wzgldu
na struktur wasnoci, 71,8% lasów jest w zarzdzie Lasów Pastwowych, 7,1% lasów naley do
Lesisto gmin aglomeracji (% udzia lasów
w powierzchni ogólnej)
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wacicieli prywatnych, 4,6% lasów jest wasnoci
gmin, a 16,5% lasów ma innych wacicieli. Dwa najwiksze kompleksy lene: Wielkopolski Park Narodowy (w czeci poudniowej) i Puszcza Zielonka
(w czeci pónocnej) tworz niezwykle cenn przyrodniczo otulin aglomeracji o olbrzymim znaczeniu ekologicznym i o duym potencjale rekreacyjnoturystycznym.
W granicach aglomeracji poznaskiej znajduje
si wiele obszarów cennych przyrodniczo i prawnie
chronionych. Zajmuj one 59 352,65 ha (21,65%
powierzchni aglomeracji). S to: Wielkopolski Park
Narodowy, 16 rezerwatów przyrody, 10 parków krajobrazowych, 12 obszarów chronionego krajobrazu,
27 uytków ekologicznych, 2 zespoy przyrodniczokrajobrazowe oraz 603 pomniki przyrody. Ponadto w celu zachowania okrelonych typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków, które uwaa si za
cenne i zagroone w skali caej Europy, wyznaczono
4 specjalne obszary ochrony siedlisk (Ostoja Wielkopolska, Rogaliska DolinaWarty, Biedrusko, Forty kacje w Poznaniu) oraz 1 obszar specjalnej ochrony
ptaków (Dolina Samicy). Na zatwierdzenie czekaj
uroczyska Puszczy Zielonki, ostoja koo Promna, Dolina redzkiej Strugi, Bdlewo – Bieczyny, Buczyna
w Dugiej Golinie. Wiele tych terenów pokrywa si
z wczeniej powoanymi formami ochrony przyrody,
zatem wszelkie zakazy i ograniczenia obowizujce na
nich przenosz si automatycznie na obszary Natura
2000. Pod wzgldem udziau powierzchni obszarów
chronionych w powierzchni ogólnej gminy, na terenie
aglomeracji wyróniaj si: Kórnik (78 %), Suchy Las
(66 %),Mosina (55 %), Czerwonak (46 %) i Murowana
Golina (36 %).
Wyjtkow cech aglomeracji poznaskiej jest
pasmowo-wz owy uk ad terenów o wysokich
walorach przyrodniczych i rekreacyjnych. Gównymi wzami s Wielkopolski Park Narodowy
z Rogaliskim Parkiem Krajobrazowym oraz Park
Krajobrazowy Puszcza Zielonka, a gównymi osiami – dolina Warty i jej dopywy oraz cigi rynien
glacjalnych. Istotn cz ukadu stanowi czniki
przyrodnicze wnikajce do samego centrum Poznania jako kliny zieleni. Osnowa przyrodnicza to
jeden z najwaniejszych czynników jakoci ycia
w aglomeracji.

30 - 40
40 - 52
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Uwarunkowania przyrodnicze majce wpyw
na proces ksztatowania si zasobów wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze aglomeracji s niekorzystne. Roczne sumy opadów
przekraczaj nieznacznie 500 mm, z czego 84%
wraca do atmosfery w wyniku procesu parowania, a tylko 16% zasila rzeki, jeziora i zbiorniki wód
podziemnych. Zasobno wodna sieci rzecznej jest
w zwizku z tym niewielka, na co wskazuj wartoci przepywów w rzekach i wartoci odpywu jednostkowego, które dla wikszoci zlewni s nisze
od rednich dla caego kraju. Przecitna warto
odpywu rzecznego dla wszystkich zlewni wynosi
4,1 dm3/s/km2, przy wartoci redniej dla Polski
5,5 dm3/s/km2. W rezultacie obszar Poznaskiego
Dorzecza Warty naley do najbardziej de cytowych
pod wzgldem zasobnoci w wod terenów Polski.
Zasoby wodne metropolii s naraone na nadmiern eksploatacj dla potrzeb ludnoci, gospodarki
i rolnictwa. W poudniowej czci powiatu poznaskiego znajduje si wze hydrologiczny, którego
zasoby decyduj o zaopatrzeniu w wod wikszoci aglomeracji. W Basenie Mosiskim zbiegaj
si dopywy Warty, które nakadaj si na gówne
zbiorniki wód podziemnych.

Wiea widokowa na Dziewiczej Górze w Puszczy Zielonce.
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Przez aglomeracj przebiega poudnikowo na
dugoci 45 km odcinek Warty, która stanowi jej
o hydrogra czn. Istotnym elementem powierzchniowych zasobów wodnych s jeziora. W obrbie
aglomeracji poznaskiej jest ich ponad 70 (biorc
pod uwag te powyej 1 ha). Aglomeracja poznaska jest najwikszym skupiskiem ludnoci w Polsce pooonym wród jezior, które jako kpieliska
stanowi unikatowy walor rekreacyjny dla mieszkaców. Najwiksze jeziora aglomeracji wystpuj
w rynnach polodowcowych (ódzko-Dymaczewskiej, Kórnicko-Zaniemyskiej, Niepruszewsko-Strykowskiej) oraz w dolinach (Cybiny i Gównej). czna
powierzchnia jezior wynosi okoo 2 500 ha, co daje
wska nik jeziornoci prawie 1%. Najwiksza liczba
jezior wystepuje w gminach: Pobiedziska (20), Murowana Golina (17) i Stszew (10). Na szczególn
uwag zasuguje Jezioro Kierskie. Jest ono 10. pod
wzgldem zasobów wodnych na Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim. Ponadto jest to jedno z najgbszych jezior w Polsce mieszczce si w granicach
administracyjnych miasta. czne zasoby wodne
jezior aglomeracji poznaskiej wynosz 140 mln
m3 i s porównywalne do np. Jeziora Powidzkiego,
najbardziej zasobnego w wod w Wielkopolsce.

Ś ro dow i sk o p r z y ro dn icze
Formy ochrony przyrody w aglomeracji poznaskiej

Wielkopolski
Park Narodowy
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Rozwój przestrzenny
Rozwój spoeczno-gospodarczy na terenie
aglomeracji poznaskiej zintensyfikowa procesy
urbanizacyjne, które nie tylko przekroczyy granice
administracyjne miast, ale wyszy take poza zwart zabudow wiejsk. Szczególnie intensywnie zjawiska te przebiegaj w bliskiej strefie podmiejskiej
Poznania (pierwszy piercie gmin), ale ich zasig
zaczyna obejmowa take kolejne, drugie od granic
Poznania, pasmo gmin. Procesy urbanizacyjne powoduj zanik funkcji rolniczej oraz rozwój terenów
mieszkaniowych, komunikacyjnych i terenów pod
dziaalno gospodarcz. To nieuchronny proces
na obszarach zurbanizowanych i urbanizujcych
si. Przyczyni si on do powstania chonnego rynku nieruchomoci gruntowych na wsiach podpoznaskich. Duy popyt na dziaki, zwaszcza pod
budownictwo mieszkaniowe i dziaalno gospodarcz, przy stale rosncych ich cenach sprawi, e
dla wielu gospodarstw zbywanie gruntów stao si
powanym ródem dochodów.
Proces suburbanizacji na terenie aglomeracji
jest zrónicowany przestrzennie, na co wpyw maj warunki przyrodnicze, pooenie geograficzne,
dostpno komunikacyjna i atrakcyjno inwestycyjna. Warunki te ulegaj zmianie, szczególnie
wraz z rozwojem sieci transportowej na terenie
aglomeracji. Rosnca presja wywierana na przyrod powoduje zagroenia, które polegaj przede
wszystkim na lokalizacji terenów osiedlowych
w obrbie terenów wartociowych przyrodniczo
lub w ich bezporednim ssiedztwie oraz na rozczonkowaniu cigów korytarzy ekologiczno-turystycznych przez infrastruktur drogow. Wskutek
postpujcej antropopresji zagroone s lasy aglomeracji (urbanizacja obszarów lenych, szlaki komunikacyjne, penetracja lasów, ich zamiecanie).
Pomimo olbrzymich wysików inwestycyjnych poczynionych w cigu ostatnich 20 lat, nadal istniej
obszary aglomeracji pozbawione sieci wodocigowej i kanalizacyjnej. Rozpraszanie zabudowy
powoduje nieracjonalne wyduanie niezbdnej
infrastruktury technicznej. Budowa sieci na terenach o niskiej gstoci zaludnienia jest czsto nieuzasadniona technicznie i ekonomicznie.
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ROZWOJU

W aglomeracji poznaskiej silnie rozwija si
budownictwo mieszkaniowe na terenach wiejskich, ale now zabudow mieszkaniow charakteryzuje oderwanie od tradycyjnych wiejskich struktur przestrzenno-krajobrazowych. Nastpuje zanik
tradycyjnych elementów krajobrazu rolniczego.
Nowe podziay wasnociowe gruntów deformuj
cenne struktury historyczne i krajobrazowe. ywioowa i sabo kontrolowana zabudowa rekreacyjna
i mieszkaniowa koncentruje si take na obszarach
o najwyszych walorach krajobrazowych. Ogromn strat jest postpujca dewastacja zabytkowych
obiektów architektonicznych i zespoów zabudowy wiejskiej. Nastpuje stopniowa homogenizacja
krajobrazu kulturowego oraz zanik lokalnej tradycji
budowlanej.

Zmiany powierzchni
w latach 1990-2009

terenów zurbanizowanych

W okresie ostatnich 20 lat powierzchnia terenów zurbanizowanych w gminach aglomeracji zwikszya si o 43 %.
Najmniejsze zmiany w zagospodarowaniu miay miejsce
w gminie Kostrzyn – 10 %, najwiksze w gminie Tarnowo
Podgórne, gdzie przyrost terenów zurbanizowanych wyniós
a 140 %.

Skoki
Murowana
Murowana
Golina
Goœlina

Szamotuy
Szamotu³y

Suchy Las
Rokietnica

Czerwonak
Pobiedziska

Tarnowo
Podgórne
Pozna
Poznañ

Swarzêdz

Dopiewo

Kostrzyn

Buk
Luboñ
Komorniki
Stszew
Stêszew

Kleszczewo

Puszczykowo
Kórnik
Mosina

Dynamika
dynamikazmian
zmianwwpowierzchni
powierzchni
terenów
terenówzurbanizowanych
zurbanizowanych(%)
(%)

1030
30
10 -10
-- 30
30 -30
3060
60
-- 60
60 - 60
145- 145

60 - 145

rem

Œrem

Trendy i wyzwania rozwojowe
W aglomeracji poznaskiej w ostatnich latach
dochodzi do znaczcych przekszta ce funkcjonalnych i przestrzennych. Do najwaniejszych trendów
rozwojowych zaliczy naley:
• zmniejszanie si liczby ludnoci Poznania na rzecz terenów
podmiejskich, dynamiczny rozwój demogra czny gmin,
• silny rozwój budownictwa mieszkaniowego w gminach
podmiejskich, przybierajcy niejednokrotnie posta urban
sprawl, czyli rozlewania si zabudowy poza zwarte osiedla,
• dynamiczne zmiany w rodowisku pod wpywem antropopresji, prowadzce do zmniejszania si powierzchni biologicznie czynnych i lokalizacji zabudowy przy terenach
cennych przyrodniczo,
• wzrost potencjau gospodarczego aglomeracji -Pozna
wraz z gminami tworzy jeden z wikszych i bardziej innowacyjnych regionów przemysowo-usugowych kraju,
• dekoncentracja niektórych funkcji miasta, w tym gównie
produkcyjnych i logistycznych, na obszary podmiejskie,
• wzrost liczby miejsc pracy poza miastem, zarówno w sferze produkcyjnej, jak i usugowej,
• rozwój zjawiska migracji wahadowych midzy miejscem
pracy, zamieszkania i usug, nie tylko z obszaru podmiejskiego
do Poznania, ale take z miasta do ssiednich gmin,
• rozwój motoryzacji indywidualnej, za którym nie nada
rozwój infrastruktury transportowej,
• narastanie problemów transportowych, uniemoliwiajcy
sprawne podróowanie w obrbie aglomeracji,
• rosnce (w skali kilkunastu lat) dochody gmin podmiejskich
z tytuu podatków, stopniowa utrata dochodów przez
miasto centralne w zwizku z osiedlaniem si mieszkaców (podatników) i podmiotów gospodarczych poza jego
granicami,
• dysproporcje pomidzy miejscami korzystania z usug
a miejscami zamieszkania i pacenia podatków,
• utrzymywanie przez Pozna placówek usugowych i infrastruktury o znaczeniu ponadlokalnym, z której korzystaj
mieszkacy caej aglomeracji,
• polepszajca si infrastruktura usugowa w gminach aglomeracji, w szczególnoci w zakresie podstawowej edukacji, sportu i rekreacji,
• rozwój infrastruktury dla turystyki biznesowo-kongresowej
i wzrost zapotrzebowania na rekreacj i aktywny wypoczynek.

Aglomeracja poznaska na pocztku XXI w.
rozwija si zgodnie z trendami rozwoju miast zachodnioeuropejskich. S to trendy z lat 70. XX w. Wtedy na
zachodzie Europy szybko rozwijaa si klasa rednia.
Gwatowny rozwój motoryzacji sta si impulsem dla
suburbanizacji. Saby potencjay miast centralnych,
wyludnieniu, a czsto i degradacji, ulegay ich ródmiecia i dzielnice blokowe. Rozwijay si gminy podmiejskie, które oferoway tasze tereny inwestycyjne
i zyskiway nowych podatników. Oferta inwestycyjna
kierowana bya przede wszystkim do nowo przybyych, zamoniejszych mieszkaców. W zamian jednak
przedstawiali oni wadzom lokalnym swoje coraz wiksze oczekiwania w zakresie rozbudowy infrastruktury
technicznej i spoecznej. Mimo znacznych przychodów generowane wydatki doprowadziy do zaduenia wielu gmin. Pastwa zachodnie zmuszone zostay
do przeprowadzenia konsolidacyjnych reform gminnych i nowych ram prawnych zarzdzania w obszarach
wielkomiejskich. Przeciwdziaanie niekorzystnym procesom umoliwiy wówczas wyksztacone instrumenty
regionalnego planowania przestrzennego i zarzdzania
metropolitalnego. Tworzono zwizki planistyczne, komunalne, a w niektórych krajach zinstytucjonalizowane jednostki administracji metropolitalnej. Ich efektem
w wielu krajach zachodnich s obserwowane dzi: ad
przestrzenny, wspólna gospodarka komunalna, zintegrowany system transportu publicznego, promocja
metropolitalna.
Wzrost liczby mieszka w latach 2002-2008

Przyrost zasobów mieszkaniowych
(2002 rok = 100)

107 - 115
115 - 130
130 - 145
145 - 178
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Osigane dzi przez Pozna i gminy aglomeracji
poznaskiej sukcesy gospodarki lokalnej, jej umidzynarodowienie, postpy w rozbudowie i modernizacji
infrastruktury technicznej i spoecznej s niewtpliwym
osigniciem mieszkaców, lokalnych przedsibiorców
i samorzdów terytorialnych. To take efekt konkurencyjnoci caej polskiej gospodarki, oferujcej tasze
koszty prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, tasz,
ale wykwali kowan si robocz. Czynniki te mog
jednak okaza si niewystarczajce w perspektywie
nadchodzcych lat. Cech globalnego kapitau i inwestycji jest ich tendencja do relokacji. Korporacje transnarodowe s wielkoskalowym producentem i odbiorc
usug, jednak przeniesienie si niektórych z nich w inne
strefy geogra czne jest procesem nieuniknionym.
Budowanie pozycji konkurencyjnej wobec innych
metropolii to nie tylko zdolno adaptacji do zmieniajcych si procesów gospodarczych, ale take umiejtno
ksztatowania nowych warunków rozwoju. Aglomeracja poznaska coraz lepiej wykorzystuje swoje walory, stajc si w skali kraju jednym z liderów tworzenia
sektorów innowacyjnych. Jej potencjaem s wyksztaceni, w wikszoci na czoowych w kraju uczelniach
Poznania, modzi ludzie. Wyzwaniem jest zatrzymanie
ich w miecie i ssiednich gminach poprzez oferowanie dobrych warunków pracy i pacy oraz moliwoci
rozwoju wasnej przedsibiorczoci. Jest to niezwykle
wane nie tylko w obliczu niekorzystnego brain drain
– „drenau mózgów” ze strony konkurencyjnych metropolii krajowych i europejskich, ale take ze wzgldu na
zagroenie brain waste – „marnotrawstwem mózgów”,
w przypadku braku pracy adekwatnej do wyksztacenia
modych i zdolnych absolwentów. Wyzwania stoj tu
przed wyszymi uczelniami Poznania, które powinny
rozwija kierunki zwizane z potrzebami regionalnego
rynku pracy i nowoczesnej gospodarki.
Przy obecnej dynamice rozwoju aglomeracja
poznaska okoo 2020 r. powinna liczy ponad 1 mln
mieszkaców, z czego niewiele ponad poowa zamieszkiwa bdzie miasto centralne Pozna. Tendencje suburbanizacyjne w powiecie poznaskim wskazuj na
przyrost ponad 30 tys. mieszka w najbliszej dekadzie.
Dawaoby to wzrost zaludnienia w gminach aglomeracji
o blisko 100 tys. osób. Z pewnoci oznacza to dalszy
wzmoony ruch budowlany, szczególnie w zakresie budownictwa jednorodzinnego w stre e podmiejskiej.
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Samorzdy prawid owo odczytuj zainteresowanie
klientów potencjalnymi nowymi, atrakcyjnymi terenami
dla inwestycji i mieszkalnictwa, zapisujc to z pewnym
przeszacowaniem w planach rozwoju przestrzennego gmin. Rozwój przestrzenny aglomeracji obejmuje przede wszystkim tereny ssiadujce z obszarami
o wysokich i rednich walorach przyrodniczych (obrzea
kompleksów lenych, jezior, doliny rzeczne). Dziaalno
rolnicza na obszarze aglomeracji jest marginalizowana
i spychana na jej obrzea. Poza funkcj ywicielsk tereny rolnicze ksztatuj krajobraz wiejski i uczestnicz
w zachowaniu równowagi rodowiska geogra cznego. S wanym elementem rozwoju zrównowaonego.
W wielu miejscach aglomeracji krajobraz kulturowy
(zwizany z formami tradycyjnego osadnictwa wiejskiego, ukadem pól, dróg, alei itp.) zosta trwale zniszczony. Strategia przestrzenna skutkujca utrat cennej
krajobrazowo i niezabudowanej przestrzeni przynosi
gminom inne realne korzyci – w postaci przyrostu
liczby mieszkaców i podatników. W kilku gminach
aglomeracji liczba mieszkaców w ostatnich 20 latach
ulega podwojeniu.
Przed wszystkimi gminami aglomeracji stoj wyzwania infrastrukturalne w zakresie budowy dróg lokalnych,
rozwoju infrastruktury technicznej (gównie drogowej
i wodno-ciekowej) oraz usug spoecznych. W tym celu
niezbdne jest stworzenie wspólnej koncepcji rozwoju
przestrzennego dla caej aglomeracji, zgodnie z europejskimi standardami krajobrazowymi, urbanistycznymi i architektonicznymi. W Poznaniu, aby przycign nowych
i zatrzyma obecnych mieszkaców w swoich granicach, rozwija si budownictwo deweloperskie, nawet
za cen ograniczania przestrzeni publicznych. Koniecznoci staje si intensy kacja dziaa rewitalizacyjnych
w starzejcych si dzielnicach i na osiedlach modernistycznych Poznania i mniejszych miast aglomeracji.
Oywieniu musi podlega centrum miasta. S to tereny gdzie najszybciej ubywa mieszkaców, a istotne
dla ywotnoci centrum placówki handlowe i usugowe
przenosz si do duych centrów handlowych. Miasto
dysponuje w pobliu MTP terenami tzw. wolnych torów, które powinny doczeka si nowego zagospodarowania, na miar nowoczesnego, metropolitalnego
CBD (ang. Central Business District).

Tre n dy i w y z wan i a roz wo j owe
Rozwijajca si przestrzennie aglomeracja
wymaga bdzie kolejnych inwestycji drogowych.
W 2003 r. zostaa oddana do uytku autostrada A-2,
która staa si gówn osi komunikacyjn aglomeracji i obszarem intensy kujcym dziaania inwestycyjne. W 2009 r. zakoczya si modernizacja fragmentu trasy S-11. Na obszarze aglomeracji prowadzone
s dwie due inwestycje o charakterze obwodnic:
droga S-11 oraz trasa S-5. Poprawa sytuacji drogowej
nie rozaduje toku komunikacyjnego w aglomeracji,
zwaszcza na dojazdach do Poznania.
Lawinowo ronie liczba samochodów osobowych
(w Poznaniu ok. 450 na 1000 mieszkaców), a udzia
transportu publicznego w przewozach nie zwiksza
si. Podstawowym rodkiem transportu publicznego
w skali caej aglomeracji jest transport autobusowy,
który przewozi okoo 320 tys. osób dziennie, z czego
okoo 70 tys. korzysta z autobusów podmiejskich.
Istotnym wyzwaniem na najblisze lata jest integracja transportu autobusowego poprzez spójny system
przewozowo-taryfowy. Powoli nadrabiane s zapó nienia na terenie aglomeracji w zakresie transportu
rowerowego (rozwijajca si sie dróg rowerowych)
i ruchu pieszego (system bezpieczestwa na drogach).
Wizja kolei duych prdkoci (Y) jest szans wprowadzenia Poznania w system szybkich kolei o zasigu
kontynentalnym – wymaga ona take przyszociowej
decyzji o lokalizacji dworca szybkiej kolei. Dla zwikszenia dostpnoci aglomeracji w ruchu powietrznym
planowana jest rozbudowa lotniska Pozna-awica.
Do EURO 2012 lotnisko bdzie mogo obsuy 3 mln
pasaerów rocznie.

Planowana jest budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego z nowymi dworcami - kolejowym i autobusowym o zasigu krajowym i midzynarodowym. Inwestycj kluczow dla sprawnego
funkcjonowania aglomeracji jest modernizacja sieci
kolejowej dla potrzeb kolei metropolitalnej, z gst
sieci przystanków kolejowych powizanych z komunikacj publiczn Poznania i okolicznych gmin.
Pozna i ssiednie gminy powinny dy do poprawy jakoci ycia przez rozwój usug wyszego rzdu.
Wraz z rozwojem rekreacji i turystyki zmianie podlega powinna przestrze rekreacyjno-sportowa i hotelowa aglomeracji poznaskiej. W kontekcie stara
o wane, midzynarodowe imprezy kulturalne istotne jest powstawanie nowych lub zrewitalizowanych
przestrzeni dla rozwoju kultury (np. zdegradowane,
dawne obiekty przemysowe i komunalne).
Wiek XXI ju dzi nazywa si wiekiem metropolitalnym. Olbrzymi potencja intelektualny i demogra czny skoncentrowany w aglomeracji poznaskiej
to jej kapita i czynnik rozwoju na najblisze dekady. Budujc nowoczesn infrastruktur, gospodark i spoeczestwo oparte na wiedzy, aglomeracja
poznaska zblia si bdzie krok po kroku do zachodnich standardów, równie w yciu publicznym.
Mieszkacy aglomeracji poznaskiej „wiedz, jak”
(haso marke ngowe Poznania) budowa wspóprac, dziaajc „o poziom wyej” (haso promocyjne
gminy Tarnowo Podgórne), w relacji do krajowych
metropolii - dzi i zagranicznych metropolii - jutro.
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Integracja
zarządzania
Wspó czesny model zarzdzania terytorialnego
w aglomeracji poznaskiej zacz ksztatowa si od
momentu reformy administracyjnej z 1990 r., kiedy
odtworzony zosta samorzd terytorialny na poziomie
gmin. Reforma stanowia jedno z najwikszych osigni polskiego przeomu ustrojowego, przyczyniajc
si do upodmiotowienia spoecznoci lokalnych oraz
istotnych zmian w zarzdzaniu sprawami publicznymi.
Ubocznym efektem reformy stao si jednak zerwanie
niektórych wczeniejszych wizi funkcjonalno-administracyjnych wielkich miast i ich najbliszego otoczenia. W okresie PRL nie byy one oparte na zasadach
demokracji lokalnej i samorzdnoci (np. w sferze
gospodarki komunalnej i transportu publicznego funkcjonoway przedsibiorstwa pastwowe). Zapewniay
jednak pewne minimum spójnego funkcjonowania
aglomeracji poznaskiej.
Najlepsz po 1990 r. okazj do wprowadzenia nowych zintegrowanych struktur zarzdzania
w aglomeracjach miejskich bya reforma powiatowa
i wojewódzka z 1999 r. Nie doszo jednak wówczas
do utworzenia „powiatów metropolitalnych”. Status administracyjny wielkich miast i ich najbliszego
otoczenia uregulowano poprzez utworzenie dwóch
kategorii powiatów: grodzkich i ziemskich.
W aktualnym podziale administracyjnym kluczow rol dla integracji zarzdzania w aglomeracji
poznaskiej odgrywa dobrowolna wspó praca gmin
oraz wspó dzia anie miasta Poznania i powiatu poznaskiego. Ustawodawstwo samorzdowe reguluje
trzy skody kowane formy tego rodzaju kooperacji:
zwizki, porozumienia i stowarzyszenia. Do niedawna
zwizki midzygminne w aglomeracji poznaskiej byy
nieliczne, obejmoway najczciej tylko po kilka gmin
aglomeracji, a w skad adnego z nich nie wchodzio
miasto Pozna. W ostatnim czasie sytuacja ta ulega
jednak zmianie. W maju 2010 r. zarejestrowano
Zwizek Midzygminny „Schronisko dla Zwierzt”
z siedzib w Kostrzynie, który utworzyo 11 gmin powiatu poznaskiego. Celem jego dziaania jest tworzenie warunków do utrzymania porzdku i czystoci,
opieki nad bezdomnymi zwierztami oraz budowa
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i eksploatacja schroniska dla zwierzt. Pierwszym
zwizkiem, w skad którego weszo miasto Pozna
(wraz z 9 gminami podmiejskimi) jest z kolei Zwizek
Midzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznaskiej, zarejestrowany we wrzeniu 2010 r.
Do jego zakresu dziaania naley m.in. opracowanie
projektu wspólnego planu gospodarki odpadami,
funkcjonowanie systemu selektywnego zbierania
i odbierania odpadów komunalnych, zapewnienie
warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji oraz urzdze do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych przez przedsibiorców, zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów
komunalnych a take edukacja ekologiczna.
Najnowszym zwizkiem w aglomeracji jest
Zwizek Midzygminny „Transport Aglomeracji Poznaskiej”, powoany w listopadzie 2010 r.
przez miasta Pozna i Lubo, do których doczya take gmina Dopiewo. Do Zwizku maj przystpi równie gminy Mosina i Puszczykowo. Powstanie Zwizku jest nastpstwem podpisanego
w pa dzierniku 2009 r. listu intencyjnego, którego sygnatariuszem bya take Murowana Golina.
Po rejestracji w MSWiA Zwizek rozpocznie funkcjonowanie jako nowy organizator transportu zbiorowego na terenie gmin go tworzcych. Powoanie
Zwizku jest nastpstwem zawieranych w ostatnich
latach porozumie w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego. Istota tego rodzaju porozumie polega
na tym, e gmina podmiejska powierza, a miasto Pozna przyjmuje do realizacji i wykonuje poprzez swoj
jednostk budetow (Zarzd Transportu Miejskiego)
zadanie w zakresie przewozu osób na okrelonej linii.
Porozumienie umoliwia wczenie objtych nim linii do poznaskiego systemu transportu zbiorowego,
a tym samym pozwala pasaerom na korzystanie
z jednego biletu podczas podróy do i z Poznania oraz
w samym miecie.
Pozostae zwizki celowe w aglomeracji to:
• Zwizek Midzygminny „Puszcza Zielonka”,
• Zwizek Midzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
Prowadz one oywion dziaalno obejmujc jednak swym zakresem tylko cz aglomeracji. Zwizek
Midzygminny „Puszcza Zielonka” zosta wpisany do
rejestru zwizków MSWiA w 2000 r., a celem jego

I nte grac j a z ar z ądz a nia
dziaania jest wspólne planowanie i wykonywanie
zada z zakresu rozwoju turystyki oraz zbiorowego
odprowadzania cieków w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
i okolic”. Zwizek Midzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzib w Czempiniu zosta zarejestrowany w 2004 r. w celu wspópracy
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Jego
obszar dziaania wykracza do znaczco poza sam
aglomeracj poznask.
W dziedzinie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
najwiksz rol odgrywa wspópraca miasta Poznania
i 9 okolicznych gmin w formie porozumienia komunalnego oraz spó ki akcyjnej Aquanet, w której Pozna jest posiadaczem wikszociowego pakietu akcji. Aquanet S.A. znajduje si pod kontrol jednostek
samorzdu terytorialnego, jednak jako spóka prawa handlowego posiada równie pewn autonomi
decyzyjn. Jest wic jednym z wanych podmiotów
zarzdzania rozwojem aglomeracji, gównie z uwagi
na znaczenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla
uruchamiania kolejnych terenów inwestycyjnych.

Porozumienia midzygminne Poznania z okolicznymi gminami dotycz m.in. zada w zakresie
wychowania przedszkolnego i opieki nad dzie mi
w obkach. Porozumienia zawierane s take na
szczeblu powiatowym, przede wszystkim w zakresie
us ug spo ecznych. Powiat poznaski przekaza miastu
Pozna zadania realizowane przez wyspecjalizowane
jednostki: orodki adopcyjno-opiekucze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci. Z kolei
miasto Pozna przekazao powiatowi poznaskiemu
prowadzenie polityki zatrudnienia i przeciwdziaania
bezrobociu. Powiatowy Urzd Pracy, uwzgldniajc
charakter lokalnego rynku pracy, obsuguje ca aglomeracj. Due znaczenie ma równie fakt, e zakres
dziaania komend miejskich policji i stray poarnej
obejmuje zarówno miasto Pozna, jak i cay powiat
poznaski.
Samorzdy lokalne aglomeracji poznaskiej
do powszechnie uczestnicz w rozmaitych stowarzyszeniach, gównie o zasigu ogólnopolskim
lub regionalnym. Tylko nieliczne maj charakter typowo aglomeracyjny. Tu na wyrónienie zasuguje

Wybrane formy wspó pracy midzygminnej w aglomeracji poznaskiej w zakresie transportu publicznego

granice powiatów
granice gmin
gminy, które podjy uchway
o przystpieniu do zwizku
komunikacyjnego
pozostae gminy - sygnotariusze
listu intencyjnego ws. powoania
zwizku komunikacyjnego
gminy objte porozumieniami
z Poznaniem ws. obsugi
niektorych linii autobusowych
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Formy wspó pracy midzygminnej w aglomeracji
poznaskiej w zakresie rozwoju turystyki

Zasig dzia alnoci Aquanet S.A. w aglomeracji
poznaskiej

Zwizek Midzygminny
„Puszcza Zielonka”

akcjonariusze Aquanet S.A.

Stowarzyszenie Gmin
Mikroregionu WPN

odbiorcy wody z Aquanet S.A.

Gminy nalece do PLOT

Wybrane formy wspó pracy midzygminnej w aglomeracji poznaskiej w zakresie gospodarki
komunalnej
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Zwizek Midzygminny
Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

Porozumienie Midzygminne
Zakad Zagospodarowania Odpadów Jarocin

Zwizek Midzygminny Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznaskiej

Zwizek Midzygminny
Schronisko dla Zwierzt

Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej

I nte grac j a z ar z ądz a nia
powoane w 2008 r. Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego (7 gmin
z siedzib w Puszczykowie). Jego gównym celem s
dziaania na rzecz zrównowaonego rozwoju turystyki
i rekreacji.
Dobrym przykadem szerszej formy wspódziaania w zakresie rozwoju rynku turystycznego i promocji jest Poznaska Lokalna Organizacja Turystyczna
(PLOT), zaoona jako stowarzyszenie w 2003 r. Naley do niej miasto Pozna, powiat poznaski i 11
gmin aglomeracji. Oprócz jednostek samorzdowych
w skad PLOT wchodz równie izby samorzdu gospodarczego, instytucje kulturalne, rmy turystyczne
(m.in. hotele), a take takie podmioty, jak Midzynarodowe Targi Poznaskie i Port Lotniczy Poznaawica.
Z perspektywy 20 lat od utworzenia samorzdów
gminnych i 12 lat od powoania powiatów dorobek
wspópracy samorzdów na terenie aglomeracji jest
znaczny. Podstawowym mankamentem dotychczasowych dziaa integracyjnych jest jednak ich fragmentacja (wiele rónorodnych form) i ograniczony zasig

przestrzenny. cilejszej koordynacji wci wymaga
rozwizanie problemów w kluczowych dla rozwoju
i funkcjonowania aglomeracji dziedzinach, takich jak
m.in. programowanie strategiczne, polityka przestrzenna, zarzdzanie infrastruktur drogow, rozbudowa kolei aglomeracyjnej, integracja komunikacji
publicznej, a take wspódziaanie w obszarze usug
spoecznych (m.in. suba zdrowia, kultura, edukacja, sport, turystyka). Cigle przybywaj nowe pola
integracji, tak jak przybywa mieszkaców Poznania
w stre e podmiejskiej, codziennie dojedajcych do
pracy i po usugi do miasta centralnego.
Narastajce problemy funkcjonowania obszarów
silnie zurbanizowanych skoniy administracj rzdow do przedstawienia projektu ustawowego uregulowania formy i zakresu wspópracy samorzdów w obszarach wielkomiejskich. Ustawa metropolitalna jako
instrument odgórnej integracji metropolitalnej jest
na etapie dyskusji i uzgodnie. Bez wzgldu na ich
rezultat konieczne jednak s oddolne formy wspópracy metropolitalnej. W ich inicjowaniu aglomeracja
poznaska staje si liderem w skali ogólnopolskiej.

Uczestnictwo jednostek administracyjnych w formach integracji zarzdzania
na obszarze aglomeracji poznaskiej (2011)
Administracja zespolona

Wspo praca polityczna

Porozumienia
komunalne

Zwizki komunalne

Nazwa jednostki
administracyjnej

Stowarzyszenia

Stra
Poarna

Rynek
pracy

Rada Aglomeracji
Poznaskiej

Stowarzyszenie
Metropolia Pozna

Gospodarka
odpadami

Transport
publiczny

Schronisko
dla zwierzt

Puszcza
Zielonka

Aquanet

ZTM

PLOT

WPN

Miasto Pozna
Powiat poznaski
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Lubo
Mosina

X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x

X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x

X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
-

X
X
X
x

X
X
X
X
X
X

X
-

X
X
x
x
x
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

Murowana
Golina

x

x

x

X

X

X

x

X

X

X

-

X

-

Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica

x
x
x

x
x
x

x
x
x

X
X
X

X
-

x
-

X
X
-

X
-

X
x

X
-

X
X
-

-

-

-

-

-

-

-

X
X

-

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
-

Inne gminy

Gminy powiatu

Policja

X

Stszew

x

x

x

X

Suchy Las
Swarzdz

x
x

x
x

x
x

X
X

X
X
X
X
X
X

Tarnowo
Podgórne

x

x

x

X

X

-

-

-

-

x

-

X

-

Brodnica
Kiszkowo
Oborniki
Skoki
Szamotuy
rem
Razem

2 (+17)

2 (+17)

2 (+17)

X
X
X
22

X
X
X
21

X
10

3 (+3)

11

X
X
6

X
10 (+5)

7

X
X
13

X
7

X – udzia gminy w formie integracji, x – gmina objta form integracji bez bezporedniego udziau w zarzdzaniu, - brak integracji.
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W dniu 15 maja 2007 r. podpisane zostao przez
prezydenta miasta Poznania, starost poznaskiego
oraz wójtów i burmistrzów 17 gmin powiatu poznaskiego „Porozumienie o wspópracy pomidzy
samorzdami aglomeracji poznaskiej”. Wydarzenie
to stao si bardzo wanym krokiem na drodze do zacienienia wspópracy w aglomeracji. Uczestnicy porozumienia utworzyli Rad Aglomeracji Poznaskiej
jako forum wymiany informacji pomidzy jednostkami samorzdowymi oraz plaorm dla uzgadniania
dziedzin wspópracy, majcej w przyszoci przyjmowa konkretne formy prawne. W kolejnych latach
do porozumienia przystpiy 3 gminy spoza powiatu
poznaskiego. Czonkami Rady Aglomeracji wedug
stanu na koniec 2010 r. s: miasto Pozna, powiat poznaski oraz miasta i gminy: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Lubo,
Mosina, Murowana Golina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stszew, Suchy Las, Swarzdz,
Szamotuy, rem, Tarnowo Podgórne.
Porozumienie o wspó pracy pomidzy samorzdami aglomeracji poznaskiej z 15 maja 2007 r. dao
impuls do pogbienia zacienienia wspópracy aglomeracyjnej. Tre porozumienia brzmi nastpujco:
„Dc do wspópracy pomidzy samorzdami aglomeracji poznaskiej i jej trwaego, zrównowaonego i efektywnego rozwoju, bdc wiadomym ogromnych szans stajcych przed aglomeracj

poznask, a take wyzwa w zwizku z nasilajc si
konkurencj regionów i metropolii w jednoczcej si
Europie, chcc doprowadzi do poprawy jakoci ycia
mieszkaców aglomeracji poznaskiej i umocnienia jej
pozycji na scenie polskiej i europejskiej, majc na uwadze denie do rozszerzania zakresu wspólnie podejmowanych dziaa, w celu wykorzystania zasobów i moliwoci samorzdów (…), postanawiamy o utworzeniu,
(…) Rady Aglomeracji, jako Staej Konferencji Wójtów,
Burmistrzów Aglomeracji Poznaskiej oraz Prezydenta
Miasta Poznania i Starosty Poznaskiego.
Wyraajc wol nawizania wspópracy, w szczególnoci w zakresie:
• wspierania inicjatyw gospodarczych,
• dziaania na rzecz marke ngu i promocji,
• gospodarki komunalnej,
• transportu zbiorowego,
• edukacji,
• polityki przestrzennej,
• opieki zdrowotnej,
• podejmowania dziaa zwizanych z turystyk
i ekologi,
• rozwizywania problemów dotyczcych mieszkaców aglomeracji (…)
Partnerzy „Porozumienia o wspópracy” deklaruj,
e doo wszelkich stara, by jak najlepiej wykorzysta
szanse, które staj przed aglomeracj poznask.

15.05.2007 r. Ratusz w Poznaniu - podpisanie porozumienia o utworzeniu Rady Aglomeracji Poznaskiej.
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I nte grac j a z ar z ądz a nia
W celu realizacji zapisów porozumienia, Rada
Aglomeracji Poznaskiej podja dalsze dziaania integracyjne. Na posiedzeniu Rady Aglomeracji w Murowanej Golinie 28 listopada 2008 r. podjto decyzj o wspó nansowaniu projektu „Funkcjonowanie
i kierunki rozwoju aglomeracji poznaskiej”. Jego
celem jest wypracowanie wspólnej strategii rozwoju
w perspektywie najbliszej dekady. Zadanie to powierzono rodowisku ekspertów z najwikszych uczelni
miasta Poznania. W lad za tym pojawiy si dziaania
w skonkretyzowanych formach prawnych, zwizanych z nansowaniem projektu przez jednostki samorzdowe, proporcjonalnie do liczby mieszkaców.
Wspópraca z Centrum Bada Metropolitalnych UAM,

koordynatorem prac nad strategi, zaowocowaa dalszymi krokami o charakterze integracyjnym. Wane dla
przyszoci aglomeracji decyzje zostay podjte w dniu
26 lutego 2010 r. na posiedzeniu Rady Aglomeracji
w Kórniku. Jej czonkowie zgodnie opowiedzieli si za
kontynuacj prac strategicznych i okreleniem docelowej marki aglomeracji poznaskiej jako „Metropolia
Pozna”. Tak nazw nosi nowe stowarzyszenie, zarejestrowane w kwietniu 2011 r., w skad którego weszy
jednostki (z wyjatkiem jednej gminy) skupione do tej
pory w Radzie Aglomeracji Poznaskiej. Do gównych
zada stowarzyszenia naley koordynacja wdraania
wspólnie wypracowanej strategii rozwoju oraz pogbianie procesu integracji metropolitalnej.

Formy i zasig integracji metropolitalnej w Polsce (2011)

Zawizanie w 2007 r. Rady Aglomeracji Poznaskiej jako nieformalnej instytucji zarzdzania wpisao si w ogólnopolski trend do podejmowania tego rodzaju oddolnych inicjatyw. W 2011 r. Rada przeksztacia si w Stowarzyszenie Metropolia Pozna. Na terenie kraju dziaa ju kilka porozumie i stowarzysze metropolitalnych.
Najpeniej umocowan prawnie form kooperacji stanowi Górnolski Zwizek Metropolitalny – „Metropolia
Silesia” – dwumilionowa konurbacja, skadajca si z 14 miast na prawach powiatu.
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Działania integracyjne
w opinii mieszkańców
i polityków
Wprowadzenie skutecznych mechanizmów zarzdzania w aglomeracji zaley przede wszystkim od
dwóch istotnych czynników: politycznej woli zmian
oraz poparcia spoecznego dla ich przeprowadzenia.
Zdaniem D.K. Hamiltona (2000) „wszelkiego rodzaju
studia i raporty eksperckie bd ignorowane dopóki
nie zaistnieje prawdziwie uwiadomiona potrzeba
dziaa na rzecz integracji, powodujca realne zainteresowanie opinii publicznej, a w konsekwencji
take liderów politycznych”. Waciwa diagnoza problemów funkcjonowania aglomeracji wymagaa od
zespou eksperckiego zbadania postaw i preferencji
spoecznych oraz nastawienia liderów politycznych
do omawianych zagadnie.
Badania ankietowe wród mieszkaców, objy
1147 osób z miasta Poznania i gmin nalecych do
Rady Aglomeracji Poznaskiej. Ponadto przeprowadzono take wywiady z 24 przedstawicielami wadz
rónego szczebla, w tym z prezydentem miasta,
starost, z wikszoci wójtów i burmistrzów aglomeracji. Dostarczyy one wielu interesujcych informacji na temat dotychczasowego stanu wspópracy
midzygminnej oraz barier i szans procesu integracji
w przyszoci.
Opinie mieszkaców
Jednym z gównych zagadnie procesu integracji jest kwes a wiadomoci istnienia wspólnych
problemów wymagajcych rozwizania w skali caej
aglomeracji. Wynikajcy z ujawniajcych si potrzeb
nacisk na wadze samorzdowe ze strony mieszkaców jest w stanie wymusi podjcie dziaa w kierunku ich zaspokojenia (np. w zakresie komunikacji
publicznej, usug edukacyjnych itp.). Ankietowani
mieszkacy miasta Poznania i gmin podmiejskich
w zdecydowanej wikszoci dostrzegaj róne problemy funkcjonowania aglomeracji, które doskwieraj im w codziennym yciu, w pracy, przemieszczaniu
si, korzystaniu z usug oraz wypoczynku na terenie
aglomeracji.
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Dua zgodno pomidzy mieszkacami Poznania i gmin aglomeracji wystpuje przy ocenie najwaniejszych dziedzin wymagajcych nawizania
silnej wspópracy miasta Poznania i gmin podmiejskich. Najwysz liczb wskaza otrzymay komunikacja publiczna i infrastruktura drogowa (60-70 %
wypowiedzi).
Opinie polityków
Wypowiedzi polityków lokalnych w trakcie wywiadów bezporednich wiadcz o tym, e ich priorytety w zakresie dziedzin wymagajcych koordynacji
zarzdzania s zgodne ze wskazaniami mieszkaców.
Istnieje w zasadzie powszechna zgoda, i w chwili
obecnej najwaniejsz dziedzin wspópracy powinien by transport publiczny. Liderzy gmin podmiejskich bardzo czsto zastrzegali, i chodzi im w tym
przypadku tylko o koordynacj zarzdzania (w tym
m.in. wspólny bilet), a nie utworzenie jednego przedsibiorstwa komunikacyjnego, obsugujcego cay
obszar. Znaczca cz wójtów i burmistrzów gmin
podmiejskich wskazywaa take na potrzeb cilejszej wspópracy w zakresie infrastruktury drogowej
oraz gospodarki odpadami. Mniejsza liczba gosów
(ok. 20%) dotyczya woli wspópracy w dziedzinie
polityki gospodarczej, gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz planowania przestrzennego. Na kluczowe
znaczenie tej ostatniej dziedziny wskazywali jednak
m.in. Prezydent Miasta Poznania i Starosta Poznaski.
W opinii polityków lokalnych katalog podstawowych
barier i problemów dobrowolnej wspópracy samorzdowej w aglomeracji to:
• niedostateczne uregulowania prawne dotyczce
wspópracy w formie zwizków celowych (m.in.
brak moliwoci uczestnictwa w nich powiatu),
• rónorodno systemów organizacji wykonywania usug publicznych w poszczególnych gminach
(szczególnie w zakresie komunikacji publicznej i gospodarki odpadami), która narastaa od 1990 r.
• wczeniejsze zaangaowanie si w zwizki celowe
i porozumienia midzygminne (np. gospodarki
odpadami), przed pojawieniem si oferty o charakterze aglomeracyjnym,
• niezbyt budujce dowiadczenia dotychczasowej wspópracy gmin podmiejskich z Poznaniem,

Działania integrac yjne w opinii mieszk ańców i polit yków

szczególnie w dziedzinie komunikacji publicznej,
gospodarki wodno-kanalizacyjnej,
• niska sprawno organizacyjna Rady Aglomeracji
Poznaskiej, z racji braku jej upodmiotowienia
prawnego oraz stosunkowo maej iloci czasu powicanej przez samorzdowców i urzdników na
zajmowanie si sprawami aglomeracyjnymi.

Mimo wczeniej wymienionych barier wspópraca
liderów przebiega, ich zdaniem, stosunkowo harmonijnie, wymaga jednak intensy kacji i lepszych
uregulowa prawnych, niezbdnych w sytuacjach
koniktowych.

Priorytetowe dziedziny wspó pracy samorzdowej w aglomeracji w opinii mieszkaców
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Lokalne dokumenty
strategiczne

Strategie rozwoju s jednak dokumentami nadrzdnymi w stosunku do innych komplementarnych
studiów i planów. Analiz treci dokumentów strategicznych objto 22 jednostki administracyjne, lece
na obszarze dziaania Rady Aglomeracji Poznaskiej:
20 miast i gmin oraz miasto Pozna i powiat poznaski. W przypadku wielu gmin strategie wykonywane byy przez jedn i t sam rm doradcz,
posiadaj wic podobn struktur, a nawet wane
z punktu widzenia jej realizacji wspólne dla wszystkich
elementy. Ze wzgldu na cakowicie now Strategi
Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, dokument ten
wymaga osobnego omówienia.
Sporód 22 analizowanych jednostek administracyjnych tworzcych aglomeracj poznask dwie
gminy nie posiadaj strategii rozwoju. S nimi gmina
Kleszczewo oraz miasto i gmina Kostrzyn Wielkopolski. Poowa (11 strategii) lokalnych strategii na terenie
aglomeracji powstaa w latach 2000-2004. Wynika to
midzy innymi z faktu, i strategie gmin miay z zaoenia stanowi instrument do pozyskiwania przez
nie przedakcesyjnych unijnych rodków nansowych.
Du aktywno dziaa strategicznych ju na pocztku lat 90. XX w. wykazywao miasto Pozna, gdzie
pierwsza strategia powstaa ju w 1994 (Strategia
miasta Poznania do 2010 r.) i bya jedn z pierwszych
w skali caego kraju.

Dziaania integracyjne w aglomeracji poznaskiej powinny uwzgldnia zapisy istniejcych dokumentów planistycznych i strategicznych. Ich
inicjowanie, podejmowanie i realizacja to dugotrway proces obejmujcy perspektyw kilku,
a nawet kilkunastu lat. Mylenie aglomeracyjne
jak dotd sabo przebijao si w dokumentach perspektywicznych miast i gmin. Wynika to z przegldu
dokumentów strategicznych jednostek samorzdowych na terenie aglomeracji poznaskiej. Najnowsz
i najbardziej proaglomeracyjn strategi posiada miasto Pozna. Jest ni Strategia Rozwoju Miasta Poznania
do 2030 r.
Jednostki administracyjne obok strategii rozwoju
tworz take inne dokumenty o charakterze strategiczno – planistycznym:
• studia uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
• plany rozwoju lokalnego (dokumenty operacyjne
dla strategii),
• wieloletnie plany inwestycyjne i nansowe.

Zakres czasowy obowizywania strategii miast i gmin aglomeracji poznaskiej
Jednostka administracyjna

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1. Pozna
2. Powiat Poznaski
3. Buk
4. Czerwonak
5. Dopiewo
6. Kleszczewo
7. Komorniki
8. Kostrzyn Wlkp.
9. Kórnik
10. Lubo
11. Mosina
12. Murowana Golina
13. Pobiedziska
14. Puszczykowo
15. Rokietnica
16. Stszew
17. Suchy Las
18. Swarzdz
19. Tarnowo Podgórne
20. Skoki
21. Szamotu y
22. rem

ródo: strategie rozwoju powiatu, miast i gmin aglomeracji poznaskiej.
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016 2017 2018

2019

2020
2030

Lo k alne dokument y strategiczne
W wyniku szybko postpujcego rozwoju spoeczno – gospodarczego, w szczególnoci po przystpieniu do struktur Unii Europejskiej w roku 2004, wiele
zaoe i zada strategicznych, wynikajcych z diagnoz, powstaych przewanie na pocztku lat 2000,
stao si nieaktualnych. Niestety gminy aglomeracji
poznaskiej wykazuj nisk aktywno w zakresie
aktualizacji oraz tworzenia nowych, kompleksowych
dokumentów strategicznych. Przystpiono natomiast
do tworzenia innych dokumentów, wanych z punktu
widzenia zabiegania o rodki nansowe UE (Lokalne
Plany Rozwoju).
Poowa gmin od momentu stworzenia pierwszej strategii nie przeprowadzia ich aktualizacji.
W ostatnich trzech latach (2007-2010) tylko pi gmin
dokonao aktualizacji lub uchwalio nowe strategie.
S nimi: Tarnowo Podgórne, Buk, Lubo, Kórnik
oraz Murowana Golina. Trzy gminy: Komorniki,
Mosina, Czerwonak zaktualizowao swoje strategie w latach 2003-2006. Du aktywnoci z zakresu aktualizacji strategii przejawia miasto i gmina
Murowana Golina, aktualizujca swoj strategi
trzykrotnie, w latach 2004, 2007 oraz 2010. Obecnie najbardziej aktualn strategi w aglomeracji
poznaskiej posiada Pozna (2010), Murowana Golina (2010), gmina Tarnowo Podgórne
(2009) oraz gmina Buk (2008), Kórnik (2007)
i rem (2007). Mimo to w 2010 r. nadal 11 na 20 gmin
aglomeracji poznaskiej posiada nieaktualizowane
strategie, tworzone jeszcze na pocztku dekady.

Strategie lokalne akcentuj elementy aglomeracyjne w zrónicowanym zakresie. Wszystkie gminne
strategie na etapie diagnozy wskazuj na due znaczenie bliskiego ssiedztwa z miastem Poznaniem.
Istnieje w gminach wiadomo wpywu Poznania
na ich rozwój gospodarczy i spoeczny. W diagnozach
strategicznych gminy wykazuj moliwoci i szanse rozwoju, jakie daje im blisko miasta Poznania (rynek
zbytu, rynek pracy, dostp do usug). Powiat poznaski oraz 8 gmin w swoich misjach rozwoju odnosi si
w sposób bezporedni do aglomeracji poznaskiej oraz
do relacji ssiedzkich z miastem Poznaniem. Gminami
tymi s: Buk Czerwonak, Dopiewo, Mosina, Suchy Las,
Swarzdz, Szamotuy oraz Pobiedziska. Strategie gminy
Stszew oraz Skoki nie zawieraj misji strategicznej,
a 9 pozostaych strategii nie posiada adnych odwoa
w kontekcie szerszym, wykraczajcym poza obszar
swojej gminy. Tak maa liczba odwoa w misji strategicznej wynika moe z wskiego rozumienia pojcia
aglomeracji.
Wszelkie odwoania w misjach strategicznych do
aglomeracji poznaskiej oraz do miasta Poznania maj charakter lokalizacyjny i dotycz tylko i wycznie
pooenia wzgldem aglomeracji i Poznania, wzgldnie wypywajcych z tego korzyci dla danej gminy.
Nie zawieraj natomiast odwoa do wspópracy
z miastem lub innymi gminami. Wikszo (75%)
wszystkich strategii miast i gmin aglomeracji poznaskiej zawiera rónego typu odniesienia do miasta
Poznania w przedstawianych celach strategicznych.

Charakter odwo a do miasta Poznania w celach
strategicznych powiatu, miast i gmin aglomeracji
poznaskiej

Charakter odwo a do obszaru aglomeracji poznaskiej w celach strategicznych powiatu, miast
i gmin

ródo: opracowanie wasne na podstawie strategii rozwoju
m i a st i g m i n a g l o m e ra c j i p oz n a  s k i e j .
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Ponad poowa strategii miast i gmin (60%) w swoich celach strategicznych posiada odwo ania do obszaru aglomeracji poznaskiej. Równie tutaj zasadnicz paszczyzn odwoa stanowi kwes a transportu
publicznego, jednak widziana w aspekcie aglomeracyjnym (30%). Wane dla gmin jest równie tworzenie zwizków midzygminnych, na rzecz realizacji poszczególnych, wspólnych celów (26%), podejmowania
wspólnych dziaa z zakresu ochrony rodowiska oraz
turystyki (po 13%), tworzenia wspólnego rynku usug
i towarów dla caej aglomeracji (9%), wspólnej promocji oraz wspólnego wspierania rynku pracy w aglomeracji (4%).
Do g ównych celów strategicznych w strategiach
gminnych, których realizacj zakada wikszo gmin
nale zagadnienia zwizane z owiat (19 gmin), infrastruktur transportow, promocj gospodarcz, sportem i rekreacj (18 gmin), infrastruktur komunaln,

wspieraniem rozwoju gospodarczego, (17 gmin) oraz
kolejno bezpieczestwem publicznym, promocj turystyczn i kultur. Najmniej uwagi wszystkie gminy
powicaj natomiast zagadnieniom innowacyjnej gospodarki (4 gminy), równie integracji midzygminnej
(tylko 5 gmin), budownictwu socjalnemu, teleinformatyzacji a take procesom uspoeczniania i integracji
spoecznej.
Najsabsz stron wszystkich strategii jest brak
cile okrelonych mechanizmów wdraania i monitoringu zada strategicznych.
W ostatnim czasie zauwaalna jest jednak aktywno , w zakresie aktualizacji lub tworzenia nowych
dokumentów strategicznych. Nowo przygotowywane dokumenty powinny uwzgldnia zapisy strategii
rozwoju aglomeracji poznaskiej, jako komplementarnego dokumentu dla strategii lokalnych.

Dzie dziny rozwo j u akc entowan e w strate g i a c h g m i n a g l o m e ra c j i

Lic z ba gm in
ródo: opracowanie wasne na podstawie strategii rozwoju powiatu, miast i gmin aglomeracji poznaskiej.
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Lo k alne dokument y strategiczne
Na pocztku 2009 r. Miasto Pozna przystpio
do prac nad now strategi, bdc odpowiedzi na
zmieniajc si sytuacj spoeczno – gospodarcz
Poznania i nowe wyzwania zwizane z procesami
globalizacji, metropolizacji i suburbanizacji. Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 zosta a
uchwalona przez Rad Miasta Poznania V kadencji
w dniu 11 maja 2010 r. W dokumencie tym znajduje
si szereg zapisów odnoszcych si do caej aglomeracji. S one zapowiedzi rozwoju dugofalowej polityki
aglomeracyjnej wadz miasta.
Jednym z przedstawionych w strategii wyzwa jest
penienie roli „stolicy sprawnie i efektywnie zarzdzanej aglomeracji”. W misji miasta zawarto stwierdzenie, e „Pozna staje si atrakcyjn metropoli dziki
budowaniu partnerskiej wspópracy wszystkich zainteresowanych: wadz samorzdowych, instytucji,
organizacji i podmiotów oraz mieszkaców i dynamizuje swój rozwój przez identy kacje i przyjmowanie
odpowiedzialnoci na wszystkich poziomach dziaania
samorzdu”.
Otwarto na wspóprac oraz konkretne inicjatywy kooperacyjne w strategii Poznania zawiera
program strategiczny „Metropolitalny Pozna” (jeden z 21 programów strategicznych miasta). Celem
programu jest: „Rozwój zintegrowanej wewntrznie
metropolii wiadczcej zaawansowane usugi na rzecz
regionu i kraju oraz osignicie wanej pozycji w sieci
miast metropolitalnych pozwalajcej skutecznie konkurowa w kraju oraz na arenie midzynarodowej”.
W programie akcentuje si konieczno wspópracy na
poziomie ponadlokalnym na paszczy nie spoecznogospodarczej w aspekcie przemian globalizacyjnych.

Planowane dzia ania/projekty w programie
„Metropolitalny Pozna”.
1. Stworzenie struktury organizacyjnej, administracyjnej i informacyjnej metropolii.
2. Poczenie metropolii z polsk/europejsk sieci
transportow i komunikacyjn.
3. Rozwój Midzynarodowego Portu Lotniczego jako
laru wspierajcego rozwój metropolii.
4. Wzrost funkcjonalnoci rozwiza komunikacyjnych oraz integracja transportu w aglomeracji.
5. Wspieranie rozwoju gospodarczego metropolii.
6. Wzmacnianie roli Midzynarodowych Targów Poznaskich, stanowicych wizytówk potencjau
metropolii, jako europejskiego centrum handlu,
wystaw i konferencji.
7. Wzmacnianie pozycji metropolii jako centrum
usug wyszego rzdu dla regionu i kraju.
8. Tworzenie zintegrowanego metropolitalnego systemu gospodarki wodno-ciekowej, gospodarki
odpadami oraz ochrony rodowiska i przyrody.
9. Tworzenie sieci wspópracy na rzecz rozwoju metropolii.
10. Opracowanie i realizacja wspólnej promocji marke ngowej dla metropolii.

Caociowym efektem realizacji programu Metropolia Pozna ma by zrównowaony rozwój, spójno
funkcjonalna i przestrzenna metropolii. Realizacja
przez miasto Pozna metropolitalnego programu
strategicznego jest podstawowym warunkiem rozwoju aglomeracji poznaskiej. Strategia zapowiada konieczno uwzgldnienia jej zapisów (w tym
w programie Metropolitalny Pozna) wraz z przyjciem przez Rad Aglomeracji Poznaskiej Strategii
Rozwoju dla tego obszaru. Równie niezbdnym warunkiem jest wpisanie elementów strategii aglomeracyjnych do dokumentów strategicznych powiatu
oraz miast i gmin aglomeracji.
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Wizja Metropolii Poznań 2020

Metropolia Pozna
umiejtnie czy potencja
miasta Poznania, ssiednich gmin i powiatu poznaskiego.
Dziki wielkopolskiej tradycji i solidnoci,
europejskim standardom, wiedzy i kreatywnoci,
wspólnie podejmowane dziaania przyczyniaj si do:
• podnoszenia jakoci ycia mieszkaców,
• rozwoju przyjaznych usug i nowoczesnej gospodarki,
• ksztatowania adu przestrzennego,
• utrwalania wizerunku zintegrowanej
i dynamicznej metropolii sukcesu.

Metropolia Pozna
zintegrowanym i nowoczesnym obszarem sukcesu
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Realizacja wizji rozwoju w skali caej metropolii poznaskiej oznacza:
• integracj dziaa w rozwizywaniu problemów przekraczajcych
granice administracyjne, wynikajcych z uwarunkowa przyrodniczych, spoecznych i gospodarczych obszaru metropolii,
• koordynacj planowania przestrzennego w skali ponadlokalnej, ze
szczególnym uwzgldnieniem planowania terenów mieszkaniowych, inwestycyjnych, infrastruktury technicznej i transportowej
oraz prowadzenie polityki krajobrazowej w skali caej metropolii,
• wspóprac na polu zagranicznej promocji oraz w dziedzinach, które
przekraczaj moliwoci kompetencyjne, nansowe, organizacyjne
lub kadrowe pojedynczych jednostek terytorialnych,
• wspódziaanie w sytuacji gwarantujcej lepsze, bardziej efektywne
i tasze wiadczenie usug komunalnych, komunikacyjnych, kulturalnych, owiatowych, zdrowotnych i turystycznych,
• koordynacj dziaa w sytuacjach nadzwyczajnych: katastrof, klsk
ywioowych, wypadków,
• pozyskiwanie zewntrznych rodków nansowych (w tym unijnych)
na realizacj zada i budow infrastruktury metropolitalnej,
• prowadzenie analiz spoeczno-gospodarczych w skali caej metropolii, zbieranie i harmonizacj bazy danych,
• wytyczanie kierunków rozwoju spoeczno-gospodarczego, wdraanie wspólnej strategii rozwoju,
• budowanie wród mieszkaców nowego typu tosamoci i mylenia
metropolitalnego („myl metropolitalnie, dziaaj lokalnie”).
Budowanie tosamoci metropolitalnej to zadania wymagajce duej
troski, pracy ekspertów i dziaalnoci mediów lokalnych. Szczególnie to
ostatnie zadanie wymaga duej troski wszystkich liderów politycznych,
ekspertów i przedstawicieli mediów. Stworzenie instytucji wspópracy
metropolitalnej trwa kilka miesicy, wypracowanie pierwszych efektów
wspópracy kilka lat, natomiast zbudowanie wiadomoci metropolitalnej to wyzwanie na co najmniej lat kilkanacie.
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Zasady rozwoju metropolii
Równie wane jak nakrelenie docelowej wizji
rozwoju zintegrowanej i nowoczesnej metropolii,
jest zde niowanie zasad jej tworzenia – swoistego
dekalogu postpowania w trudnym i dugim procesie integracji metropolitalnej. Jego respektowanie
bdzie bardzo wane dla realizacji strategii. Pewne uniwersalne zasady zostay przedstawione ju
w raporcie OECD w 2000 r. Cies for cizens: improving governance in metropolitan areas (Miasta
dla mieszkaców. Usprawnianie wspórzdzenia
w obszarach metropolitalnych). Zawsze naley je
odnosi do specy ki metropolii poznaskiej, istoty jej funkcjonowania, przesanek, uwarunkowa
i barier integracji zarówno w skali krajowej, jak
i lokalnej.
Zasady integracji to nic innego jak reguy gry,
które ustalaj i których przestrzegaj wszyscy jej
aktorzy, zarówno realizatorzy, jak i bene cjenci
strategii. Przedstawione obok wartoci odpowiadaj standardom nowoczesnego wspózarzdzania w metropolii (ang. metropolitan governance).
To zarzdzanie zintegrowane, zarówno jeli chodzi
o samorzdy terytorialne rónych szczebli, jak równie ich wspóprac z mieszkacami i licznymi podmiotami ze sfery publicznej i komercyjnej. Przyjcie
sformuowanych obok zasad mona wic uzna za
fundamentalne dla pomylnego przebiegu caego
procesu strategicznego.
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Jeremy Riin, amerykaski ekonomista w swojej
ksice European Dream (2005) wskazuje na wiksz dojrzao Europejczyków, którzy jego zdaniem
bardziej ni Amerykanie czuj si odpowiedzialni
za swoje wspólnoty. Wedug Riina to wanie
na Starym Kontynencie powstaj projekty i koncepcje, które maj niezwykle istotne znaczenie
dla przyszoci rodzaju ludzkiego. Pod wieloma
wzgldami europejskie marzenie stanowi zwierciadlane przeciwiestwo american dream. Podczas
gdy marzenie amerykaskie oznacza nieskrpowany wzrost gospodarczy, bogactwo jednostki i denie do realizacji wasnego interesu, marzenie
europejskie koncentruje si w wikszym stopniu
na zrównowaonym rozwoju, jakoci ycia i trosce
o wspólnot.
Ten wyrónik Europy powinien mie odzwierciedlenie take w procesie integracji w ramach
aglomeracji poznaskiej. Tworzenie metropolii zacz naley od budowania wiadomoci metropolitalnej, mylenia i dziaania ponad granicami miast
i gmin, gdzie ludzie i dobra kr mimo ich istnienia, a politycy lokalni skupiaj si na wspólnym
rozwizywaniu problemów i deniu do sukcesu.

Zasady integracji metropolitalnej
1. Transparentno
Zrozumiao dziaa integracyjnych dla mieszkaców metropolii poprzez dostpno
do wiedzy i informacji o wdraanych programach, ich efektach i skutkach spoecznych,
gospodarczych i przestrzennych.
2. Pomocniczo (Subsydiarno )
Ograniczenie zada i form integracji metropolitalnej tylko do tych dziedzin, w których
samodzielne dziaanie samorzdów lokalnych jest niemoliwe, mao skuteczne lub
zbyt kosztowne i wymaga wsparcia instytucjonalnego, kadrowego lub nansowego.
3. Koordynacja
Spójno procesu integracji, wymóg funkcjonalnego i sektorowego wspódziaania
poprzez odpowiednie organy i instytucje samorzdowe, publiczne lub komercyjne,
znajdujce si na terenie metropolii.
4. Partnerstwo
Partnerskie traktowanie wszystkich uczestników procesu budowania spójnej i konkurencyjnej metropolii, z poszanowaniem ich tosamoci.
5. Zrównowaenie
Podejmowanie dziaa gwarantujcych równowag przestrzenn (ad przestrzenny)
i funkcjonaln (powizanie i uzupenianie si funkcji), zarówno w skali lokalnej, jak
i w skali caej metropolii.
6. Solidarno
Solidarne uczestnictwo w procesie integracji wszystkich samorzdów i partnerów strategicznych, partycypowanie w obowizkach realizacji i nansowania zada integracyjnych
wedug wypracowanych w metropolii regu, jak i w korzyciach z nich pyncych.
7. Partycypacja
Zagwarantowanie w procesie zarzdzania metropoli mechanizmów uczestnictwa
mieszkaców, organizacji spoecznych, instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych.
8. Elastyczno
Zdolno adaptacji rozwiza metropolitalnych i form integracji do zmieniajcych si
warunków spoeczno-gospodarczych, zwaszcza w obliczu rozwijajcych si procesów
urbanizacji, metropolizacji i globalizacji gospodarki.
9. Konkurencyjno
Zapewnienie konkurencyjnoci programów integracyjnych w stosunku do innych dziaa
podmiotów wewntrznych i zewntrznych w metropolii oraz zapewnienie wspólnej metropolii zdolnoci skutecznego konkurowania na arenie krajowej i midzynarodowej.
10. Konsensualno
Powstawanie programów integracyjnych i okrelanie instrumentów ich realizacji
w drodze uzgodnienia i wspólnego stanowiska, stosownie do przyjtych w metropolii
regu gosowania i zasad partycypacji spoecznej.
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F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E
W wyniku dokonanej diagnozy funkcjonowania
aglomeracji poznaskiej za priorytetowe dla jej dalszego rozwoju uznano 5 osi strategicznych. W perspektywie najbliszej dekady s one, w opinii ekspertów,
kluczowe dla wzrostu spójnoci i konkurencyjnoci
tworzcej si Metropolii Pozna:

Uzasadnienie przedstawia najwaniejsze argumenty
przemawiajce za uruchomieniem programu i jest
wynikiem wykonanej diagnozy.

1. Gospodarka przestrzenna i rodowisko: ksztatowanie adu przestrzennego w metropolii, zgodnie z zasadami zrównowaonego rozwoju, racjonalne zagospodarowywanie przestrzeni stosownie do europejskich
norm rodowiskowych, krajobrazowych i urbanistycznych oraz w zgodzie z potrzebami mieszkaniowymi,
produkcyjnymi i wypoczynkowymi obecnych i przyszych pokole mieszkaców metropolii.

Dzia ania stanowi najwaniejsz cz programu.
Poprzez haso i syntetyczny opis daj obraz sekwencji
proponowanych przedsiwzi .

2. Infrastruktura i organizacja transportu: rozbudowa
i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej metropolii w celu zwikszania jej dostpnoci w skali krajowej i midzynarodowej oraz zapewnienia wewntrznej
spójnoci transportowej metropolii, z preferencj dla
rozwoju zintegrowanej komunikacji publicznej.
3. Gospodarka i rynek pracy: wspieranie rozwoju
gospodarczego, którego celem jest wzrost konkurencyjnoci metropolii jako miejsca dobrych inwestycji,
rozwój sektora innowacyjnego, tworzenie sieci wspópracy podmiotów gospodarczych w metropolii w oparciu o rozwinity rynek pracy i jego silne powizania
z lokalnym potencjaem edukacyjnym i naukowym.
4. Us ugi spo eczne: tworzenie przyjaznych mieszkacom usug spoecznych, zintegrowanych tematycznie,
gwarantujcych dobr dostpno przestrzenn i ekonomiczn, w atrakcyjnej formule, zachcajcej mieszkaców oraz osoby odwiedzajce metropoli do korzystania z nich.
5. Zintegrowane zarzdzanie i markeng terytorialny:
budowa form wspópracy i sprawnego zarzdzania
w metropolii z udziaem samorzdów oraz innych
instytucji publicznych i komercyjnych.
Zespó ekspercki opracowa projekty 28 programów strategicznych, skadajcych si kadorazowo
z nastpujcych elementów:
Cel programu to nakrelenie zasadniczych wyzwa
w danym obszarze dziaa, stojcych przed wadzami
i mieszkacami metropolii.
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Wizja sukcesu to oczekiwany przyszy stan w metropolii (za 10 lat i wicej), po okresie wdroenia i realizacji programu.

Powizania z innymi programami informuj o kompleksowym charakterze dziaa, wskazujc na moliwo lub potrzeb tworzenia sieci wspópracy midzy
podmiotami realizujcymi poszczególne programy.
Efekty i mierniki to zbiór najwaniejszych rezultatów
wynikajcych z podjcia dziaa oraz ich mierzalnych
(mierniki ilociowe) i niemierzalnych (cechy jakociowe) parametrów. Pozwalaj one na biecy monitoring programów strategicznych oraz ocen stopnia
realizacji strategii.
ród a nansowania wskazuj na zasadnicze wsparcie nansowe programów, z podziaem na rodki
wasne (samorzdowe) i zewntrzne (fundusze europejskie, fundusze krajowe, rodki prywatne itp.)
lub ich monta nansowy. Szczegóowy wykaz róde
nansowania przedstawiono w rozdziale powiconym realizacji strategii.
Realizatorzy programu to podmioty, które powinny
najsilniej uczestniczy w jego wdraaniu, angaujc
swoj wiedz, prac i rodki. S to przede wszystkim
samorzdy miast gmin i powiatu, a take ich zwizki
i stowarzyszenia oraz istniejce lub nowe instytucje
o charakterze metropolitalnym.
Partnerzy programu to podmioty wspópracujce,
angaujce swoje rodki oraz promujce program.
We wspópracy z realizatorami staj si wspówykonawcami programu, a czsto take jego bezporednimi bene cjentami.
Benecjenci programu to osoby, instytucje, podmioty osigajce korzy bezporedni lub poredni
z jego wdraania i realizacji. Najwikszym bene cjentem programów strategicznych s sami mieszkacy
aglomeracji.

OSIE

PROGRAMY

1

Gospodarka
przestrzenna
i rodowisko

1.1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego
metropolii poznańskiej
1.2. Poprawa standardów planistycznych, urbanistycznych i architektonicznych
1.3. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego
1.4. Wielofunkcyjna gospodarka rolna
1.5. Kształtowanie i ochrona terenów o wysokich
walorach przyrodniczych
1.6. Jakość i dyspozycyjność zasobów wodnych
1.7. Zintegrowany system gospodarki odpadami
1.8. Ekologiczne środowisko zamieszkania

2

Infrastruktura
i organizacja
transportu

2.1. Metropolitalny wielofunkcyjny
węzeł transportowy
2.2. Kolej metropolitalna
2.3. Zintegrowany transport publiczny
2.4. Infrastruktura i ruch rowerowy

3

Gospodarka
i rynek pracy

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Harmonizacja wspierania gospodarki
Powiązania i transfer technologii
Monitoring podaży i popytu na pracę
Współpraca systemu edukacji z gospodarką

4

Us ugi
spo eczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Jakość i organizacja edukacji
Współpraca i uczestnictwo w kulturze
Metropolitalna oferta turystyczna
Metropolia sportu
Bezpieczeństwo publiczne w metropolii
Metropolia równych możliwości społecznych

5

Zintegrowane
zarz dzanie
i marke ng
terytorialny

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Instytucje współpracy metropolitalnej
Standardy usług publicznych
Metropolitalny system informacyjny
Strategia marki i produkty metropolitalne
Metropolia w sieci międzynarodowej
Tożsamość metropolitalna
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Program

1.1

Koncepcja zagospodarowania
przestrzennego metropolii
poznańskiej
Cel: Stworzenie spójnej wizji zagospodarowania przestrzennego metropolii w celu zapewnienia zrównowaonego i trwaego rozwoju, a take projektu rozmieszczenia funkcji oraz infrastruktury o charakterze
metropolitalnym.
Uzasadnienie: Dalszy rozwój przestrzenny aglomeracji poznaskiej jest nieunikniony i potrzebny,
jednak musi on zosta prawidowo ukierunkowany.
Zestawienie aktualnie istniejcych w gminach dokumentów planistycznych (studia uwarunkowa
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) nie pozwala na stwierdzenie, e na ich podstawie moliwe jest prowadzenie spójnej polityki
przestrzennej w skali caej aglomeracji. Konieczne
jest wic podjcie dziaa zmierzajcych do optymalizacji rozmieszczenia rónorodnych funkcji
w wymiarze ponadlokalnym oraz infrastruktury technicznej i spoecznej. Naley równie ogranicza zjawisko chaotycznego rozlewania si zabudowy o niskiej intensywnoci (urban sprawl). Powoduje ono bowiem nieracjonalny
wzrost kosztów rozwoju przestrzennego poprzez m.in.
nadmierne wyduenie sieci infrastruktury technicznej
i dróg dojazdowych. Std te niezbdne jest stworzenie caociowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla aglomeracji poznaskiej. Jej ustalenia
powinny mie charakter pomocniczy wobec gmin
– celem koncepcji jest bowiem wspomaganie, a nie
zastpowanie lokalnej polityki przestrzennej. Planowanie miejscowe jest i nadal bdzie wyczn domen gmin. Koncepcja powinna dotyczy tylko ogólnych
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
spraw o znaczeniu ponadlokalnym, wanych dla caej
aglomeracji, takich jak funkcje i infrastruktura o charakterze metropolitalnym. W tym zakresie wytyczne
koncepcji powinny by jednak respektowane przez
wszystkie objte ni gminy i w peni realizowane
w praktyce planistycznej.
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Wizja sukcesu: Metropolia bdzie dysponowa koncepcj zagospodarowania przestrzennego, umoliwiajc sprawn koordynacj polityki przestrzennej miasta Poznania i gmin podmiejskich, dziki
której:
• ograniczone zostanie zjawisko urban sprawl,
• zracjonalizowane bdzie rozmieszczenie sieci infrastruktury technicznej,
• zaoferowane bd przyjazne warunki dla inwestowania zgodnie z zasadami zrównowaonego
rozwoju,
• zoptymalizowana zostanie lokalizacja ponadlokalnych elementów infrastruktury spoecznej
(obiekty suby zdrowia, opieki spoecznej, kultury, edukacji, sportu i rekreacji) oraz komercyjnej (m.in. handel wielkopowierzchniowy, usugi
logistyczne),
• realizowana bdzie spójna koncepcja rozwoju
sieci transportowej, zmierzajca do racjonalizacji
struktury przewozów osób i towarów,
• poprawie ulegn powizania metropolii z krajowym i europejskim systemem transportowym
(dostpno kolejowa, samochodowa, lotnicza),
• stworzona zostanie spójna wizja zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego metropolii
(m.in. szlaki turystyczne, baza noclegowa),
• zachowane bd wartoci kulturowe obszarów
unikatowych w skali metropolii.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego metropolii
stan si przedmiotem ogólnospoecznego konsensusu,
a partykularne interesy poszczególnych osób i jednostek nie bd przewaay nad dziaaniami racjonalnymi
z punktu widzenia caoci metropolii.

G o s p o d a r k a p r ze s t r ze n n a i ś ro d ow i s k o

Powizania z innymi programami:
1.2. Poprawa standardów planistycznych, urbanistycznych i architektonicznych..
1.3. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego.
1.5. Kształtowanie i ochrona terenów o wysokich
walorach przyrodniczych.
1.6. Jakość i dyspozycyjność zasobów wodnych.
1.8. Ekologiczne środowisko zamieszkania.
2.1. Metropolitalny wielofunkcyjny wze transportowy.
2.2. Kolej metropolitalna.
2.3. Zintegrowany transport publiczny.
2.4. Infrastruktura i ruch rowerowy.
4.3. Metropolitalna oferta turystyczna.
Efekty i mierniki realizacji programu:
• powstanie koncepcji zagospodarowania
przestrzennego metropolii,
• liczba gmin, które dostosoway swoje dokumenty planistyczne do ustale koncepcji.
ród a nansowania:
• budety gmin i powiatów,
• fundusze europejskie.
Realizatorzy:
• samorzdy miast, gmin i powiatów (jednostki
ds. planowania przestrzennego, w tym Miejska Pracownia Urbanistyczna),
• Stowarzyszenie Metropolia Pozna,
• Centrum Bada Metropolitalnych UAM.
Partnerzy programu:
• samorzd województwa (Wielkopolskie Biuro
Planowania Przestrzennego),
• podmioty majce istotny wpyw na zagospodarowanie przestrzenne metropolii (m.in. przedsibiorstwa energetyczne, wodno-kanalizacyjne,
zarzdcy dróg, instytucje ochrony rodowiska
i przyrody).
Benecjenci:
• mieszkacy metropolii,
• samorzdy lokalne (jednostki ds. planowania
przestrzennego i infrastruktury technicznej).
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Proponowane dzia ania:
1.1.1. Diagnoza uwarunkowa i stanu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotem diagnozy bdzie rozpoznanie
i ocena takich elementów, jak:
• uwarunkowania rodowiskowe i przyrodnicze,
• aktualna struktura funkcjonalno-przestrzenna aglomeracji,
• dostpno do usug o znaczeniu ponadlokalnym,
• rozmieszczenie funkcji o charakterze metropolitalnym,
• aktualne polityki przestrzenne gmin,
• efektywno wykorzystania istniejcej
infrastruktury technicznej oraz sieci drogowej i kolejowej w powizaniu z intensywnoci zabudowy,
• jako przestrzeni publicznych.
1.1.2. Opracowanie koncepcji kierunków rozwoju
przestrzennego metropolii.
Priorytetem koncepcji zagospodarowania przestrzennego powinny by ustalenia
dotyczce:
• rozwoju sieci dróg koowych i transportu
szynowego,
• rozbudowy sieci infrastruktury technicznej o charakterze metropolitalnym,
• wskazania obszarów priorytetowych dla
rozwoju funkcji mieszkaniowych, usugowych i produkcyjnych,
• rozmieszczenia obiektów infrastruktury
spoecznej o znaczeniu ponadlokalnym,
• lokalizacji nowych przestrzeni kreatywnych centrów powizanych z globaln
gospodark, nauk i kultur,
• ochrony rodowiska i krajobrazu kulturowego oraz zagospodarowania turystycznego.
1.1.3. Stworzenie zasad wdraania ustale koncepcji do studiów uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (dla obszarów o strategicznym znaczeniu dla metropolii).

F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E

Program

1.2

Poprawa standardów
planistycznych, urbanistycznych
i architektonicznych
Cel: Realizacja dziaa systemowych w zakresie architektury i urbanistyki, prowadzcych do ksztatowania adu i harmonii przestrzennej oraz porzdku
kompozycyjno-funkcjonalnego, poprawa jakoci
zabudowy, stworzenie spójnego systemu przestrzeni
publicznych.
Uzasadnienie: Podstawowe dokumenty planistyczne
gmin aglomeracji — studia uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego wykazuj
bardzo due zrónicowanie pod wzgldem zastosowanych technik legislacyjnych i gra cznych. Utrudnia
to koordynacj polityki przestrzennej w skali aglomeracji. Równie w sferze realizacyjnej nowe strefy
zurbanizowane charakteryzuj si znaczcymi rónicami pod wzgldem standardów urbanistycznych.
W wielu przypadkach szeroko rozumiane wyposaenie infrastrukturalne jest niedostateczne w stosunku do poziomu oczekiwanego od europejskiej metropolii. Zdecydowana wikszo nowej zabudowy
w gminach aglomeracji nie wyrónia si oryginalnoci i reprezentuje przecitn jako kompozycyjn.
Cechami charakteryzujcymi t zabudow s:
• monotonia stylistyczna zabudowy, zanik charakterystycznych form zwizanych z lokaln tradycj
i miejscowymi materiaami,
• odtwarzanie form midzynarodowych i obce
zapoyczenia stylistyczne „modnych” wzorów
z Europy Zachodniej zamiast kreatywnej interpretacji wzorów lokalnych,
• brak nawizania stosowanych materiaów
i kolorystyki do otoczenia krajobrazowego, niewielki stopie nawizania do tradycji budowlanej
Wielkopolski,
• maa uwaga przykadana do detalu architektonicznego.
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Tego rodzaju zabudowie towarzysz przestrzenie
publiczne, których stan nie jest w peni zadowalajcy, na co w duej mierze skadaj si niewaciwe standardy i metody projektowania przestrzeni publicznych, szczególnie w nowych osiedlach
deweloperskich. Std te, pomimo niesprzyjajcych
regulacji prawnych, zachodzi potrzeba podjcia
w aglomeracji wspólnych, systemowych dziaa
naprawczych w zakresie szeroko rozumianego adu
przestrzennego.
Wizja sukcesu: W metropolii zostanie osignity ad
przestrzenny poprzez:

• wprowadzenie wspólnych standardów urbanistycznych,
• kreowanie wysokiej jakoci przestrzeni
publicznych,
• podkrelenie miejscowej tosamoci architektonicznej.
ad przestrzenny bdzie istotnym czynnikiem konkurencyjnoci metropolii. Bdzie przedmiotem satysfakcji mieszkaców, przycignie turystów oraz inwestorów, m.in. z przemysów high-tech, cenicych
wartoci kulturowe i estetyczne towarzyszce rodowisku pracy. Rozpowszechniane bd dobre wzorce
w zakresie architektury, urbanistyki i ksztatowania krajobrazu. Szeroki przepyw informacji oraz
dobrych wzorców pomidzy jednostkami samorzdowymi bdzie sprzyja osigniciu wikszego
adu przestrzennego. Nowo budowane obiekty
i osiedla odpowiada bd wspólnie wypracowanym
standardom urbanistycznym. Ich architektura w duym stopniu nawizywa bdzie do lokalnej tradycji
kulturowej.

G o s p o d a r k a p r ze s t r ze n n a i ś ro d ow i s k o

Powizania z innymi programami:
1.1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego metropolii poznaskiej.
1.3. Ochrona i ksztatowanie krajobrazu kulturowego.
1.6. Jako i dyspozycyjno zasobów wodnych.
1.8. Ekologiczne rodowisko zamieszkania.
5.1. Instytucje wspópracy metropolitalnej.
5.2. Standardy usug publicznych.
5.6. Tosamo metropolitalna.

Efekty i mierniki realizacji programu:
• liczba dziedzin planowania przestrzennego,
w których wypracowano wspólne standardy
projektowania,
• liczba gmin, które akceptuj i promuj wspólne
standardy planistyczne,
• nowo powstae obiekty i przestrzenie publiczne, przy których projektowaniu zastosowano
standardy planistyczne oraz promowane wzorce zabudowy.
ród a finansowania:
• budety gmin i powiatów,
• fundusze europejskie,
• rodki inwestorów prywatnych (deweloperzy
i inwestorzy indywidualni pragncy stosowa
wysokiej klasy rozwizania architektoniczne
i urbanistyczne).
Realizatorzy:
• Stowarzyszenie Metropolia Pozna,
• samorzdy miast, gmin i powiatów (jednostki
ds. planowania przestrzennego i ds. architektoniczno-budowlanych).
Partnerzy programu:
• uczelnie wysze,
• urzdy ochrony zabytków,
• organizacje architektów i urbanistów,
(Towarzystwo Urbanistów Polskich, Stowarzyszenie Architektów RP, Zachodnia Okrgowa
Izba Urbanistów),
• samorzd województwa (Wielkopolskie Biuro
Planowania Przestrzennego),
• podmioty majce istotny wpyw na zagospodarowanie przestrzenne metropolii (m.in.
przedsibiorstwa energetyczne, wodno-kanalizacyjne, zarzdcy dróg, instytucje ochrony
rodowiska i przyrody).
Beneficjenci:
• mieszkacy metropolii,
• urzdy miast i gmin, starostwo powiatowe,
• inwestorzy budowlani,
• pracownie urbanistyczne.
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Proponowane dzia ania:
1.2.1. Utworzenie metropolitalnego forum planowania przestrzennego z udziaem osób
odpowiedzialnych za polityk przestrzenn
w miastach, gminach i powiatach (radni, urzdnicy, urbanici) w celu poprawy
koordynacji dziaa i wymiany informacji
w relacjach midzygminnych i gminno-powiatowych.
1.2.2. Wypracowanie wspólnych standardów przygotowywania studiów uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin.
1.2.3. Stworzenie standardów i przykadowych
wzorników projektowania przestrzeni oraz
budynków publicznych w metropolii w celu
poprawy ich atrakcyjnoci dla mieszkaców,
turystów i inwestorów.
1.2.4. Stworzenie standardów urbanistycznych
metropolii dla stref mieszkaniowych, usugowych, sportowo-rekreacyjnych i przemysowych — wymogi dotyczce m.in. uzbrojenia terenów inwestycyjnych, zasad ochrony
rodowiska, wska ników chonnoci ekologicznej, miejsc parkingowych, terenów zielonych i placów zabaw w przeliczeniu na liczb
mieszkaców.
1.2.5. Edukacja i oddziaywanie na inwestorów
i architektów w celu promocji wzorców zabudowy nawizujcych do lokalnej tradycji
architektonicznej i kulturowej, z uwzgldnieniem miejscowej specyfiki poszczególnych
obszarów metropolii.

F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E

Program

1.3

Ochrona i kształtowanie krajobrazu
kulturowego
Cel: Zachowanie specy ki i walorów krajobrazu kulturowego rónych obszarów metropolii, wdroenie
zintegrowanego systemu ochrony krajobrazu w planowaniu i uytkowaniu przestrzeni metropolii.
Uzasadnienie: W przestrzeni aglomeracji istniej
cenne zasoby krajobrazu i dziedzictwa historycznokulturowego o wysokich walorach widokowych. Ich
specy ka i wyjtkowo powinny zosta uznane za
wany potencja rozwojowy. Europejska Konwencja
Krajobrazowa stwierdza, i krajobraz jest wanym
skadnikiem jakoci ycia i zachowania tosamoci
wspóczesnych spoeczestw. Poprzez raty kacj tego
dokumentu Polska zobowizaa si do rozpoznania,
identy kacji i ochrony tradycyjnego krajobrazu, rozcigajc ten obowizek na wszystkie poziomy zarzdzania i administracji. W aglomeracji poznaskiej silnie postpuje presja inwestycyjna, a now zabudow
mieszkaniow i usugow charakteryzuje oderwanie
od tradycyjnych wiejskich struktur przestrzenno-krajobrazowych. Nastpuje zanik tradycyjnych elementów
krajobrazu rolniczego. Nowe podziay wasnociowe
gruntów deformuj najcenniejsze struktury historyczne i krajobrazowe. ywioowa i sabo kontrolowana
zabudowa rekreacyjna oraz mieszkaniowa koncentruje si take na obszarach o najwyszych walorach
krajobrazowych. Ogromn strat jest postpujca dewastacja zabytkowych obiektów architektonicznych
i zespoów zabudowy miejskiej i wiejskiej. Nastpuje
homogenizacja krajobrazu kulturowego oraz zanik
lokalnej tradycji budowlanej. Niedostateczna jest
równie promocja walorów krajobrazowych i kulturowych oraz ich znaczenia dla rozwoju metropolii.
Ochrona i zachowanie tradycyjnych krajobrazów nie
oznaczaj bynajmniej „zamraania” form historycznych lub bezkrytycznego „powrotu do przeszoci”.
Konwencja uznaje nieuchronno pewnych przeksztace, uzasadnionych przez rónego rodzaju potrzeby
spoeczne i gospodarcze, podkrelajc jednoczenie

78

Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej

znaczenie mdrego zarzdzania zasobami krajobrazu.
Mona je skutecznie chroni tylko przez stworzenie
i wdraanie spójnej polityki krajobrazowej. Obejmuje
ona skonstruowanie zestawu rónego rodzaju instrumentów – prawnych, planistycznych, ekonomicznych
i edukacyjnych.
Wizja sukcesu: Cenne kulturowo obszary metropolii
zachowaj swoj specy k krajobrazow. Przestrze
historyczno-kulturowa metropolii bdzie czytelna
i rozpoznawalna na zewntrz. Wzmocni si identy kacja lokalnych spoecznoci z miejscem zamieszkania,
w którym szanuje si i podkrela walory krajobrazowe. Samorzdy i mieszkacy uznaj krajobraz kulturowy za wany i wymierny potencja rozwoju lokalnego.
Zasoby krajobrazu kulturowego bd waciwie wykorzystywane dla potrzeb turystyki i rekreacji. Nastpi
zachowanie, a nawet odtwarzanie, wartociowych
form krajobrazu kulturowego oraz historycznych
podziaów przestrzeni. Stworzone zostan skuteczne narzdzia realizacji spójnej polityki krajobrazowej
(koncepcje strategiczne, struktury organizacyjne, rozwizania prawne, system nansowania) oparte na zaoeniach Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Idea
ochrony krajobrazu uzyska wsparcie ze strony mieszkaców. Popularyzowane bdzie tworzenie parków
kulturowych jako nowych form ochrony krajobrazu.
Ochrona krajobrazu kulturowego wczona zostanie
do programów odnowy wsi. Nastpi rozwój edukacji krajobrazowej i podnoszenie poziomu kwali kacji
kadry gminnej, projektantów, planistów i decydentów.
Problematyka krajobrazowa wprowadzona zostanie
do programów szkó rónych szczebli.

G o s p o d a r k a p r ze s t r ze n n a i ś ro d ow i s k o

Powizania z innymi programami:
1.1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego metropolii poznaskiej.
1.2. Poprawa standardów planistycznych, urbanistycznych i architektonicznych.
1.4. Wielofunkcyjna gospodarka rolna.
4.3. Metropolitalna oferta turystyczna.
Efekty i mierniki realizacji programu:
• powstanie bazy danych krajobrazu kulturowego,
• stworzenie spójnego systemu monitoringu zmian
krajobrazu kulturowego w metropolii,
• powstanie opracowanych wzorników i poradników
ksztatowania krajobrazu kulturowego,
• liczba gmin, w których wdroone s zaoenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej,
• liczba utworzonych parków kulturowych,
• liczba szkole, warsztatów i konsultacji w sprawach krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.

ród a nansowania:
• budety gmin i powiatów,
• rodki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Urzdu Ochrony
Zabytków,
• fundusze europejskie,
• granty na dziaalno naukowo-badawcz.
Realizatorzy:
• samorzdy miast, gmin i powiatów,
• Stowarzyszenie Metropolia Pozna,
• uczelnie wysze ksztacce i prowadzce badania
w zakresie ochrony i ksztatowania krajobrazu
kulturowego.
Partnerzy programu:
• Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu,
• urzdy ochrony zabytków,
• Regionalny Orodek Bada i Dokumentacji
Zabytków w Poznaniu,
• uytkownicy obiektów cennych kulturowo,
• organizacje pozarzdowe.
Benecjenci:
• mieszkacy metropolii,
• lokalni przedsibiorcy,
• turyci.
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Proponowane dzia ania:
1.3.1. Prowadzenie systematycznych bada w celu identy kacji oraz dokumentacji zasobów
i cech krajobrazu kulturowego, wyznaczenie
stref i jednostek krajobrazowych, analiza
i ocena trwaoci elementów budujcych
specy k przestrzeni historyczno-kulturowej
metropolii.
1.3.2. Prowadzenie monitoringu krajobrazu, rejestracja jego stanu oraz dynamiki i charakteru
zmian.
1.3.3. Stworzenie zintegrowanego systemu ochrony krajobrazu kulturowego w planowaniu
i zarzdzaniu przestrzeni, m.in. poprzez
tworzenie parków kulturowych.
1.3.4. Opracowanie oraz publikacja poradników
i wzorników ksztatowania krajobrazu,
z uwzgldnieniem specyfiki miejscowej,
obejmujcych m.in. tradycyjne podziay
przestrzeni oraz formy osiedli, budynków
i zieleni kompozycyjnej.
1.3.5. Stworzenie staego doradztwa dla sub
gminnych – zespou konsultacyjnego na
poziomie metropolii, organizacja szkole
i warsztatów w sprawach krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.
1.3.6. Wzmacnianie partycypacji spoecznej w dziaaniach na rzecz ochrony krajobrazu (konsultacje, publikacje, forum internetowe),
wspópraca z organizacjami pozarzdowymi
i stowarzyszeniami lokalnymi.
1.3.7. Stworzenie systemu wsparcia nansowego
dla ratowania i adaptacji cennych obiektów
oraz zachowania charakterystycznych struktur krajobrazu kulturowego.
1.3.8. Promocja krajobrazu i dziedzictwa kulturowego metropolii (publikacje, media, wystawy, konkursy).
1.3.9. Edukacja krajobrazowa w szkoach, wzmacnianie wiadomoci spoecznej w zakresie
ochrony i ksztatowania krajobrazu kulturowego.

F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E

Program

1.4

Wielofunkcyjna gospodarka rolna
Cel: Zachowanie w obliczu presji urbanizacyjnej najbardziej cennych produkcyjnie i wartociowych krajobrazowo terenów rolniczych. Wielofunkcyjny rozwój
gospodarstw rolnych ze szczególnym uwzgldnieniem
kierunku agroturystycznego, spopularyzowanie produktów regionalnych.
Uzasadnienie: Rozwój spoeczno-gospodarczy
zintensyfikowa procesy urbanizacyjne, które nie
tylko przekroczyy granice administracyjne miast,
ale wyszy take poza zwart zabudow wiejsk.
Szczególnie intensywnie, i to w skali caego kraju,
zjawiska te przebiegaj w strefie podmiejskiej Poznania. Pomimo nasilajcych si procesów urbanizacyjnych zanik funkcji rolniczej na obszarze metropolii jest zrónicowany przestrzennie i zaley
od wielu czynników. Gówn misj rolnictwa jest
zapewnienie kademu spoeczestwu wystarczajcej do egzystencji iloci podstawowych produktów
ywnociowych – nie tylko na biece potrzeby, ale
take jako gwarancja bezpieczestwa ywnociowego w rónych skrajnych sytuacjach. W strefach
ywicielskich miast wyksztaci si specyficzny typ
rolnictwa. Rolnictwo tej strefy dostarcza produkty
o wysokich walorach odywczych, odgrywajcych
du rol w strukturze odywiania si ludnoci
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miejskiej (m.in. warzywa, owoce, jaja itp.). Poza
funkcj ywicielsk na obszarze aglomeracji rozwiny si gospodarstwa zaspokajajce inne potrzeby. Dotyczy to zwikszajcego si poczucia
pikna i estetyki krajobrazu mieszkaców miast
oraz terenów podlegajcych procesom urbanizacji. Wyrazem tego jest rozwój produkcji kwiatów,
a w ostatnich kilkunastu latach take szkókarstwa
rolin ozdobnych – drzew i krzewów. Obszary rolnicze maj te due znaczenie spoeczne. Mieszkacy miast coraz czciej dla regeneracji swych
si szukaj ciszy i spokoju na obszarach wiejskich.
Std te wane jest, aby takie obszary zostay
zachowane take na terenie silnie urbanizujcej
si aglomeracji.
Wizja sukcesu: Dziaalno rolnicza nie zostanie na
obszarze metropolii zmarginalizowana i zepchnita na obrzea. Ochrona zasobów rolnych dotyczy
bdzie w szczególnoci terenów odznaczajcych si
odpowiednimi warunkami przyrodniczymi, wysok
kultur roln i zainwestowaniem w dziay rolnictwa specjalnego. Oryginalne i popularne produkty
regionalne stan si jednym z istotnych wyróników metropolii oraz zostan wykorzystane do jej
promocji. Poza funkcj ywicielsk tereny rolnicze
bd ksztatowa krajobraz wiejski i uczestniczy
w zachowaniu równowagi rodowiska geograficznego. Dziki swojej wielofunkcyjnoci (m.in. poprzez kierunek agroturystyczny) stan si wanym
elementem rozwoju zrównowaonego.

G o s p o d a r k a p r ze s t r ze n n a i ś ro d ow i s k o

Powizania z innymi programami:
1.1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego
metropolii poznaskiej.

1.3.
1.5.
4.3.
5.3.
5.4.

Ochrona i ksztatowanie krajobrazu kulturowego.
Ksztatowanie i ochrona terenów o wysokich
walorach przyrodniczych.
Metropolitalna oferta turystyczna.
Metropolitalny system informacyjny.
Strategia marki i produkty metropolitalne.

Efekty i mierniki realizacji programu:
• utrzymanie uytkowania rolniczego na terenach o najkorzystniejszych warunkach przyrodniczych,
• stworzenie bazy danych o zasobach i obrocie
gruntami rolnymi,
• zwikszenie udziau gospodarstw prowadzcych dziaalno pozarolnicz,
• liczba produktów regionalnych wykorzystywanych w promocji metropolii.
ród a finansowania:
• budety gmin i powiatów,
• budet pastwa,
• rodki Agencji Nieruchomoci Rolnych,
• rodki Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa,
• fundusze europejskie.
Realizatorzy:
• samorzdy miast, gmin i powiatów (jednostki
ds. planowania przestrzennego, ds. rolnictwa
i ds. promocji),
• biuro marki/marketingu Metropolii Pozna.
Partnerzy programu:
• Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa,
• Agencja Nieruchomoci Rolnych,
• Wielkopolski Orodek Doradztwa Rolniczego,
• Wielkopolska Izba Rolnicza,
• kóka i spódzielnie rolnicze,
• samorzd województwa,
• Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysu Rolno-Spoywczego w Szreniawie i jego filie.
Beneficjenci:
• mieszkacy metropolii,
• waciciele gospodarstw rolnych,
• turyci.
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Proponowane dzia ania:
1.4.1. Zachowanie dziaalnoci rolniczej na terenach
o korzystnych warunkach przyrodniczych.
Zachowanie wanego róda produktów
rolniczych dla chonnego rynku metropolii,
wypracowanie najkorzystniejszych kierunków produkcji rolniczej pod ktem potrzeb
metropolii, rozwój rolnictwa ekologicznego
na terenach peryferyjnych.
1.4.2. Monitoring zasobów i obrotu gruntami rolnymi. Uzyskanie penej wiedzy na temat ksztatowania si cen gruntów rolnych w ujciu
strukturalnym, skali ich obrotu oraz ich przestrzennych relacji, stworzenie bazy danych
dotyczcych poziomu rozwoju rolnictwa
w oparciu o dane ARiMR oraz Powszechnych
Spisów Rolnych (wg gmin), opracowanie bazy
danych zawierajcej informacje pochodzce
ze starostw powiatowych i ZGiKM Geopoz
o obrocie nieruchomociami gruntowymi
w ujciu gmin oraz obrbów geodezyjnych.
1.4.3. Stworzenie metropolitarnej platformy informacyjnej integrujcej dane uzyskane
w ramach dziaania 1.4.2 oraz zawierajcej
zasób informacji dotyczcych tanich kredytów dla rolników, umoliwiajcych im zakup
gruntów rolnych.
1.4.4. Wspieranie prowadzenia dziaalnoci pozarolniczej w gospodarstwach rolnych promocja rozwoju agroturystyki, orodków je dzieckich, itp.
1.4.5. Wykorzystanie produktów regionalnych
w promocji metropolii. Wspieranie produkcji wyrobów regionalnych, nawizujcych do
tradycji, zwyczajów i kuchni wielkopolskiej.
Organizacja festynów, pokazów kultury rolnej, zwierzt gospodarskich, rodzajów upraw
itp.

F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E

Program

1.5

Kształtowanie i ochrona terenów
o wysokich walorach przyrodniczych
Cel: Zachowanie i ochrona pasmowo-wzowego
ukadu terenów o wysokich walorach przyrodniczych i rekreacyjnych, wzrost lesistoci w skali caej
metropolii.
Uzasadnienie: Wyjtkowo cenn cech aglomeracji
poznaskiej jest pasmowo-wzowy ukad terenów o wysokich walorach przyrodniczych i rekreacyjnych. Gównymi wzami s Wielkopolski Park
Narodowy z Rogaliskim Parkiem Krajobrazowym
oraz Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, a gównymi osiami – doliny Warty i jej dopywów oraz
cigi rynien glacjalnych. Istotn cz ukadu stanowi czniki przyrodnicze wnikajce do samego centrum Poznania jako kliny zieleni. Osnowa
przyrodnicza to jeden z najwaniejszych, cho nie
do wypromowanych, czynników jakoci ycia
w aglomeracji. Rosnca presja wywierana na przyrod powoduje zagroenia, które polegaj przede
wszystkim na lokalizacji terenów osiedlowych
w obrbie terenów wartociowych przyrodniczo lub w ich bezporednim ssiedztwie oraz na
rozczonkowaniu cigów korytarzy ekologicznoturystycznych przez infrastruktur drogow. Istnienie lasów jest zagroone wskutek postpujcej
antropopresji (urbanizacja obszarów lenych, szlaki komunikacyjne, penetracja lasów, ich zamiecanie). Lesisto aglomeracji poznaskiej wymaga
szczególnej troski i nadzoru dla zapewnienia prawidowego jej uksztatowania w poszczególnych
gminach w zalenoci od potrzeb i warunków lokalnych zwizanych z jakoci gleb. Równie wana jest
ochrona pozostaych obszarów o wysokiej wartoci
przyrodniczej, takich jak m.in.:
• tereny podmoke i bagienne,
• oczka wodne i stawy,
• torfowiska.
Wszystkie one powinny stanowi nienaruszalny szkielet przyrodniczy aglomeracji.
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Wizja sukcesu: Zostanie wyznaczona osnowa przyrodnicza metropolii, obejmujca zwarty ukad
terenów, na których obowizywa bd restrykcje
w zainwestowaniu. Osnowa przyrodnicza stanowi bdzie warstw w bazie danych przestrzennych
i zostanie wprowadzona do dokumentów planistycznych gmin. Lasy osign wysok rang
w gospodarce przestrzennej metropolii, co skutkowa bdzie utrzymaniem istniejcych kompleksów lenych, popraw ich stanu oraz stopniowym
zwikszaniem lesistoci gmin, przy uwzgldnieniu
ich konkretnych potrzeb i moliwoci w tym zakresie. Mieszkacy metropolii bd mie bliski kontakt ze zdrowymi i czystymi lasami, doceniajc ich
znaczenie dla celów rekreacyjnych, turystycznych
i edukacyjnych oraz agodzcy wpyw na ujemne
skutki czynników urbanizacyjnych i przemysowych.
Zainicjowanych zostanie wiele wspólnych
aktywnych dziaa gmin, leników i spoeczestwa
w zakresie ochrony i ksztatowania rodowiska.
Zadrzewienia i zalesienia wzbogac monotonny
krajobraz upraw wielkoobszarowych i korzystnie wpyn na warunki rodowiskowe terenów
z dominujc funkcj rolnicz. Chronione obszary
metropolii o wysokich walorach przyrodniczych
pozostan ostoj fauny i flory, umoliwiajc prowadzenie dziaa edukacyjnych dla mieszkaców
terenów silnie zurbanizowanych, w szczególnoci
dzieci i modziey. Bd równie stanowi atrakcyjn przestrze dla rozwoju turystyki ekologicznej.

G o s p o d a r k a p r ze s t r ze n n a i ś ro d ow i s k o

Proponowane dzia ania:

Powizania z innymi programami:
1.1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego
metropolii poznaskiej.
1.2. Poprawa standardów planistycznych, urbanistycznych i architektonicznych.
1.3. Ochrona i ksztatowanie krajobrazu kulturowego.
1.4. Wielofunkcyjna gospodarka rolna.
1.6. Jako i dyspozycyjno zasobów wodnych.

Jako i organizacja edukacji.
Metropolitalna oferta turystyczna.

Efekty i mierniki realizacji programu:
• liczba gmin, które uwzgldniy zachowanie osnowy przyrodniczej metropolii w swoich dokumentach planistycznych,
• wartoci wska nika lesistoci dla metropolii
i poszczególnych gmin,
• wartoci wska ników kondycji lasów,
• udzia obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, dla których obowizuj miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
ród a nansowania:
• budety gmin i powiatów oraz zwizków i stowarzysze samorzdowych,
• budet województwa,
• rodki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
• rodki Lasów Pastwowych,
• fundusze europejskie.
Realizatorzy:
• Stowarzyszenie Metropolia Pozna,
• samorzdy miast, gmin i powiatów (jednostki
ds. ochrony rodowiska),
• zwizki i stowarzyszenia samorzdowe (m.in.
Zwizek Midzygminny Puszcza Zielonka,
Stowarzyszenie Gmin WPN).
Partnerzy programu:
• Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska,
• Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej,
• Wielkopolski Park Narodowy,
• Zespó Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego,
• Regionalna Dyrekcja Lasów Pastwowych,
• nadlenictwa,
• uczelnie wysze,
• placówki owiatowe.
Benecjenci:
• mieszkacy metropolii,
• przyrodnicy i lenicy,
• turyci.
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1.5.1. Stworzenie przyrodniczej osnowy metropolii
– zwartego ukadu terenów z restrykcjami
w zainwestowaniu. Wyodrbnienie na obszarze metropolii terenów o najwyszych, wysokich i ponadprzecitnych walorach przyrodniczych oraz okrelenie dla kadej kategorii
moliwoci i warunków zainwestowania.
1.5.2 Szczególna ochrona terenów o wysokich
walorach przyrodniczych poprzez miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego.
1.5.3. Zachowanie i ochrona terenów lenych.
Wypracowanie form wspópracy gmin z lenikami w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w celu powstrzymania procesów urbanizacji obszarów lenych.
Wskazanie terenów lenych (drzewostanów)
wymagajcych przebudowy. Wypracowanie
form monitoringu zagroe ekosystemów
lenych w granicach metropolii poznaskiej
i wdraanie programów przeciwdziaajcych
degradacji i niszczeniu rodowiska lenego.
1.5.4. Wprowadzanie zadrzewie i zalesie w krajobrazie rolniczym. Odbudowa istniejcych
zadrzewie oraz zaprojektowanie i konsekwentna realizacja kompleksowego programu zalesie i zadrzewie dla metropolii
poznaskiej, stworzenie systemu zacht dla
osób zainteresowanych przekwalifikowaniem.
1.5.5. Edukacja przyrodnicza. Wypracowanie form
edukacji przyrodniczej, prowadzonej wspólnie przez gminy, leników oraz pracowników
wyszych uczelni i szkó dla spoeczestwa
metropolii.

4.1.
4.3.

F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E

Program

1.6

Jakość i dyspozycyjność zasobów
wodnych
Cel: Skuteczna ochrona wielkoci zasobów dyspozycyjnych wody i ich jakoci dla potrzeb komunalnych
i gospodarczych rozwijajcej si demogra cznie
i przestrzennie metropolii, koordynacja rozwoju sieci infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Uzasadnienie: W poudniowej czci powiatu poznaskiego znajduje si wze hydrologiczny, którego zasoby decyduj o zaopatrzeniu w wod prawie
caej aglomeracji. W Basenie Mosiskim zbiegaj
si dopywy Warty, które nakadaj si na gówne
zbiorniki wód podziemnych (GZWP). Aglomeracja
poznaska jest najwikszym skupiskiem ludnoci
w Polsce, pooonym wród jezior, które jako kpieliska stanowi unikatowy walor rekreacyjny dla
mieszkaców. Zasoby wodne metropolii s naraone na nadmiern eksploatacj dla potrzeb ludnoci, gospodarki i rolnictwa. Zagroeniem dla ich
jakoci s cieki komunalne i przemysowe oraz zanieczyszczenia powodowane przez produkcj roln.
Zgodnie z przepisami prawa, gospodarujc wodami,
naley stosowa zasady racjonalnego i caociowego traktowania zasobów wód powierzchniowych
i podziemnych, z uwzgldnieniem ich iloci i jakoci.
Gospodarowanie wodami powinno by realizowane
przez wspóprac administracji publicznej, uytkowników wód i przedstawicieli lokalnych spoecznoci
tak, aby uzyska maksymalne korzyci spoeczne.
Brakuje skutecznego wspódziaania gmin aglomeracji oraz pastwowych sub ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, sucego ochronie wód
w zlewniach jezior. W aglomeracji wystpuje znaczny stopie skoordynowania zaopatrzenia w wod
i odprowadzania cieków, jednak istnieje potrzeba
stworzenia spójnego i trwale funkcjonujcego metropolitalnego systemu gospodarki wodno-ciekowej. Pomimo olbrzymich wysików inwestycyjnych
poczynionych w cigu ostatnich 20 lat, nadal istniej
obszary aglomeracji pozbawione sieci wodocigowej
i kanalizacyjnej. Rozpraszanie zabudowy powoduje
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nieracjonalne wyduanie niezbdnej infrastruktury technicznej. Budowa sieci na terenach o niskiej
gstoci zaludnienia jest czsto nieuzasadniona
technicznie i ekonomicznie. W zakresie kanalizacji
nowych terenów w miecie Poznaniu oraz gminach
poznaskiego systemu kanalizacyjnego w chwili obecnej problemem jest nie tylko budowa sieci
rozdzielczej na nowo urbanizowanych terenach, ale
przede wszystkim przecienie niektórych kolektorów tranzytowych. W zwizku z tym, aby nie zablokowa rozwoju miasta i przylegych gmin, naley
w pierwszej kolejnoci udroni system przesyowy
cieków, co wie si z duymi nakadami inwestycyjnymi. Nie ma jednak wyra nie okrelonych i powizanych z polityk taryfow zasad wspóudziau
gmin w ich realizacji.
Wizja sukcesu: Dziki dziaaniom metropolitalnego
zespou ds. gospodarki wodno-ciekowej, grupujcego przedstawicieli gmin, powiatów i uytkowników wody, w partnerstwie z Aquanet S.A. oraz
pozostaymi przedsibiorstwami wodno-kanalizacyjnymi, wypracowane zostan strategiczne rozstrzygnicia w dziedzinie optymalizacji zaopatrzenia
w wod i rozwiza w gospodarce ciekowej dla
caej metropolii. „Studium rozwoju infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej aglomeracji poznaskiej”
zostanie zwery kowane o nowe zaoenia planistyczne, wynikajce z koncepcji zagospodarowania
przestrzennego metropolii. Sie wodocigowa i kanalizacyjna zostanie rozbudowana i zmodernizowana w sposób zoptymalizowany, przy wykorzystaniu
systemowych rozwiza w zakresie minimalizacji
kosztów realizacji inwestycji i zasad partycypacji
w nich poszczególnych podmiotów. Jako wód
Warty i jej wikszych dopywów oraz jezior na
terenie metropolii bdzie mieci si w standardach przydatnoci do kpieli. Systematycznie bdzie si poprawia jako wód podziemnych pitra
czwartorzdowego. Nastpi zbilansowanie zasobów dyspozycyjnych i zapotrzebowania na wod
w skali metropolii. Wody podziemne bd czerpane
w ilociach nieprzekraczajcych ich odnawialnoci
oraz wykorzystywane wycznie dla potrzeb bytowych ludnoci, a take przemysu spoywczego
i farmaceutycznego.

G o s p o d a r k a p r ze s t r ze n n a i ś ro d ow i s k o

Efekty i mierniki realizacji programu:
• poprawa standardów czystoci i jakoci rzek
i jezior oraz wód podziemnych,
• ograniczenie objtoci wód podziemnych pobieranych z pitra trzeciorzdowego,
• liczba gospodarstw rolnych, które stosuj kodeks dobrej praktyki rolniczej,
• wzrost udziau gospodarstw domowych korzystajcych z wodocigów i kanalizacji,
• obnienie relatywnych kosztów rozbudowy
sieci wodno-kanalizacyjnej.
ród a finansowania:
• budety gmin, powiatów i zwizków
samorzdowych,
• rodki Aquanet S.A. i innych przedsibiorstw
wodno-kanalizacyjnych,
• fundusze europejskie.
Realizatorzy:
• Stowarzyszenie Metropolia Pozna – zespó ds.
gospodarki wodno-ciekowej,
• samorzdy miast, gmin i powiatów (jednostki
ds. gospodarki komunalnej),
• Aquanet S.A. oraz inni dostawcy wody i odbiorcy cieków.
Partnerzy programu:
• Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej,
• samorzd województwa.
Beneficjenci:
• mieszkacy metropolii,
• inwestorzy,
• przedsibiorstwa wodno-kanalizacyjne.

Powizania z innymi programami:
1.1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego metropolii poznaskiej.
1.2. Poprawa standardów planistycznych,
urbanistycznych i architektonicznych.
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Proponowane dzia ania:
1.6.1. Powoanie metropolitalnego zespou ds. gospodarki wodno-ciekowej.
Zespó grupujcy przedstawicieli gmin, powiatów oraz uytkowników wody bdzie
wypracowywa w partnerstwie z AQUANET
S.A. i innymi przedsibiorstwami wodno-kanalizacyjnymi strategiczne rozstrzygnicia
w dziedzinie optymalizacji zaopatrzenia
w wod i rozwiza w gospodarce ciekowej
dla caej metropolii.
1.6.2. Zapewnienie wysokiej jakoci uytkowej
i ekologicznej wód powierzchniowych.
Systematyczne dziaania informacyjne,
wspierajce, kontrolne i dyscyplinujce
w celu ochrony wód powierzchniowych przed
zanieczyszczeniami ze róde przemysowych
i komunalnych oraz pene wdroenie kodeksu dobrej praktyki rolniczej i zmniejszenie
presji rolnictwa na jako wód.
1.6.3. Ochrona zasobów wód podziemnych.
Pilne zweryfikowanie pozwole wodnoprawnych na pobór wód podziemnych.
1.6.4. Racjonalizacja korzystania z wody poprzez
przeciwdziaanie uszczelnianiu powierzchni, dziaania na rzecz wzrostu wiadomoci mieszkaców, rozwijanie maej retencji
(zwaszcza w ekosystemach) oraz sprzyjanie
wykorzystywaniu wód opadowych.
1.6.5. Opracowanie i realizacja wspólnej polityki
w zakresie zarzdzania, modernizacji i rozwoju infrastruktury wodno-ciekowej.
Podstawowe zadania obejmuj modernizacj
istniejcej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, jej rozbudow na terenach dotychczas
zurbanizowanych oraz intensywnie si urbanizujcych, rozwizanie gospodarki ciekowej na obszarach wiejskich o niskiej gstoci
zaludnienia oraz modernizacj oczyszczalni
cieków.

F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E

Program

1.7

Zintegrowany system gospodarki
odpadami
Cel: Organizacja spójnego i nowoczesnego systemu
gospodarki odpadami w skali caej metropolii.
Uzasadnienie: Bardzo powanym wyzwaniem dla
aglomeracji jest kompleksowe rozwizanie problemu zagospodarowania odpadów. Cele i kierunki
dziaa w tej dziedzinie wynikaj z takich dokumentów programowych, jak m.in.:

• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami,
• Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa
Wielkopolskiego,
• Polityka Ekologiczna Pastwa.
Istnieje bezwzgldna konieczno zamknicia,
rekultywacji i monitoringu wielu skadowisk odpadów niespeniajcych norm lub zapenionych.
W sytuacji, gdy zmniejsza si pojemno skadowisk
i nie ma, szczególnie na obszarach silnie zurbanizowanych, moliwoci budowy nowych, najbardziej
racjonalnym rozwizaniem jest termiczna metoda
unieszkodliwiania odpadów. Za spraw priorytetow dla stworzenia nowoczesnego systemu gospodarki odpadami uzna naley budow spalarni
mieci. Istotne znaczenie w gospodarce odpadami
ma take ich selektywna zbiórka oraz zmniejszenie
iloci skadowanych odpadów ulegajcych biodegradacji, zgodnie z dyrektywami unijnymi. Istniej
równie problemy do rozwizania w sferze instytucjonalno-organizacyjnej. Czonkami zarejestrowanego w dniu 30.09.2010 r. Zwizku Midzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznaskiej”
stay si miasto Pozna oraz 9 gmin podmiejskich
(Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Golina, Oborniki, Pobiedziska, Suchy Las,
Swarzdz). Pozostae gminy aglomeracji ci ku
innym zwizkom i porozumieniom gmin (Centrum
Zagospodarowania Odpadów Selekt, porozumienie
z gmin Jarocin). Taki podzia terytorialny obsugiwanych przez zakady zagospodarowania odpadów (ZZO) zosta okrelony w aktualnym Planie
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Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. Potrzebne jest wic wypracowanie
zasad wspópracy pomidzy poszczególnymi zwizkami midzygminnymi i innymi podmiotami w zakresie gospodarki odpadami, szczególnie w obliczu
zapowiadanych zmian legislacyjnych, dotyczcych
poszerzenia obowizków gmin w tej dziedzinie
(przejcie wasnoci odpadów).
Wizja sukcesu: Realizacja programu pozwoli
w sposób kompleksowy prowadzi zorganizowan
gospodark odpadami w metropolii, co przeoy
si bezporednio na popraw rodowiska naturalnego. Podstaw gospodarki odpadami komunalnymi stan si zakady zagospodarowania odpadów
o przepustowoci wystarczajcej do przyjmowania
i przetwarzania odpadów z obsugiwanego obszaru oraz speniajce kryteria najlepszej dostpnej
techniki. Centraln rol w systemie gospodarki
odpadami odgrywa bdzie nowoczesna spalarnia
mieci. Rozwizane zostan problemy skutecznego
recyklingu i zagospodarowania odpadów problemowych. Wyra nie zwikszy si wiadomo ekologiczna mieszkaców, dotyczca m.in.
• selektywnej zbiórki odpadów,
• kompostowania przydomowego,
• zachowa sprzyjajcych minimalizacji iloci wytwarzanych odpadów.
Wród przedsibiorców upowszechni si planowanie procesów technologicznych i produkcyjnych,
które ograniczy w znacznym stopniu problem powstawania odpadów.

G o s p o d a r k a p r ze s t r ze n n a i ś ro d ow i s k o

Powizania z innymi programami:
1.1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego
metropolii poznaskiej.
1.5. Ksztatowanie i ochrona terenów o wysokich
walorach przyrodniczych.
5.1. Instytucje wspópracy metropolitalnej.
5.2. Standardy usug publicznych.
Efekty i mierniki realizacji programu:
• minimalizacja iloci powstajcych odpadów,
• zwikszenie iloci odpadów zbieranych selektywnie,
• minimalizacja iloci odpadów deponowanych
na skadowiskach,
• zwikszenie odzysku surowców z odpadów.
ród a nansowania:
• budety gmin, powiatów i zwizków samorzdowych,
• fundusze europejskie,
• partnerstwo publiczno-prywatne,
• rodki funduszy ochrony rodowiska.
Realizatorzy:
• samorzdy miast, gmin i powiatów
(jednostki ds. gospodarki komunalnej
i ochrony rodowiska),
• Zwizek Midzygminny „Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznaskiej”,
• inne zwizki i porozumienia w dziedzinie gospodarki odpadami.
Partnerzy programu:
• samorzd województwa,
• fundusze ochrony rodowiska,
• przedsibiorcy prywatni ze sfery gospodarki odpadami,
• organizacje ekologiczne.
Benecjenci:
• mieszkacy metropolii,
• przedsibiorcy,
• samorzdy lokalne.
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Proponowane dzia ania:
1.7.1. Stworzenie podstaw organizacyjnych zintegrowanej gospodarki odpadami w aglomeracji poznaskiej. Rozwój dziaalnoci Zwizku
Midzygminnego „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznaskiej” (ZM GOAP), przegld i ocena zapisów w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami oraz ewentualna weryfikacja zasigów obszarów obsugiwanych
przez poszczególne Zakady Zagospodarowania Odpadów, okrelenie zasad wspópracy
pomidzy Zwizkiem Midzygminnym Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznaskiej
i ZZO Pozna a innymi zwizkami i porozumieniami.
1.7.2. Stworzenie systemu nowoczesnych zakadów zagospodarowania odpadów. Zakady
powinny zapewnia skuteczne metody odzysku odpadów, przeksztacania termicznego
lub mechaniczno-biologicznego, kompostowania odpadów zielonych oraz recyklingu
i zagospodarowania odpadów problemowych. Centraln rol w systemie powinna
odgrywa nowoczesna spalarnia mieci
w ramach ZZO Pozna.
1.7.3. Koordynacja i prowadzenie dziaa na rzecz
zwikszenia wiadomoci ekologicznej mieszkaców. Wspólna w skali metropolii edukacja
ekologiczna, dotyczca selektywnej zbiórki
odpadów, kompostowania przydomowego
i zachowa sprzyjajcych minimalizacji iloci wytwarzanych odpadów, skoordynowana
akcja informacyjna na temat zakresu zada
i kompetencji poszczególnych podmiotów
w tej dziedzinie.
1.7.4. Promocja wiadomego planowania przez
przedsibiorców procesów technologicznych i produkcyjnych w sposób ograniczajcy problem powstawania odpadów, w tym
zwaszcza problemowych oraz umoliwiajcych recykling lub przeksztacenie odpadów,
których powstanie jest nieuniknione.

F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E

Program

1.8

Ekologiczne środowisko
zamieszkania
Cel: Koordynacja polityki energetycznej, powstrzymanie negatywnego wpywu emisji haasu
w aglomeracji, promocja i rozwój budownictwa
proekologicznego.
Uzasadnienie: Wzrostowi dobrobytu materialnego mieszkaców aglomeracji powinno towarzyszy proporcjonalne polepszenie jakoci ycia. Do
wanych problemów wymagajcych rozwizania
zaliczaj si kwestie zwizane z zanieczyszczeniem
rodowiska, w tym powietrza atmosferycznego,
oraz rosnca z roku na rok emisja haasu. Potrzeba
wyeliminowania nadmiernego haasu nie zawsze
jest wyra nie artykuowana, tymczasem to wanie
ten problem jest w wielu przypadkach przyczyn
migracji z danego miejsca zamieszkania. Powoduje
równie szereg negatywnych skutków dla zdrowia
mieszkaców. Std te naley podj dziaania na
rzecz ksztatowania klimatu akustycznego w ramach aglomeracji, majce na celu powstrzymanie negatywnego wpywu emisji haasu na jako
ycia. Jednym z zasadniczych kierunków polityki
ekologicznej i energetycznej Unii Europejskiej
i Polski jest take cige zmniejszanie zuycia energii pierwotnej dla celów komunalnych i mieszkaniowych oraz zastpowanie jej energi odpadow
i odnawialn. Na terenie aglomeracji poznaskiej
istniej w tym zakresie takie moliwoci jak m.in.
wykorzystanie energetyczne zasobów biogazu
i ciepa ze cieków z oczyszczalni cieków, odpadów komunalnych, energii i wód geotermalnych,
promieniowania sonecznego, biomasy, biogazu
z produkcji rolinnej i zwierzcej na terenach wiejskich oraz energii wiatru. W tej ostatniej dziedzinie potrzebna jest jednak daleko idca rozwaga,
jeli chodzi o lokalizacj farm wiatrowych, które
w niektórych przypadkach w do agresywny sposób wdzieraj si w dotychczasowy krajobraz kulturowy aglomeracji. Dla zoptymalizowania realizacji polityki energetycznej i ekologicznej niezbdne
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jest w tych dziedzinach zintegrowane planowanie.
Konieczne jest opracowanie zaoe do planów
zaopatrzenia w ciepo, paliwa gazowe i energi elektryczn dla gmin. Takie opracowania posiada do tej
pory zaledwie kilka gmin aglomeracji. Brak zaoe
do planów nie pozwala na ujednolicenie strategii
w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami oraz wykorzystania
rezerw istniejcej infrastruktury.
Wizja sukcesu: Ograniczony zostanie negatywny
wpyw emisji haasu na rodowisko zamieszkania
w metropolii, a podjte w tym kierunku dziaania przyczyni si take do pozytywnych zmian
w innych dziedzinach (zmniejszenie emisji spalin,
wiksze bezpieczestwo w ruchu drogowym, poprawa zdrowotnoci). Wspólnie wypracowane kierunki polityki energetycznej metropolii zapewni
kompleksowe rozwizania problemu dostarczenia
wystarczajcej iloci energii i ciepa mieszkacom
i podmiotom gospodarczym rozwijajcej si przestrzennie i ludnociowo metropolii. Zaoenia do
planów energetycznych powizane z dokumentami
planowania przestrzennego pozwol na uzyskanie
w tej dziedzinie wyszych efektów przy niszych
kosztach spoecznych. Istotne znaczenie w bilansie energetycznym metropolii uzyskaj odnawialne
róda energii, a coraz wicej nowych budynków
i osiedli mieszkaniowych bdzie projektowanych
w sposób proekologiczny.

G o s p o d a r k a p r ze s t r ze n n a i ś ro d ow i s k o

Powizania z innymi programami:
1.1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego
metropolii poznaskiej.

1.2.
1.3.
5.2.

Poprawa standardów planistycznych,
urbanistycznych i architektonicznych.
Ochrona i ksztatowanie krajobrazu
kulturowego.
Standardy usug publicznych.

Efekty i mierniki realizacji programu:
• zwikszenie liczby punktów pomiaru haasu,
• obnienie wska ników haasu,
• zwikszenie udziau odnawialnych róde energii
w bilansie energetycznym,
• wzrost liczby obiektów i osiedli proekologicznych,
• zapewnienie bezpieczestwa energetycznego dla
wszystkich gmin metropolii,
• obnienie kosztów zaopatrzenia energetycznego
jednostek komunalnych.
ród a nansowania:
• budety gmin, powiatów,
• rodki zwizków samorzdowych,
• rodki przedsibiorstw energetycznych,
• fundusze europejskie,
• partnerstwo publiczno-prywatne,
• rodki funduszy ochrony rodowiska.
Realizatorzy:
• Stowarzyszenie Metropolia Pozna,
• samorzdy miast, gmin i powiatów (jednostki ds.
gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska).
Partnerzy programu:
• samorzd województwa,
• przedsibiorstwa energetyczne,
• fundusze ochrony rodowiska,
• terenowe inspektoraty ochrony rodowiska,
• prywatni przedsibiorcy,
• inwestorzy budowlani.
Benecjenci:
• mieszkacy metropolii,
• samorzdy lokalne,
• jednostki komunalne,
• przedsibiorstwa z brany ekologicznej.
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Proponowane dzia ania:
1.8.1. Zintegrowane ksztatowanie klimatu akustycznego w metropolii.
Ponowny przegld i analiza gównych róde haasu, majcych wpyw na klimat akustyczny, opracowanie programu ograniczenia
uszkodze suchu (badania profilaktyczne
wród dzieci, akcje uwiadamiajce itp.),
sformuowanie propozycji dziaa na rzecz
ograniczenia haasu (przedsiwzicia inwestycyjne i pozainwestycyjne, np. zmiany
w organizacji ruchu, ograniczenie prdkoci
pojazdów), zwikszenie punktów stale monitorujcych haas w celu pomiaru postpu
w realizacji programu.
1.8.2. Rozwój systemu energetycznego opartego
o odnawialne róda energii.
Zmniejszanie zuycia energii pierwotnej dla
celów komunalnych i mieszkaniowych oraz
zastpowanie jej energi odpadow i odnawialn. Wykorzystanie zasobów biogazu
i ciepa ze cieków i odpadów, energii i wód
geotermalnych, promieniowania sonecznego, biomasy, energii wiatru (z poszanowaniem dla krajobrazu kulturowego).
1.8.3. Promocja budownictwa proekologicznego.
Tworzenie zacht inwestycyjnych dla budowy
obiektów i osiedli proekologicznych, koordynacja programów termomodernizacyjnych.
1.8.4. Integracja polityki energetycznej.
Koordynacja opracowania zaoe do planów zaopatrzenia w ciepo, paliwa gazowe
i energi elektryczn dla wszystkich gmin.
Zbilansowanie moliwoci zaopatrzenia
w ciepo, paliwa gazowe i energi elektryczn w powizaniu z weryfikacj dokumentów
planowania przestrzennego. Wypracowanie
zasad wspópracy przy kontraktowaniu energii przez jednostki komunalne.

F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E

Program

2.1

Metropolitalny wielofunkcyjny
węzeł transportowy
Cel: Wspópraca na rzecz rozwoju wielofunkcyjnego wza transportowego czcego metropoli
z orodkami rozwoju o znaczeniu krajowym i midzynarodowym, integracja dziaa inwestycyjnych
i organizacyjnych na rzecz rozwoju transportu
w metropolii.
Uzasadnienie: Jako metropolitalnego wza
transportowego decyduje o roli metropolii i regionu w globalnym systemie wymiany dóbr –
towarów, informacji, idei i usug. Pozycj metropolii
wyznaczaj funkcje wzowe dla poszczególnych typów transportu oraz ich intermodalno (wielofunkcyjno ). Odpowiednie uksztatowanie poznaskiego
wielofunkcyjnego wza transportowego ma istotne
znaczenie dla konkurencyjnoci metropolii i spójnoci wewntrznej regionu, a take moe przyczyni
si do zwikszenia dostpnoci rynku pracy i usug
oraz osignicia jego bardziej korzystnej struktury.
Aktualnie najwaniejszymi ograniczeniami rozwoju
poznaskiego wza transportowego s:
• sabe powizania transportowe na osi pónocpoudnie,
• rosncy poziom zatoczenia motoryzacyjnego
w obszarze wzowym metropolii,
• dominacja transportu samochodowego i niewielka rola kolei w przewozach adunków,
• niedobór w peni rozwinitych centrów logistycznych i lokalizowanie nowych terenów produkcyjno-magazynowych w oddaleniu od sieci
kolejowej,
• sabe powizania z wanymi portami lotniczymi
i morskimi o znaczeniu midzykontynentalnym.
Sieci i wzy transportowe w aglomeracji s zarzdzane przez róne jednostki samorzdowe, pastwowe
oraz spóki prawa handlowego. Powoduje to problemy w planowaniu i wzajemnym uzgadnianiu inwestycji, remontów i zmian organizacyjnych.
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Dlatego te zachodzi potrzeba usprawnienia przepywu informacji pomidzy poszczególnymi jednostkami
oraz koordynacji ich dziaa w zakresie transportu.
Wizja sukcesu: Poznaski wze transportowy utrzyma si w grupie najwaniejszych wzów krajowych,
a dziki spoeczno-gospodarczemu rozwojowi Polski
awansuje do rangi wza o znaczeniu kontynentalnym. Wyznacznikiem takiego sukcesu bdzie:

• pasaerski port lotniczy o przepustowoci
3 mln pasaerów/rok, z intensywnie realizowanymi poczeniami z kilkoma hubami transkontynentalnymi oraz rozwinity segment general
aviaon (lotnictwo prywatne),
• rozbudowany system logistyczny w transporcie
ldowym i powietrznym,
• nowoczesny wze kolejowy z szybkimi poczeniami krajowymi (Warszawa, Wrocaw, Trójmiasto, Górny lsk, Szczecin), w tym kolej
Y z perspektyw wczenia wza poznaskiego
w system szybkich kolei europejskich,
• poczenia regionalne Poznania z miastami
Wielkopolski w czasie do 1,5 godz. bezpiecznego dojazdu do gównych punktów wzowych
sieci drogowej i kolejowej.
Dziaania zarzdców dróg i sieci transportu szynowego bd wzajemnie uzgadniane i koordynowane.
Zbudowana zostanie spójna architektura Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), uatwiajca decyzje w trakcie planowania i realizacji podróy oraz
sprzyjajca lepszemu wykorzystaniu infrastruktury
transportu.
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transportu w powizaniu z rozwijan architektur
ITS (inteligentnych systemów transportowych).
Powizania z innymi programami:
1.1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego metropolii poznaskiej.
2.2. Kolej metropolitalna.
2.3. Zintegrowany transport publiczny.
5.1. Instytucje wspópracy metropolitalnej.
Efekty i mierniki realizacji programu:
• osignicie przez Port Lotniczy Pozna-awica zdolnoci przepustowej ok. 3 mln pasaerów rocznie,
• zwikszenie liczby pocze lotniczych, w tym
z najwikszymi portami kontynentalnymi,
• wzrost przewozów towarowych w ruchu kolejowym
i lotniczym przewyszajcy wzrost PKB,
• znaczce skrócenie czasu dojazdu kolej i samochodem z najwikszych orodków metropolitalnych
Polski oraz z miast Wielkopolski,
• powstanie systemu koordynacji inwestycji i remontów w zakresie transportu.
ród a nansowania:
• budety gmin i powiatów,
• budet województwa i budet pastwa,
• rodki spóek kolejowych,
• fundusze europejskie,
• partnerstwo publiczno-prywatne.
Realizatorzy:
• Stowarzyszenie Metropolia Pozna,
• samorzdy miast, gmin i powiatu (jednostki ds.
transportu),
• samorzd województwa,
• zarzdcy dróg,
• Port Lotniczy Pozna-awica,
• PKP Polskie Linie Kolejowe.
Partnerzy programu:
• prywatni przedsibiorcy z brany logistycznej,
• operatorzy transportu adunków i przewozu osób,
• Aeroklub Poznaski,
• linie lotnicze.
Benecjenci:
• mieszkacy metropolii,
• przewo nicy pasaerscy i towarowi,
• turyci.
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Proponowane dzia ania:
2.1.1. Rozwój infrastruktury obsugi ruchu lotniczego
i jej poczenie z sieci kolejow. Rozbudowa
obiektów Portu Lotniczego Pozna-awica, powizanie lotniska z sieci transportu szynowego,
zwikszenie moliwoci obsugi segmentu general aviaon i cargo, zbadanie moliwoci i ogranicze rozwoju lotniska awica wraz z koncepcj
poznaskiego wza lotniskowego.
2.1.2. Wczenie metropolii w system szybkich kolei
europejskich. Lobbing na rzecz optymalnej dla
metropolii i regionu formuy kolei Y w planach
realizacyjnych na szczeblu krajowym. Integracja
transportu metropolitalnego z kolej Y i kolejami europejskimi z uwzgldnieniem wariantów
lokalizacji ewentualnego drugiego orodka wzowego.
2.1.3. Rozwój sieci dróg kolejowych i koowych w powizaniach krajowych i regionalnych dla wzmocnienia funkcji intermodalnych i dostpnoci do
metropolitalnego wza transportowego. Dziaania na rzecz przyspieszenia budowy dróg ekspresowych S-5 i S-11 oraz modernizacji dróg wojewódzkich nr 184, 196, 433, 434 i linii kolejowych
w kierunku Piy, Wrocawia, Szczecina, Ostrowa
Wlkp. i Gdaska.
2.1.4. Rozwój intermodalnego metropolitalnego systemu logistycznego. Opracowanie studium logistyczno-przestrzennego z uwzgldnieniem
programu „Ekologiczna dostawa towarów”
ze Strategii Miasta Poznania do roku 2030, zapewnienie spójnoci dziaa w polityce przestrzennej
i planach miejscowych, przygotowanie terenów inwestycyjnych, budowa terminali przeadunkowych
i innych elementów infrastrukturalnych w sieci
kolejowej, drogowej i w le lotniskowym.
2.1.5. Metropolitalne Forum Planowania Transportu
– plaorma koordynacji dziaa, planów i realizacji projektów inwestycyjnych oraz planów
remontów i przebudowy infrastruktury transportowej w ramach wspódziaania wszystkich zarzdców dróg publicznych i transportu szynowego; pozyskiwanie, przetwarzanie
i udostpnianie wszelkich danych dotyczcych
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Program

2.2

Kolej metropolitalna
Cel: Wzrost znaczenia kolei w obsudze transportowej metropolii, zwikszenie udziau transportu
publicznego w przewozach relacji obszar metropolitalny – Pozna.
Uzasadnienie: Rozwój demograficzny i przestrzenny aglomeracji poczony ze wzrostem codziennej
mobilnoci generuje zwikszajc si prac przewozow. Wynika ona zarówno ze wzrostu liczby
podróy, jak i wyduenia ich dugoci. Rezultatem
tego procesu s obserwowane dzi problemy ruchu
samochodowego. Rozbudowa sieci drogowej jest
kosztowna, a efekty takiego dziaania ogranicz
si do zmniejszenia zatorów tylko w strefie podmiejskiej – wewntrz miasta zatory stan si jeszcze wiksze. Konieczne jest szukanie alternatywy,
pozwalajcej ograniczy negatywne skutki suburbanizacji. Powinno ni by oparcie rozwoju aglomeracji na istniejcej i projektowanej sieci kolejowej
i tramwajowej. W krótkiej perspektywie obecna
sie kolejowa jest w stanie zapewni warunki
prowadzenia - konkurencyjnego dla samochodu
- systemu transportu zbiorowego, czyli kolei metropolitalnej. Od strony technicznej konieczne jest
podwyszenie prdkoci jazdy i przepustowoci (remont torowisk, modernizacja sterowania ruchem)
i zwikszenie czstotliwoci kursowania pocigów
(zakup taboru). Pasaerów jednake najbardziej
zniechca:
• brak gwarancji dojazdu w okrelonym czasie,
• brak wspólnego biletu,
• brak koordynacji rozkadów jazdy,
• brak stacji i dworców z odpowiednim zapleczem parkingowym i usugowym.
Istotnym czynnikiem jest te planowanie przestrzenne, bowiem o rozwoju i wzrocie atrakcyjnoci transportu szynowego decydowa bdzie
odlego i koncentracja celów ruchu w otoczeniu
stacji i przystanków. Na tych terenach powinny by
w szczególnoci lokalizowane w strefie podmiejskiej osiedla o zwartej zabudowie mieszkaniowej.
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Wizja sukcesu: System przewozów metropolitalnych i regionalnych bdzie stanowi o transportu
zbiorowego metropolii. Zapewni on du czstotliwo kursowania pocigów na liniach kolejowych
wychodzcych z Poznania (minimalny próg jakociowy – czstotliwo godzinna, na wybranych
relacjach – pógodzinna lub czstsza) i zwikszy
atrakcyjno inwestycyjn terenów przystacyjnych. Rozkad jazdy pocigów metropolitalnych
i regionalnych bdzie konstruowany w sposób zapewniajcy stae taktowane terminy odjazdów ze
wszystkich stacji i przystanków oraz umoliwi skomunikowanie pocigów na stacji Pozna Gówny
i dogodne przesiadki na innych wybranych stacjach/przystankach. Zahamowany zostanie wzrost
ruchu samochodowego w relacjach obsugiwanych
przewozami metropolitalnymi. Zauwaalnie skróci
si czas podróy do centrum Poznania. Uchwalone
zostan plany zagospodarowania przestrzennego,
ogniskujce gówne tereny rozwoju mieszkalnictwa
i usug w rejonie stacji i przystanków kolejowych,
co wygeneruje wikszy popyt na przewozy metropolitalne. Nowe, lecz nie wymagajce wielkich nakadów finansowych, inwestycje (m.in. Park&Ride,
Bike&Ride, wspólne perony przesiadkowe) i jednolity system taryfowy poprawi integracj transportu. Zaplanowana, a w kilku miejscach wykonana
zostanie przebudowa terenów przystacyjnych, uatwiajca przesiadki na miejski transport publiczny. Tabor i przystanki bd przystosowywane do
potrzeb osób niepenosprawnych. Przygotowana
zostanie budowa pojedynczych, nowych odcinków
sieci szynowej w kierunku nowych, gsto zaludnionych osiedli.
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Powizania z innymi programami:
1.1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego metropolii poznaskiej.
2.1. Metropolitalny wielofunkcyjny wze transportowy.
2.3. Zintegrowany transport publiczny.
2.4. Infrastruktura i ruch rowerowy.
5.4. Strategia marki i produkty metropolitalne.
Efekty i mierniki realizacji programu:
• liczba linii obsugiwanych z czstotliwoci 60-, 30lub 20-minutow,
• liczba tras z taktowanym rozkadem jazdy,
• liczba nowych stacji i przystanków,
• liczba stacji i przystanków oraz pocigów wyposaonych w system informacji pasaerskiej,
• skrócenie czasu podróy liczonej w relacji „drzwi
w drzwi”,
• intensywna i ruchotwórcza zabudowa w obszarze
oddziaywania kolei.
ród a nansowania:
• budet województwa,
• budety gmin, powiatów i zwizków samorzdowych,
• fundusze europejskie,
• rodki PKP oraz innych spóek kolejowych,
• partnerstwo publiczno-prywatne.
Realizatorzy:
• samorzd województwa,
• Koleje Wielkopolskie,
• Zarzd Transportu Miejskiego,
• samorzdy miast, gmin i powiatów (jednostki ds.
transportu publicznego i ds. planowania przestrzennego),
• Zwizek Midzygminny „Transport Aglomeracji
Poznaskiej”.
Partnerzy programu:
• PKP Polskie Linie Kolejowe,
• inwestorzy prywatni (m.in. zagospodarowanie
otoczenia stacji i przystanków).
Benecjenci:
• mieszkacy metropolii,
• organizatorzy i operatorzy transportu
publicznego.
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Proponowane dzia ania:
2.2.1 Zwikszenie czstotliwoci pocze kolejowych
w metropolii. Zakup taboru w celu osignicia
60-, 30- lub 20-minutowej czstotliwoci na
okrelonych relacjach. Dziaania na rzecz remontów linii w celu zwikszenia ich przepustowoci
i prdkoci ruchu pocigów.
2.2.2. Wprowadzenie taktowanego rozkadu jazdy
i kompleksowego systemu informacji pasaerskiej. Stae taktowane terminy odjazdów
ze wszystkich stacji i przystanków, skomunikowanie pocigów na stacji Pozna Gówny
i innych wybranych stacjach, pena informacja o rozkadach i rzeczywistych czasach jazdy
na stacjach i przystankach oraz w sieciach elektronicznych.
2.2.3. Integracja kolei metropolitalnej z lokalnymi
systemami transportu zbiorowego. Budowa
peronów przesiadkowych na tramwaje i autobusy oraz powizanie rozkadów jazdy sieci
kolejowej z publicznym transportem lokalnym
i regionalnym oraz wczenie kolei metropolitalnej do wspólnego systemu taryfowo-biletowego.
2.2.4. Modernizacja i budowa nowych stacji, przystanków i wzów przesiadkowych. Zagszczenie
sieci stacji i przystanków kolejowych, tworzenie
nowoczesnych systemów parkingowych i postojowych (Kiss&Ride, Bike&Ride, Park&Ride).
2.2.5. Kolej metropolitalna w polityce i planach zagospodarowania przestrzennego gmin. Dziaania
planistyczne skierowane na rozwój kolei metropolitalnej, koncentracj rozwoju na terenach
z dobrym dostpem do stacji lub przystanków
kolejowych, przejcie przez gminy dworców
i terenów przystanków, zapewnienie rezerwy
przestrzeni pod przysz rozbudow sieci szynowej, lokowanie zakadów przemysowych
z dostpem do linii kolejowych.
2.2.6. Promocja kolei metropolitalnej. Promocja ukierunkowana na osoby korzystajce z innych form
transportu zbiorowego oraz z samochodów,
system zacht do przewozu towarów kolej.
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2.3

Zintegrowany transport publiczny
Cel: Stworzenie zintegrowanego i sprawnego systemu transportu publicznego, który bdzie skania mieszkaców i osoby przyjezdne do czstszego korzystania ze rodków komunikacji publicznej
w podróach na obszarze metropolii.
Uzasadnienie: W obliczu rosncych problemów
transportowych aglomeracji konieczne jest doprowadzenie do zwikszenia udziau transportu zbiorowego w realizacji codziennych podróy mieszkaców
metropolii. W chwili obecnej jest on szczególnie niski
w stre e podmiejskiej, gdzie wasny samochód jest
podstawowym rodkiem dojazdów do pracy a dla
blisko 60% pracujcych. Wysoki stopie dezintegracji
jest dotychczas najsabsz stron publicznego transportu zbiorowego w aglomeracji. Wystpuje kilka
typów taryf przewozowych oraz dua rónorodno
biletów i ich cen, a take regulaminów wiadczenia
usug przewozowych (w tym m.in. przepisów dotyczcych ulg i zwolnie, opat za baga, kar za jazd
bez biletu itp.). Brakuje harmonizacji rozkadów jazdy, a oferta przewozowa poszczególnych przewo ników na niektórych odcinkach dróg niepotrzebnie si
nakada. Zrónicowane s take systemy informacji
pasaerskiej. Dlatego niezbdne jest stworzenie spójnego, zharmonizowanego i kompleksowego systemu
publicznego transportu zbiorowego wysokiej jakoci,
oferujcego podrónym (mieszkacom i turystom),
dogodn i wartociow ofert przewozow w zakresie form i sposobów podróowania. Pierwsze kroki
w tym kierunku zostay ju podjte przez poznaski
Zarzd Transportu Miejskiego oraz samorzdy ssiadujcych z Poznaniem gmin. Podpisane zostay porozumienia midzygminne, które umoliwiaj objcie
zintegrowanym systemem taryfowo-biletowym coraz
wikszej czci aglomeracji. Miasta Pozna i Lubo
rozpoczy take procedur tworzenia Zwizku Midzygminnego „Transport Aglomeracji Poznaskiej”
(ZM „TAP”), który stanie si nowym organizatorem
transportu zbiorowego na terenie tworzcych go jednostek samorzdowych.
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Wizja sukcesu: Zintegrowanie transportu publicznego w obrbie caej metropolii przyniesie now
jako w realizacji podróy lokalnych. Mieszkacy,
a take przyjezdni, otrzymaj moliwo realizacji
podróy rónymi rodkami transportu w ramach
jednego wspólnego biletu (jednorazowego lub
okresowego). Oferty przewozowe poszczególnych przewo ników zostan zintegrowane, przez
co siatka pocze stanie si bardziej klarowna
i gsta. Uatrakcyjniona i dostosowana do potrzeb
mieszkaców oferta przewozowa doprowadzi
do znacznego zwikszenia liczby podróy realizowanych transportem zbiorowym. Bdzie moliwe
odbycie podróy pomidzy prawie wszystkimi
punktami sieci osadniczej i usugowej w metropolii z wykorzystaniem transportu publicznego.
Czas dotarcia do celu podróy ulegnie znaczcemu
skróceniu. Wszelkie informacje o rozkadzie jazdy,
obowizujcej taryfie, ulgach i zwolnieniach oraz
innych istotnych dla pasaerów kwestiach bd
powszechnie i atwo dostpne (planery podróy,
elektroniczne tablice informacyjne). Ujednoliceniu i podwyszeniu ulegnie standard wiadczonych
usug. Powstan nowe punkty (dworce i stacje
przesiadkowe) integrujce róne gazie transportu
(kolejowy, tramwajowy, autobusowy, rowerowy,
samochodowy), co uatwi przesiadanie si i zwikszy dostpno celów realizowanych podróy. Koszty funkcjonowania transportu publicznego zostan
zoptymalizowane przez ograniczenie zbdnej pracy
przewozowej (m.in. przejazdów technologicznych
z zajezdni na trasy). Wiksza rola transportu publicznego w obsudze komunikacyjnej metropolii
przeoy si na mniejsze zatoczenie sieci drogowej.
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Powizania z innymi programami:
1.1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego metropolii poznaskiej.

2.1.

Metropolitalny wielofunkcyjny wze transportowy.
2.2. Kolej metropolitalna.
2.4. Infrastruktura i ruch rowerowy.
5.2. Standardy usug publicznych.
5.3. Metropolitalny system informacyjny.
Efekty i mierniki realizacji programu:
• zwikszenie czstotliwoci kursowania pojazdów
transportu publicznego,
• wzrost wska nika punktualnoci i skrócenie czasu
przejazdu,
• odlego przystanków transportu publicznego
od nowo zurbanizowanych terenów,
• liczba tras transportu publicznego objtych zintegrowanym systemem taryfowo-biletowym,
• koszt pasaerokilometra na poszczególnych liniach transportu publicznego w ramach ustalonego standardu jakoci usug,
• zasig wspólnego biletu metropolitalnego – liczba gmin wchodzcych w skad ZM „TAP”,
• wzrost poziomu zadowolenia z funkcjonowania
transportu publicznego (% zadowolonych).
ród a nansowania:
• budety gmin,
• rodki gminnych i prywatnych operatorów transportu publicznego,
• fundusze europejskie.
Realizatorzy:
• Zarzd Transportu Miejskiego,
• Zwizek Midzygminny „Transport Aglomeracji
Poznaskiej”,
• samorzdy miast i gmin (jednostki ds. transportu
publicznego),
• gminni i prywatni operatorzy transportu publicznego.
Partnerzy programu:
• samorzd województwa,
• Koleje Wielkopolskie.
Benecjenci:
• mieszkacy metropolii,
• organizatorzy i operatorzy transportu publicznego.
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Proponowane dzia ania:
2.3.1. Utworzenie i rozwój Zwizku Midzygminnego
„Transport Aglomeracji Poznaskiej”. Powoanie podmiotu zarzdzajcego zintegrowanym
transportem publicznym w metropolii, uzgodnienie roli i obowizków poszczególnych jednostek samorzdowych, zwikszenie zakresu
przestrzennego procesów integracyjnych, które
docelowo powinny obj wszystkich przewo ników funkcjonujcych w gminach.
2.3.2. Dostosowanie sieci pocze transportu zbiorowego do potrzeb przewozowych mieszkaców. Integracja ofert przewozowych poszczególnych operatorów transportu publicznego
w celu osignicia rozwinitej i przejrzystej siatki pocze, objcie transportem autobusowym
lub mikrobusowym nowych, urbanizujcych si
terenów w ramach metropolii, synchronizacja
rozkadów jazdy uzupeniajcych si pakietów
linii – koordynacja z liniami transportu szynowego.
2.3.3. Zintegrowanie systemu taryfowo-biletowego.
Stworzenie w ramach metropolii unii biletowej, poprawa systemu dystrybucji biletów,
wdroenie Poznaskiej Elektronicznej Karty
Aglomeracyjnej, umoliwiajcej dokonywanie
rozlicze nansowych pomidzy przewo nikami i monitorowanie potoków pasaerskich
w zakresie okrelania celów podróy, wprowadzenie precyzyjnego rachunku przychodów
i kosztów zwizanych z obsug poszczególnych linii transportu zbiorowego, prowadzenie
wszechstronnej analizy dziaa przewo ników
transportu zbiorowego w metropolii.
2.3.4. Ujednolicenie systemu informacji pasaerskiej.
Spójna numeracja linii, standaryzacja informacji o rozkadach jazdy wszystkich operatorów
w metropolii, wyszukiwarki pocze — planery podróy.
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2.4

Infrastruktura i ruch rowerowy
Cel: Stworzenie spójnego systemu infrastruktury
rowerowej wysokiej jakoci, uatwiajcego codzienn mobilno i turystyk weekendow oraz
zapewniajcego dostpno rowerem wszystkich
potencjalnych róde i celów podróy.
Uzasadnienie: Narastajce problemy zatoczenia
komunikacyjnego, koszty rozwoju i utrzymania infrastruktury drogowej oraz umowy midzynarodowe dotyczce m.in. ochrony klimatu zmuszaj
do odstpienia od promotoryzacyjnej koncepcji
rozwoju systemu transportowego. Aglomeracja
staje przed koniecznoci zapewnienia mobilnoci mieszkacom przy jednoczesnym ograniczaniu
negatywnego wpywu transportu na jako ycia.
Rozwizaniem jest rozwój transportu publicznego oraz ruchu rowerowego i pieszego. Rower jest
rodkiem lokomocji, który zapewnia najszybsze
przemieszczanie si na dystansie do 5 km w obszarach zurbanizowanych. Aglomeracja poznaska
posiada dobre potencjalne warunki do rozwoju
transportu rowerowego. Kliny zieleni umoliwiaj
rozwój szlaków prowadzacych z centrum Poznania
do odleglejszych czci aglomeracji. W miastach
i gminach, dziki inicjatywom lokalnym, powieksza
si sie dróg rowerowych. Województwo wielkopolskie jako pierwsze w kraju zaoferowao mapy
i szlaki rowerowe w formie podkadów i ladów
GPS. Aglomeracja poznaska obfituje w imprezy
i rajdy rowerowe. Ruch rowerowy w aglomeracji
systematycznie wzrasta (midzy 1988 a 2000 r.
a czterokrotnie!), jednak konieczne s dalsze
dziaania na rzecz jego rozwoju. Ruch rowerowy
nie jest alternatyw dla samochodu we wszystkich
relacjach, jednak w istotny sposób moe obniy
natenie ruchu samochodowego na obszarach
zurbanizowanych. Znaczcy odsetek podróy
mieszkaców aglomeracji odbywa si na dystansie
nie wikszym ni 5 km. Wzrost ruchu rowerowego
wpywa take na popraw zdrowia mieszkaców,
przyczynia si do ksztatowania wizi spoecznych,
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tworzy wizerunek miast i gmin jako przyjaznych dla
mieszkaców, jest jednym z wyznaczników nowoczesnego stylu ycia.
Wizja sukcesu: W wyniku realizacji programu ruch
rowerowy bdzie stanowi okoo 10% wszystkich
podróy mieszkaców metropolii (w mniejszych
miastach strefy podmiejskiej udzia ten wyniesie
nawet 15%). Infrastruktura rowerowa (m.in. drogi
rowerowe) i organizacja ruchu (np. strefy uspokojonego ruchu) zapewni bezpieczny, wygodny
i szybki dojazd rowerem ze wszystkich potencjalnych róde do wszystkich potencjalnych celów
podróy. Samorzdy podczas planowania i projektowania infrastruktury rowerowej bd rozwija
rónorodne formy wspópracy z organizacjami
spoecznymi zrzeszajcymi rowerzystów. Rozwój
infrastruktury rowerowej nie tylko zwikszy dugo dróg rowerowych, ale bdzie mia przede
wszystkim wymiar jakociowy. Polepszy si komfort jazdy, coraz czciej na drogach rowerowych
pojawia si bdzie nawierzchnia bitumiczna, rowerzyci nie bd zmuszeni pokonywa wysokich
krawników, a oznakowanie tras stanie si bardziej czytelne. Drogi rowerowe i obszary przyjazne
rowerzystom zapewni wiksz wygod, szybko
i bezpieczestwo poruszania si ni na jezdniach
z ruchem samochodowym. Dziki temu rower stanowi bdzie realn alternatyw dla samochodu
przy podróach na krótszych dystansach. Nastpi
efektywny wzrost jakoci ycia poprzez popraw
mobilnoci, redukcj zanieczyszcze oraz zwikszenie atrakcyjnoci rekreacyjnej i turystycznej
metropolii.

I nfrastruktura i organizacja transpor tu

Powizania z innymi programami:
1.1. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania metropolii poznaskiej.
1.2. Poprawa standardów planistycznych, urbanistycznych i architektonicznych.
2.1. Metropolitalny wielofunkcyjny wze transportowy.
2.2. Kolej metropolitalna.
2.3. Zintegrowany transport publiczny.
4.3. Metropolitalna oferta turystyczna.
Efekty i mierniki realizacji programu:
• dugo nowych dróg rowerowych i kontrapasów,
• odsetek dróg budowanych w oparciu o standardy
infrastruktury rowerowej,
• liczba przystanków transportu publicznego
z infrastruktur „Bike&Ride”,
• liczba osób objtych rowerowymi projektami
edukacyjno-promocyjnymi.
ród a nansowania:
• budety gmin i powiatów,
• budet pastwa i województwa,
• fundusze europejskie,
• partnerstwo publiczno-prywatne (m.in. systemy
GIS, parkingi rowerowe),
• fundusze ochrony rodowiska.
Realizatorzy:
• samorzdy miast, gmin i powiatów (jednostki
ds. planowania przestrzennego, transportu
publicznego i turystyki),
• samorzd województwa,
• zarzdcy dróg,
• Poznaska Lokalna Organizacja Turystyczna,
• placówki owiatowe.
Partnerzy programu:
• organizacje rowerzystów,
• policja i strae gminne,
• rmy rozbudowujce wasne systemy GIS,
• samorzd województwa.
Benecjenci:
• mieszkacy metropolii,
• turyci.
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Infrastruktura i organizacja
transportu

Proponowane dzia ania:
2.4.1. Wypracowanie standardów projektowania
i budowy infrastruktury rowerowej. Sprecyzowanie standardów jakociowych i ujednolicenie rozwiza technicznych na obszarze
metropolii, tak by infrastruktura rowerowa
stanowia spójny i czytelny, nawet dla innych
uytkowników dróg, system.
2.4.2. Stworzenie systemu „Bike&Ride”. Budowa
parkingów rowerowych i wypoyczalni rowerów przy przystankach transportu zbiorowego.
2.4.3. Opracowanie jednolitego systemu informacji o drogach i szlakach rowerowych w metropolii. Stworzenie systemu informacji na
temat bezpiecznej i wygodnej moliwoci
przejazdu pomidzy rónymi miejscami z wykorzystaniem systemów GPS, wyszukiwarka
(planer) pocze komunikacyjnych i szlaków
turystycznych dla metropolii jako instrument
promocji ruchu rowerowego.
2.4.4. Budowa spójnego systemu dróg rowerowych
i infrastruktury towarzyszcej. Stworzenie
przyjaznego rowerzycie systemu infrastruktury nie tylko poprzez nowe drogi rowerowe,
ale równie dziaania niskokosztowe (kontrapasy, skróty rowerowe, parkingi).
2.4.5. Promocja transportu rowerowego w rónych
grupach spoecznych poprzez projekty edukacyjno-promocyjne, w tym m.in. „Ucze na
rowerze” (umoliwienie uczniom bezpiecznego dojazdu rowerem do szkó oraz bezpiecznego pozostawienia roweru na terenie
szkoy), ogólnometropolitaln akcj „Dzie
na rowerze”, programy uzupeniajce szkolenie kierowców w zakresie respektowania
ruchu rowerowego.
2.4.6. Metropolitalne Forum Rowerowe. Uruchomienie grup wymiany dowiadcze w celu
udostpniania i rozwijania najlepszych praktyk w dziedzinie rozwiza dla ruchu rowerowego.

F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E

Program

3.1

Harmonizacja wspierania
gospodarki
Cel: Wzmocnienie potencjau gospodarczego
metropolii poprzez popraw zinstytucjonalizowanej wspópracy podmiotów gospodarczych
z samorzdami.
Uzasadnienie: Aglomeracja poznaska jest jednym
z najsilniejszych ekonomicznie obszarów wielkomiejskich w Polsce. Jej potencja gospodarczy
sukcesywnie wzrasta, przy czym tendencja ta wystpuje zarówno w Poznaniu, jak i w pozostaych
gminach aglomeracji. Struktura branowa przedsibiorstw aglomeracji, odzwierciedla dugoletni
tradycj wielkopolskiej gospodarnoci, a jednoczenie stanowi odpowied na wspóczesne wyzwania globalizacji i moliwoci tworzenia gospodarki opartej na wiedzy. Dotychczasowe dziaania
na rzecz wzmocnienia potencjau gospodarczego
aglomeracji charakteryzuj si jednak zbyt ma
harmonizacj. W zakresie wspierania przedsibiorczoci gminy dziaaj indywidualnie, przez co mog
osiga sabsze od spodziewanych efekty i trac
korzyci ze wspópracy. Samorzdy lokalne skupiaj
aktywno na tworzeniu korzystnego klimatu inwestycyjnego, a dziaania przybieraj posta uatwie
w sprawach urzdowych, szybszego zaatwiania
formalnoci i usprawniania obsugi petentów oraz
udzielania ulg w podatku od nieruchomoci. Niewystarczajco rozwinity jest system pozyskiwania
i udostpniania kompleksowej informacji o przedsibiorstwach oraz tworzenia zbiorczej i penej
oferty inwestycyjnej dla caej aglomeracji. Nie s
prowadzone cykliczne badania na temat potrzeb
przedsibiorców i ich oczekiwa. Brakuje bardziej
sformalizowanej, trwaej i skutecznej platformy
kontaktu samorzdów z przedsibiorcami. Istnieje
potrzeba podjcia dziaa budujcych innowacyjny klimat dla rozwoju spoeczno-gospodarczego
aglomeracji. Konieczne jest umiejtne czenie
potencjau rozwojowego poszczególnych gmin
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oraz wspólne wykorzystywanie przewag konkurencyjnych aglomeracji dla trwaego i równomiernego wzrostu gospodarczego wszystkich jednostek
terytorialnych.
Wizja sukcesu: Aktywno gmin w tworzeniu
i realizacji metropolitalnej polityki gospodarczej
ulegnie znaczcemu zwikszeniu. Rozwinie si
wymiana informacji gospodarczej midzy gminami oraz ich zaangaowanie w tworzenie strategii metropolitalnych o charakterze sektorowym,
uwzgldniajcych moliwoci ksztatowania gospodarczych powiza sieciowych. Stworzenie
i promocja zintegrowanej oferty inwestycyjnej
wszystkich miast i gmin aglomeracji spowoduje
intensyfikacj napywu nowych inwestycji. Wzmocnieniu ulegnie reprezentacja przedsibiorców jako
strony w dialogu spoecznym wobec wadz samorzdowych. Regularnie analizowany bdzie klimat
dla przedsibiorczoci w gminach metropolii z szerokim uwzgldnieniem opinii rodowisk biznesowych o dziaaniach na rzecz wspierania gospodarki
i warunków inwestowania. Umocni si wizerunek
sukcesu ekonomicznego metropolii poznaskiej
- w otwartej gospodarce na wspólnym rynku europejskim. Okrelenie bran kluczowych oraz wskazanie sektorów kreatywnych, przy utrzymaniu zrónicowania branowego, pozwoli lepiej reagowa na
zjawiska i procesy w gospodarce krajowej i midzynarodowej oraz dostosowywa si do potrzeb
globalnego rynku, szczególnie w zakresie transferu
wiedzy i technologii.

Gospodarka i rynek pracy

Powizania z innymi programami:
3.2. Powizania i transfer technologii.
3.3. Monitoring poday i popytu na prac.
3.4. Wspopraca systemu edukacji z gospodark.
5.3. Metropolitalny system informacyjny.
5.4. Strategia marki i produkty metropolitalne.
5.5. Metropolia w sieci midzynarodowej.
Efekty i mierniki realizacji programu:
• liczba przedsibiorstw objtych szczegóowymi
badaniami gospodarczymi,
• liczba nowych rozwiza usprawniajcych
obsug przedsibiorców,
• liczba targów i wyjazdów studyjnych z informacj gospodarcz o metropolii,
• dochody samorzdów lokalnych zwizane
z prowadzon na ich terenie dziaalnoci gospodarcz.
ród a finansowania:
• budety gmin i powiatów,
• budet województwa,
• rodki uczelni wyszych,
• fundusze europejskie,
• partnerstwo publiczno-prywatne,
• rodki organizacji gospodarczych.
Realizatorzy:
• Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy,
• Stowarzyszenie Metropolia Pozna,
• samorzdy miast, gmin i powiatów (jednostki
ds. wspierania przedsibiorczoci i promocji
gospodarczej).
Partnerzy programu:
• organizacje gospodarcze,
• uczelnie wysze,
• jednostki naukowo-badawcze,
• samorzd województwa.
Beneficjenci:
• przedsibiorcy,
• samorzdy lokalne,
• mieszkacy metropolii.
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Proponowane dzia ania:
3.1.1. Utworzenie Obserwatorium Gospodarki
i Rynku Pracy - okrelenie struktury organizacyjnej i zakresu merytorycznego dziaa
oraz wspólnego systemu metodologicznego
monitoringu gospodarczego (por. dziaanie
3.3.1), cykliczne zbieranie informacji o procesach gospodarczych i dziaalnoci innowacyjnej.
3.1.2. Identyfikacja i propagowanie w skali caej
metropolii dotychczasowych lokalnych „dobrych praktyk” oraz dziaa usprawniajcych
obsug przedsibiorców i wspierajcych
rozwój przedsibiorczoci.
3.1.3. Koordynacja promocji gospodarczej metropolii — identyfikacja i propagowanie korzyci
promocyjnych inwestorów i lokalnych przedsibiorstw zwizanych z metropoli.
3.1.4. Stworzenie zbiorczej oferty inwestycyjnej
metropolii, umoliwiajcej przedsibiorcom
orientacj w istniejcym zapleczu infrastrukturalnym pod ktem moliwoci lokalizacji
dziaalnoci gospodarczej (m.in. przeznaczenie terenów w dokumentach planistycznych,
uzbrojenie w infrastruktur techniczn, obsuga komunikacyjna).
3.1.5. Udostpnianie informacji przedsibiorcom
o aktywnoci lokalnych podmiotów otoczenia biznesu — ukierunkowanie dziaalnoci
wortalu „Firma” na obszar caej aglomeracji.
3.1.6. Poprawa jakoci kontaktu instytucji samorzdowych z przedsibiorstwami m.in. poprzez zwikszenie moliwoci promowania
przedsibiorców metropolii podczas targów
i wyjazdów studyjnych przedstawicieli wadz
samorzdowych.
3.1.7. Stworzenie modelu wspópracy samorzdów
i sektora prywatnego w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego jako elementu
pobudzania gospodarki (Metropolitalne
Biuro Doradztwa w Zakresie Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego).

F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E

Program

3.2

Powiązania i transfer
technologii
Cel: Rozszerzenie zwizków technologicznych i organizacyjnych pomidzy przedsibiorstwami oraz ich
powiza z nauk i otoczeniem biznesu w celu podniesienia innowacyjnoci i zwikszenia konkurencyjnoci na rynku krajowym i midzynarodowym.
Uzasadnienie: Gospodarka aglomeracji charakteryzuje si ma intensywnoci technologicznych powiza przedsibiorców. Wspópraca nauki i przemysu
w zakresie transferu technologii jest niedostatecznie
rozwinita. Komercyjna oferta nauki i otoczenia biznesu dla gospodarki nie jest sprecyzowana i w zbyt
maym stopniu odzwierciedla potencja naukowy poznaskich uczelni. Stosunkowo sabo funkcjonuje platforma kontaktu podmiotów nauki i otoczenia biznesu
z przedsibiorcami, a jej elementy nie dotycz transferu technologii. Inwestorzy zagraniczni zbyt rzadko
korzystaj z dorobku naukowo-badawczego lokalnych instytucji, zasilajc si technologicznie poprzez
jednostki w krajach macierzystych. W aglomeracji
w sposób ograniczony funkcjonuj klastry gospodarcze
z udziaem jednostek naukowo-badawczych. Z nielicznymi wyjtkami brakuje odpowiedniej aktywnoci
gmin podmiejskich we wspieraniu innowacyjnoci.
Poznaski orodek naukowo-badawczy i akademicki
moe by ródem przewagi konkurencyjnej dla caej
aglomeracji, jednak warunkiem jego wykorzystania
jest podjcie dalszych wysików na rzecz budowania
innowacyjnego i przedsibiorczego klimatu rozwoju
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jednostek terytorialnych. Wspieranie innowacyjnoci
w aglomeracji wymaga nie tylko rozwoju podmiotów
otoczenia biznesu, ale take skoordynowania oferty
ich usug i podniesienia efektywnoci pracy. Konieczne wydaje si podjcie proinnowacyjnych przedsiwzi w mniejszych gminach aglomeracji, najlepiej
we wspópracy z Poznaniem.
Wizja sukcesu: Oferta podmiotów metropolitalnego sektora innowacji, w szczególnoci jednostek
tworzcych poznaski orodek naukowo-badawczy,
zostanie ukierunkowana na potrzeby przedsibiorców i bdzie przez nich aktywnie wykorzystywana.
Zwikszy si dostpno do informacji i usug doradczych poprzez stworzenie interaktywnej bazy
danych, umoliwiajcej peny przegld ofert podmiotów naukowo-badawczych i usugowych oraz
kojarzenie partnerów do transferu wiedzy i technologii. Wykorzystane zostan moliwoci aktywnego
stymulowania tworzenia i rozwoju sieci powiza
technologicznych w preferowanych sektorach gospodarczych metropolii. Metropolia bdzie liderem i wzorem wdraania strategii innowacyjnoci
w Wielkopolsce. Zagraniczne rodki pomocowe
bd w duej mierze przeznaczane na rzecz powstawania klastrów, które wykorzystaj ekonomiczno-spoeczne efekty wspópracy w przestrzeni
oraz podejm kooperacj z zagranicznymi partnerami. Powstan kluczowe brane innowacyjne,
a odpowiednio uruchomione mechanizmy rynkowe
i wspópraca w ramach PPP bd wspiera rozwój
sektorów kreatywnych w metropolii. Podmioty
metropolitalnego sektora innowacji zintegruj si
przy wspóudziale samorzdów lokalnych, których
kluczowe znaczenie wynika z bliskiego kontaktu
z uczestnikami ycia gospodarczego.

Gospodarka i rynek pracy

Proponowane dzia ania:

Powizania z innymi programami:

3.2.1. Bank informacji na temat podmiotów wspomagajcych transfer technologii oraz sformalizowanych powiza gospodarczych,
w tym klastrów wysokich technologii i sektorów kreatywnych — rozszerzenie i promocja
Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej na
obszarze caej metropolii.
3.2.2.Utworzenie forum kontaktów przedsibiorców
z przedstawicielami nauki i otoczenia biznesu
— kojarzenie partnerów i inicjowanie partnerskich relacji midzy podmiotami lokalnego
systemu innowacji dla poprawy funkcjonowania metropolitalnej gospodarki.
3.2.3. Identyfikacja bran kluczowych i stworzenie
zacht dla rodowiska naukowego i gospodarczego do poszukiwania nowych zastosowa dla odkry i wynalazków z bran kluczowych.
3.2.4. Wykorzystanie kapitau wiedzy i potencjau edukacyjnego poznaskiego orodka badawczego i akademickiego w podnoszeniu
innowacyjnoci gospodarki i wzmocnienie
powiza organizacyjnych przedsibiorstw
w przestrzeni metropolii.
3.2.5. Rozwój instrumentów finansowania innowacji, dostosowanych do potrzeb przedsibiorstw, tworzenie warunków dla akumulacji
kapitau do tworzenia przedsiwzi opartych na nowoczesnej technologii, potraficej konkurowa na rynkach midzynarodowych.
3.2.6. Rozwój ponadregionalnej wspópracy technologicznej firm — podnoszenie zdolnoci
firm do funkcjonowania na rynkach ponadregionalnych i uczestnictwa w midzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych.
3.2.7. Stae formy promocji i popularyzacji osigni w zakresie innowacyjnoci — konkursy talentów i najlepszych pomysów,
(midzyuczelniana liga innowacji i wynalazków, kierunkowanie prac magisterskich
na ich wykorzystanie w praktyce – bank prac
o aglomeracji i innowacjach).

3.1.
3.4.
5.5.

Harmonizacja wspierania gospodarki.
Wspópraca edukacji z gospodark.
Metropolia w sieci midzynarodowej.

ród a nansowania:
• budety gmin i powiatów,
• rodki uczelni wyszych i jednostek naukowo
-badawczych,
• fundusze europejskie,
• partnerstwo publiczno-prywatne,
• rodki organizacji gospodarczych.
Realizatorzy:
• samorzdy miast, gmin i powiatów (jednostki
ds. gospodarki),
• Stowarzyszenie Metropolia Pozna,
• Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy.
Partnerzy programu:
• samorzd województwa,
• uczelnie wysze, jednostki naukowo-badawcze,
• centra innowacji i transferu technologii,
• parki naukowo-technologiczne,
• inkubatory przedsibiorczoci,
• organizacje gospodarcze.
Benecjenci:
• przedsibiorcy,
• mieszkacy metropolii,
• uczelnie wysze, jednostki naukowo-badawcze.
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Efekty i mierniki realizacji programu:
• liczba instytutów/katedr/zakadów posiadajcych ofert dla biznesu i podejmujcych z nim
wspóprac,
• liczba przedsibiorstw korzystajcych z oferty
uczelni wyszych i jednostek naukowo-badawczych z obszaru metropolii,
• warto umów dotyczcych wspópracy przedsibiorstw i rodowiska naukowego w zakresie
transferu technologii,
• liczby osób zatrudnionych w dziedzinach opartych na wiedzy i branach wysokiej techniki,
• liczba dziaajcych w metropolii klastrów.

F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E

Program

3.3

Monitoring podaży
i popytu na pracę
Cel: Wdroenie systemu monitoringu poday
i popytu na prac, umoliwiajcego osignicie
optymalnego zatrudnienia na obszarze metropolii
poprzez jak najpeniejsze zagospodarowanie zasobów ludzkich przy wykorzystaniu istniejcych
i nowo tworzonych miejsc pracy.
Uzasadnienie: Cech charakterystyczn funkcjonujcego obecnie obligatoryjnego monitoringu rynku
pracy w Polsce jest zbieranie informacji na temat
poziomu nierównowagi tego rynku, czyli bardzo
dokadnych danych dotyczcych poziomu i struktury bezrobocia. Niestety monitoring stanu rynku
pracy odbywa si bez równolegej analizy wielkoci
i struktur elementów tego rynku, tj. poday i popytu na prac. Prowadzi to w konsekwencji do gromadzenia informacji o rezultatach, a nie o przyczynach procesów zachodzcych na rynku pracy. Dane
dotyczce ofert pracy rejestrowane przez urzdy
pracy s niereprezentatywne ze wzgldu na brak
przepisów zobowizujcych pracodawców do sprawozdawczoci w zakresie przygotowywanych ofert.
Poziom aglomeracyjny funkcjonowania rynku pracy
wydaje si predysponowany do budowy systemów
monitoringu popytu i poday na prac. Monitoring
dwóch stron rynku pracy zwiksza szanse na popraw stanu rynku pracy oraz na jego zrównowaenie. Rozpoznanie poziomu i struktury popytu na
prac, a zwaszcza jego zmian w przyszoci, powinno stanowi istotny czynnik ksztatujcy wielko
i struktur oferty ksztacenia oferowanego przez
placówki edukacyjne, szczególnie o charakterze
zawodowym.
Wizja sukcesu: Metropolia bdzie dysponowa
systemem monitoringu poday i popytu na prac, obejmujcym stan i struktur osób poszukujcych pracy oraz stan i struktur wolnych miejsc
pracy. System monitoringu opiera si bdzie
zarówno na zbieraniu danych pochodzcych ze
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sprawozdawczoci instytucji porednictwa pracy,
jak i z bada bezporednich prowadzonych w oparciu o techniki ankiety i wywiadu pogbionego. Na
obszarze metropolii bdzie dziaa Obserwatorium
Gospodarki i Rynku Pracy, które zgromadzi informacje na temat stanu i przemian kadej ze stron
lokalnego rynku pracy. Obserwatorium bdzie
realizowa reprezentatywne badania ankietowe
pracowników oraz pracodawców, prowadzi system rejestracji i monitoringu ofert szkó i instytucji
szkoleniowych w kontekcie potrzeb rynku pracy.
W metropolii dziaa bdzie portal spoecznociowy bdcy innowacyjn platform porednictwa
pracy. Efektywnie funkcjonujcy monitoring poday
i popytu na prac zapewni niski poziom bezrobocia
i zblienie si do stanu penego zatrudnienia.

Gospodarka i rynek pracy

Powizania z innymi programami:
3.1. Harmonizacja wspierania gospodarki.
3.4. Wspópraca edukacji z gospodark.
5.3.

Metropolitalny system informacyjny.

Efekty i mierniki realizacji programu:
• liczba osób poszukujcych pracy i pracodawców objtych poszczególnymi formami monitoringu,
• liczba ofert pracy zgromadzonych w bazie danych,
• liczba szkó i instytucji szkoleniowych objtych
monitoringiem,
• liczba uruchomionych szkole i kursów oraz
osób w nich uczestniczcych,
• liczba osób, które znalazy prac po odbytym
kursie lub szkoleniu.
ród a finansowania:
• budety powiatów,
• fundusze europejskie,
• partnerstwo publiczno-prywatne.
Realizatorzy:
• Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy,
• Powiatowy Urzd Pracy.
Partnerzy programu:
• Powiatowa Rada Zatrudnienia,
• uczelnie wysze,
• szkoy,
• organizatorzy kursów szkoleniowych,
• organizacje gospodarcze,
• kluby pracy (gminne, OHP).
Beneficjenci:
• pracownicy,
• bezrobotni,
• absolwenci,
• pracodawcy,
• samorzdy lokalne.
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Proponowane działania:
3.3.1. Powstanie Obserwatorium Gospodarki
i Rynku Pracy (por. dziaanie 3.1.1), którego
zadaniem w czci dotyczcej rynku pracy
bdzie prowadzenie dziaa wymienionych
w niniejszym programie.
3.3.2. Opracowanie i uruchomienie systemu cyklicznego monitoringu ofert pracy, ukazujcych si w prasie oraz na portalach porednictwa pracy.
3.3.3. Opracowanie i uruchomienie systemu cyklicznego monitoringu poday i popytu na
prac poprzez realizacj reprezentatywnych
bada ankietowych pracowników i pracodawców.
3.3.4. Opracowanie i uruchomienie systemu rejestracji i monitoringu szkó i instytucji szkoleniowych z uwzgldnieniem stanu i zmian
struktury ich oferty ksztacenia w kontekcie
potrzeb rynku pracy.
3.3.5. Utworzenie portalu internetowego (spoecznociowego) dla potrzeb rejestracji osób
poszukujcych pracy i przedsibiorców poszukujcych pracowników na terenie metropolii.
3.3.6. Promocja portalu poprzez stworzenie sieci
wspópracy z samorzdem lokalnym, przedsibiorstwami i z biurami karier szkó wyszych oraz szkoami zawodowymi z terenu
metropolii.
3.3.7. Przygotowanie dla osób zarejestrowanych
w portalu oferty szkole ukierunkowanych
na lepsze dostosowanie kwalifikacji i umiejtnoci do popytu na prac.
3.3.8. Opracowanie i uruchomienie systemu dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy
przez pracodawców w przypadku zatrudniania osób zarejestrowanych w portalu.
3.3.9. Spójny system informacyjny, zawierajcy dane ze wszystkich wymienionych w programie
platform, ze szczegóowoci danych co najmniej do poziomu gminy.

F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E

Program

3.4

Współpraca systemu edukacji
z gospodarką
Cel: Wypracowanie modelu wspópracy edukacji
z gospodark, zapewniajcego lepsze dopasowanie
oferty ksztacenia do kwali kacji i umiejtnoci oczekiwanych przez pracodawców.
Uzasadnienie: Jedn z podstawowych potrzeb rynku
pracy jest konieczno dostosowania oferty edukacyjnej do struktury i poziomu kwali kacji oraz umiejtnoci oczekiwanych przez pracodawców na oferowanych i nowo tworzonych miejscach pracy. Saba
korelacja midzy struktur kierunków ksztacenia
a potrzebami rynku pracy moe doprowadzi do zagroenia w postaci bezrobocia strukturalnego, którego ograniczanie za pomoc aktywnej polityki rynku
pracy przynosi niewielkie rezultaty. Bardzo istotn
potrzeb staje si równie realizacja dziaa aktywizujcych mieszkaców w celu rozwoju nowoczesnego kapitau spoecznego, w tym przede wszystkim
poprawy kreatywnoci. Waciwe wykorzystanie
i ukierunkowanie kreatywnoci na etapie ksztacenia
zwiksza szanse na wzrost innowacyjnoci spoeczestwa. Z uwagi na uwarunkowania prawno-organizacyjne i funkcjonalno-przestrzenne w sferach owiaty
i gospodarki, koordynowanie dziaalnoci placówek
edukacyjnych w powizaniu z potrzebami rynku pracy
moliwe jest tylko na poziomie caej aglomeracji jako
wyksztaconego lokalnego rynku pracy, który charakteryzuje si du mobilnoci pracowników i uczniów
w relacjach midzygminnych.
Wizja sukcesu: Wypracowanie w aglomeracji modelu
wspópracy systemu edukacji z gospodark zapewni
korzyci trzem zasadniczym grupom: uczniom i studentom, przedsibiorcom i samorzdom lokalnym.
Dla uczniów i studentów bdzie oznacza to nabycie
umiejtnoci do dziaa kreatywnych i zespoowych,
lepsz preorientacj zawodow w kontekcie potrzeb
rynku pracy, ksztatowanie kwali kacji i umiejtnoci praktycznych w powizaniu z oczekiwaniami
nowoczesnej spodarki. Bezporedni korzyci dla
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pracodawców bdzie lepsze przygotowanie przyszych pracowników oraz moliwo wpywu na
zmiany kierunków ksztacenia na poziomie szkolnictwa zawodowego i wyszego, a take aktywny udzia
w procesie ewaluacji absolwentów. Samorzdy otrzymaj moliwo biecego dostosowywania struktury
systemu edukacji i kierunków ksztacenia do potrzeb
gospodarki. Lepsze dopasowanie popytu i poday na
prac skutkowa bdzie niszym poziomem bezrobocia i doprowadzi do wzrostu poziomu i warunków ycia. Dziaania podejmowane na poszczególnych szczeblach ksztacenia zwiksz kreatywno pracowników
oraz podnios poziom ich kwali kacji i umiejtnoci
w strukturze zgodnej z oczekiwaniami rynku pracy.
Organizowane bd zajcia rozwijajce umiejtnoci praktycznego wykorzystania naturalnej kreatywnoci czowieka i pracy zespoowej oraz dziaania
z zakresu poradnictwa zawodowego pomagajce
w wyborze cieki ksztacenia w powizaniu z sytuacj
rynku pracy. Na poziomie szkolnictwa zawodowego
i wyszego zainicjowana zostanie sie wspópracy
midzy szkoami a przedsibiorcami, umoliwiajca
zaangaowanie praktyków w proces edukacyjny, odbywanie stay i praktyk u pracodawców, pro lowanie ksztacenia zgodnie z potrzebami pracodawców,
rozszerzenie dziaalnoci uczelnianych biur karier
i ocen efektów ksztacenia w kontekcie powizania
z potrzebami gospodarki. Efektywnie funkcjonujca
wspópraca systemu edukacji z gospodark zapewni harmonizacj poday i popytu na prac i uatwi
mieszkacom znalezienie zatrudnienia odpowiadajcego ich kwali kacjom i aspiracjom.

Gospodarka i rynek pracy

Powizania z innymi programami:
3.1. Harmonizacja wspierania gospodarki.
3.3. Monitoring poday i popytu na prac.
4.1. Jako i organizacja edukacji.
5.1. Instytucje wspopracy metropolitalnej.
Efekty i mierniki realizacji programu:
• stworzenie zintegrowanego systemu zarzdzania owiat na szczeblu ponadgimnazjalnym,
• liczba programów edukacyjnych i szkoleniowych dla poszczególnych szczebli oraz osób
z nich korzystajcych,
• liczba programów wspópracy midzy szkoami
zawodowymi i wyszymi a przedsibiorcami,
• liczba uczniów i studentów uczestniczcych
w praktykach i staach u przedsibiorców.
ród a finansowania:
• budety gmin i powiatów,
• fundusze europejskie,
• rodki uczelni wyszych,
• rodki przedsibiorców prywatnych.
Realizatorzy:
• samorzdy miast, gmin i powiatów (jednostki
ds. owiaty),
• obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy,
• szkoy,
• uczelnie wysze,
• placówki ksztacenia ustawicznego.
Partnerzy programu:
• Powiatowa Rada Zatrudnienia,
• przedsibiorcy,
• organizacje gospodarcze,
• kluby pracy.
Beneficjenci:
• uczniowie i studenci,
• pracownicy,
• przedsibiorcy.
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Proponowane dzia ania:
3.4.1. Przygotowanie zaoe organizacyjnych i nansowych systemu koordynacji zarzdzania
owiat na poziomie ponadgimnazjalnym
i wspópracy gospodarki z edukacj.
3.4.2. Regularna wery kacja oferty edukacyjnej i cige dostosowywanie jej do potrzeb rynku.
3.4.3. Dziaania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i podstawowej – tworzenie warunków dla
ksztacenia umiejtnoci dzieci w zakresie kreatywnoci i pracy zespoowej poprzez zajcia
rozwijajce umiejetnoci wykorzystania naturalnej kreatywnoci czowieka na wczesnych
etapach rozwoju osobowociowego.
3.4.4. Dziaania na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego ogólnoksztaccego – poradnictwo zawodowe ukierunkowane
na ksztatowanie umiejtnoci wyboru dalszej
cieki ksztacenia w oparciu o informacje uzyskane z biecego monitoringu rynku pracy.
3.4.5. Dziaania na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego zawodowego – rozwijanie sieci
wspópracy midzy szkoami zawodowymi
a przedsibiorcami, zwikszenie nacisku na
ksztacenie umiejtnoci praktycznych, umoliwianie odbywania stay i praktyk u pracodawców, pro lowanie ksztacenia pod ktem ich
potrzeb.
3.4.6. Dziaania na poziomie szkolnictwa wyszego
– rozwijanie sieci wspópracy midzy szkoami
wyszymi a przedsibiorcami, zaangaowanie
praktyków w proces edukacyjny, rozszerzanie
dziaalnoci uczelnianych biur karier, ewaluacja
efektów ksztacenia w kontekcie powizania
z potrzebami gospodarki.
3.4.7. Dziaania w zakresie ksztacenia ustawicznego
– przygotowanie oferty ksztacenia ustawicznego, w tym m.in. w zakresie uzupeniania
umiejtnoci nauczycieli akademickich i szkolnych o elementy wiedzy praktyków z dziedziny
biznesu i samorzdu.

F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E

Program

4.1

Jakość i organizacja edukacji
Cel: Poprawa wyników edukacyjnych osiganych
przez uczniów, stworzenie systemu monitoringu
i zarzdzania przepywem uczniów midzy gminami i szkoami w celu obnienia kosztów utrzymania
placówek owiatowych.
Uzasadnienie: Aglomeracja poznaska jest znaczcym orodkiem edukacyjnym. Na jej obszarze zlokalizowanych jest ogóem 460 szko rónego typu, w których cznie ksztaci si ponad
110 tys. dzieci i modziey. Zasig oddziaywania
niektórych szkó ponadpodstawowych wykracza poza obszar aglomeracji. Z punktu widzenia zarzdzania owiat istotne znaczenie ma
proces suburbanizacji i zmiany demograficzne
przyczyniajce si do spadku liczby osób w wieku szkolnym w Poznaniu oraz jej wzrostu w gminach podmiejskich. Prowadzi to do powstania
problemu niewystarczajcego dostosowania infrastruktury szkolnej do potrzeb edukacyjnych.
W Poznaniu wystpuje zasadniczo niedobór
uczniów, wicy si z brakiem wykorzystania w penym zakresie istniejcej infrastruktury edukacyjnej,
co podwysza jednostkowe koszty ksztacenia i prowadzi do redukcji zatrudnienia, a nawet koniecznoci zamykania niektórych placówek. Z kolei gminy
podmiejskie, w obliczu „wyu demograficznego”
i nadmiaru uczniów w stosunku do aktualnej bazy
edukacyjnej, czsto podejmuj decyzje o rozbudowie sieci szkolnej. To wanie gminy podpoznaskie
s obszarem na którym prowadzone s najwiksze
inwestycje w infrastruktur edukacyjn. Jednak
w zwizku z dugotrwaoci procesu inwestycyjnego i ograniczeniami budetowymi rozbudowa sieci
placówek owiatowych moe nie nada za przyrostem liczby dzieci. W szkoach aglomeracji poznaskiej obserwuje si równie zrónicowanie szans
i moliwoci edukacyjnych. W szczególnie trudnej
sytuacji s niektóre szkoy wiejskie z ma liczb
uczniów i niskimi wynikami egzaminów. Jednoczenie na specjalnociach edukacyjnych uczelni
poznaskich ksztaci si liczna grupa studentów,

106

Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej

którzy w czasie swoich praktyk pedagogicznych
oraz innych przedmiotów mog prowadzi fakultatywne zajcia take dla uczniów w strefie
podmiejskiej.
Wizja sukcesu: Na obszarze metropolii bdzie
dziaa system konkurencji midzy placówkami
owiatowymi, stymulujcy je do przygotowywania skutecznych programów ksztacenia i rozwoju
wychowanków. Wszystkie zainteresowane osoby,
a zwaszcza rodzice i uczniowie, bd mie atwy
dostp do informacji o wynikach poszczególnych
jednostek owiatowych. Uczniowie z terenów oddalonych od centrum metropolii bd mogli uczszcza w swoich szkoach na dodatkowe, bezpatne
zajcia pozalekcyjne, prowadzone przez studentów dojedajcych z poznaskich uczelni. Zajcia
te przyczyni si do wzrostu zainteresowania
uczniów nauk, poprawy wyników szkolnych oraz
wikszej równoci szans edukacyjnych. Wszystkie
gminy bd posiada krótko- i dugookresowe
prognozy demograficzne, powizane z polityk
przestrzenn gminy, a take bd monitorowa
liczb dzieci w wieku 0-6 lat oraz w wieku szkolnym w poszczególnych obwodach szkolnych.
Na podstawie monitoringu liczby uczniów oraz
kosztów ksztacenia w poszczególnych szkoach
bdzie mona wskazywa te szkoy i oddziay,
w których przyjcie okrelonej liczby uczniów
spoza miasta lub gminy doprowadzioby do racjonalizacji wykorzystania bazy owiatowej. Wypracowane zostan jednolite zasady wspópracy
pomidzy gminami w zakresie przepywu dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Usłu gi sp o łec zne

Powizania z innymi programami:
3.4. Wspópraca edukacji z gospodark.
4.2. Wspópraca i uczestnictwo w kulturze.
5.1. Instytucje wspópracy metropolitalnej.
5.2. Standardy usug publicznych.
5.3. Metropolitalny system informacyjny.
Efekty i mierniki realizacji programu:
• wyniki nauczania uzyskiwane po szkole podstawowej, gimnazjum i na maturze,
• liczba zaj dodatkowych, prowadzonych
w szkoach przez studentów,
• liczba uczniów korzystajcych z zaj dodatkowych, prowadzonych w szkoach przez studentów,
• liczba laureatów konkursów krajowych i miedzynarodowych wród uczniów metropolii,
• wska niki wykorzystania bazy owiatowej,
• koszty funkcjonowania szkó w przeliczeniu
na liczb uczniów.
ród a finansowania:
• budety gmin i powiatów,
• budet pastwa,
• rodki uczelni wyszych,
• fundusze europejskie.
Realizatorzy:
• samorzdy miast, gmin i powiatów (jednostki
ds. owiaty),
• placówki owiatowe,
• uczelnie wysze.
Partnerzy programu:
• Kuratorium Owiaty,
• media lokalne i regionalne,
• organizacje pozarzdowe.
Beneficjenci:
• uczniowie,
• studenci,
• nauczyciele szkolni i akademiccy,
• kadra zarzdzajca,
• samorzdy lokalne.
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Usugi spoeczne

Proponowane dzia ania:
4.1.1. Zintegrowany system oceny szkó i przedszkoli. Stworzenie wszechstronnego systemu oceny funkcjonowania szkó i innych placówek
owiatowych pod ktem podnoszenia jakoci
nauczania. Wyniki corocznej oceny poszczególnych placówek owiatowych powinny by
publikowane w internecie oraz w lokalnej
prasie, co pozwoli wszystkim mieszkacom
na szczegóowe zapoznanie si z dokonaniami
szkó i przedszkoli, a jednoczenie zmobilizuje
dyrektorów i kadr pedagogiczn do cigej
poprawy swoich osigni . Najlepsze placówki
w poszczególnych kategoriach mog otrzymywa wyrónienia i nagrody nansowe.
4.1.2.Uczelnie wysze dla powszechnej edukacji
w metropolii. Rozszerzenie oferty poznaskich
uczelni dla edukacji w kadej grupie wiekowej
(przedszkola, szkoy, nauczyciele, seniorzy),
w tym m.in. organizacja dodatkowych zaj
pozalekcyjnych (w zakresie przedmiotów podstawowych oraz uzupeniajcych, takich jak np.
teatr, muzyka, technika), prowadzonych przez
studentów oraz stymulowanie rozwoju dzieci
i modziey szczególnie uzdolnionej. Projekt
powinien koncentrowa si szczególnie na
maych placówkach z terenów wiejskich. Skuteczno naley wzmocni przez uruchomienie strony internetowej z list gmin oraz szkó
chtnych do zorganizowania dodatkowych zaj . Udzia w prowadzeniu zaj powinien by
zaliczany do programu studiów i wiza si ze
zwrotem ewentualnych kosztów (np. dojazdu)
ponoszonych przez studentów.
4.1.3. Metropolitalny obserwator szkolny. Monitoring
i prognozowanie liczby dzieci w wieku 0-16
lat w gminach i obwodach szkolnych, wprowadzenie systemu racjonalizacji przydziau
zainteresowanych uczniów spoza Poznania do
poznaskich szkó podstawowych i gimnazjów,
wypracowanie jednolitych zasad wspópracy
pomidzy gminami w zakresie przepywu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E

Program

4.2

Współpraca i uczestnictwo
w kulturze
Cel: Wzmocnienie rozwoju kreatywnej, przedsibiorczej i aktywnej spoecznoci lokalnej, zmniejszenie dysproporcji w dostpie do usug kultury,
poprawa jakoci ycia mieszkaców caej metropolii poprzez uruchomienie wspólnych dziaa
i usug kulturalnych oraz zapewnienie przepywu
informacji na temat oferty kulturalnej Poznania
i gmin podmiejskich.
Uzasadnienie: Wizytówkami kulturalnymi aglomeracji poznaskiej s bez wtpienia muzyka
i teatr. Szeroka oferta w tym zakresie obejmuje
zarówno cykliczne imprezy rangi midzynarodowej, jak i wydarzenia lokalne. W aglomeracji dziaa
take kilkadziesit znaczcych muzeów, salonów
wystawowych i galerii. Obok staych obiektów muzealnych co roku organizowane s dziesitki tematycznych wystaw, imprez plenerowych i pokazów
sztuki. Moliwoci uczestniczenia mieszkaców
aglomeracji w yciu kulturalnym powinny by jednak stale rozwijane. Starajc si ksztatowa zbiorow tosamo mieszkaców aglomeracji poznaskiej, uwzgldniajc odniesienie do tradycji pracy
organicznej – silnie obecnej w wiadomoci poznaniaków i Wielkopolan – naley uzna obszar kultury
za przestrze zmiany spoecznej, przewartociowania, przenoszenia akcentów. Kultura jest silnie
zwizana z dziaalnoci czowieka w spoeczestwie, a wic z jego ekspresj, z przedsibiorczoci i kreatywnoci, które nie s jedynie cechami
przedsibiorców, ale charakteryzuj wikszo ludzi, uksztatowanych w ten sposób przez szkoy,
orodki kultury, muzea, biblioteki, uniwersytety.
Strategicznym wyzwaniem jest wczenie tych
miejsc do wspópracy w budowie kultury kreatywnoci i wspódziaania. Dziaania samorzdów
powinny by wspierane przez potencja trzeciego
sektora i zaangaowanie prywatnych przedsibiorców. Kultura, posiadajc silny komponent spoeczny, ma wielki wpyw na wychowanie, zdolno
do wspópracy i kompromisu, twórczo , otwarto
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oraz zaufanie spoeczne. Bardzo duy potencja
kulturalny Poznania nie zawsze jest dostatecznie
wykorzystywany przez mieszkaców aglomeracji.
Jedn z przyczyn jest stosunkowo saba promocja
i niewystarczajcy przepyw informacji do mieszkaców strefy podmiejskiej. Z kolei szereg inicjatyw kulturalnych w gminach nie jest odpowiednio
rozpropagowany w Poznaniu.
Wizja sukcesu: Mieszkacy metropolii poznaskiej, zarówno Poznania, jak i wszystkich okolicznych miejscowoci, bd postrzega swoje miejsce
zamieszkania jako kulturaln przestrze publiczn
o wysokiej jakoci usug kulturalnych i ich dobrej
dostpnoci. Bd deklarowa zadowolenie z ycia „tutaj”, wynikajce z aktywnej partycypacji
w sferze spoecznej poprzez uczestniczenie w kulturze. Wszystkie samorzdy lokalne metropolii bd
prowadziy w zasadniczych kwestiach wspóln polityk kulturaln, razem realizujc liczne programy
i stosujc instrumenty organizacyjne i finansowe
stymulujce mieszkaców do przedsibiorczoci,
kreatywnoci, aktywnoci spoecznej i gospodarczej w obszarze kultury. Mieszkacy metropolii
bd wysoko ocenia jako organizacyjn szeroko pojtych usug kulturalnych i dziaa na rzecz
lokalnej tosamoci. Wspierane i dofinansowywane bd take projekty kulturalne ukierunkowane
bezporednio na grupy i osoby pozostajce na marginesie ycia spoecznego w miecie czy gminie.
Wspópraca instytucji kultury ze szkoami pozwoli
skuteczniej wypenia zadania zwizane z misj
upowszechniania kultury oraz wzmocni dziaania
podejmowane w szkoach.

Usłu gi sp o łec zne

Powizania z innymi programami:
1.3. Ochrona i ksztatowanie krajobrazu kulturowego.
4.1. Jako i organizacja edukacji.
4.3. Metropolitalna oferta turystyczna.
4.6. Metropolia równych moliwoci spoecznych.
5.6. Tosamo metropolitalna.
Efekty i mierniki realizacji programu:
• liczba instytucji, rm i organizacji pozarzdowych
dziaajcych w sektorze kultury oraz realizowanych
przez nie projektów, fes wali, imprez,
• przychody uzyskiwane w ramach sektora usug
kulturalnych oraz dochody podatkowe z tytuu
tych dziaa,
• rodki przeznaczane przez samorzdy na prowadzenie i wspieranie dziaa kulturalne,
• kwoty wydawane w budetach domowych na cele
stricte kulturalne,
• liczba uczestników wydarze kulturalnych,
• jakociowe narzdzia monitoringu realizacji programu, stworzone przez Regionalne Obserwatorium Kultury UAM.
ród a nansowania:
• budety gmin, powiatów i województwa,
• fundusze europejskie,
• rodki rm prywatnych i organizacji pozarzdowych z dziedziny kultury.
Realizatorzy:
• samorzdy miast, gmin i powiatów,
• samorzdowe instytucje kultury,
• Stowarzyszenie Metropolia Pozna,
• Regionalne Obserwatorium Kultury UAM.

Partnerzy programu:
• samorzd województwa,
• szkoy i przedszkola,
• media lokalne i regionalne,
• organizacje pozarzdowe, para e,
• rmy prywatne.
Benecjenci:
• mieszkacy metropolii,
• twórcy kultury,
• turyci.
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Proponowane dzia ania:
4.2.1. Kultura wród dzieci i modziey. Korelacja
dziaalnoci domów kultury, lokalnych muzeów
i bibliotek z programami edukacyjnymi szkó.
4.2.2. Kultura zmienia ycie.
Angaowanie projektów i inicjatyw kulturalnych, powstaych m.in. w ramach „Poznaskiej
Burzy Kulturalnej”, do zwikszenia poziomu
uczestnictwa w kulturze, a take rozwizywania
lokalnych spraw i problemów oraz niwelowania de cytów spoecznych, przy jednoczesnym
zblieniu do dotychczas marginalizowanego
odbiorcy kultury.
4.2.3. Kultura jest wszdzie. Denie do przeamywania barier w dostpie do kultury oraz stymulowanie wspópracy i przekraczanie granic
dziaalnoci jednostek samorzdowych, docieranie z ambitn ofert kulturaln do rónych
zaktków metropolii. Wsparcie ze szczebla metropolitalnego wydarze i inicjatyw (fes wale,
widowiska plenerowe, festyny, koncerty, itp.)
promujcych lokaln (Pozna i gminy) oraz
regionaln kultur, tradycj, histori, sztuk
i kuchni.
4.2.4. Obywatelski mecenat kultury. Wzrost kreatywnoci i konkurencyjnoci w dziedzinie
kultury poprzez zacienienie metropolitalnej
sieci wspópracy trzech sektorów: publicznego,
prywatnego i obywatelskiego.
4.2.5. Potencja kultury. Mobilizowanie spoecznoci
lokalnych do wczenia si w projektowanie
polityki kulturalnej gminy i metropolii oraz
konstruowanie przez opiniotwórcze rodowiska lokalne „mapy zasobów, potencjaów
i de cytów kulturalnych”.
4.2.6. Kulturalna plaorma informacyjna. Integracja
informacji dotyczcych wydarze kulturalnych
w Poznaniu i gminach, wspólne kalendarium
imprez umoliwiajce „mobilno kulturaln”
mieszkaców.

F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E

Program

4.3

Metropolitalna oferta turystyczna
Cel: Osignicie spójnoci i koordynacja inicjatyw
turystycznych i rekreacyjnych podejmowanych
w metropolii poprzez tworzenie metropolitalnych
produktów turystycznych, budow wspólnego
systemu informacji turystycznej, zintegrowan
promocj oraz kreatywne czenie atrakcji, walorów, wydarze, usug i infrastruktury turystycznej
w aglomeracji.
Uzasadnienie: Wszystkie wadze samorzdowe
w aglomeracji podejmuj aktualnie dziaania w zakresie rozwoju turystyki, jednak stosowane metody
oraz stopie koordynacji przedsiwzi s bardzo
zrónicowane. Wikszo dotychczasowych dziaa
charakteryzuje si ograniczeniem do obszaru danej
jednostki terytorialnej, a przez to brakiem integralnoci i uporzdkowania w skali caej aglomeracji. Stoi
to w sprzecznoci z punktem widzenia mieszkaców
oraz odwiedzajcych, którzy postrzegaj Pozna wraz
z okolicami jako spójny obszar turystyczny i rekreacyjny. Problemem jest take niedostatek lub rozproszenie informacji z zakresu dziaalnoci turystycznej,
zarówno po stronie zarzdzajcych, jak i samych turystów, co z jednej strony utrudnia podejmowanie
skutecznych decyzji strategicznych, a z drugiej nie pozwala wyeksponowa penego wachlarza turystycznych atrakcji aglomeracji. Mimo duego potencjau
turystycznego gównym problemem aglomeracji jest
brak uporzdkowania walorów turystycznych w pakiety produktowe. Poczenie zestawu atrakcji, usug
i infrastruktury oferowanych w przestrzeni miejskiej
z moliwociami aktywnoci turystycznej na terenach podmiejskich stanowi podstaw do tworzenia
penych, terytorialnych produktów turystycznych
i rekreacyjnych, powstajcych „wokó” atrakcji i wypoczynku. Tworzenie metropolitalnych produktów
turystycznych nie polega na tworzeniu gotowych
komercyjnych pakietów dla turystów oraz mieszkaców aglomeracji. Proces ten opiera si na usystematyzowaniu i integracji atrakcji, walorów, wydarze, usug i infrastruktury znajdujcych si na
terenie poszczególnych jednostek administracyjnych
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aglomeracji poznaskiej. Kierunkiem strategicznym
rozwoju funkcji turystycznej w aspekcie infrastrukturalnym, instytucjonalnym oraz marke ngowym
powinna by synergia turystyki biznesowej, kulturowej (krajoznawczej) oraz kwali kowanej (aktywnej).
Wszelkie dziaania rozwojowe powinny uwzgldnia
umiejtne dopenianie si ofert skierowanych do
mieszkaców i turystów o motywach zwizanych
z wolnym czasem (rekreacj, rozrywk i kultur)
z ofertami ukierunkowanymi na podróujcych subowo. Wymiarem tego wspórozwoju powinna by
synergia czasowa (turystyka biznesowa wspierana
w wymiarze tygodniowym od poniedziaku do pitku,
turystyka kulturowa i aktywna w weekendy, czas urlopowy, wita), przestrzenna oraz promocyjna.
Wizja sukcesu: Rozwój turystyki i rekreacji w metropolii nastpowa bdzie w sposób zintegrowany
i skoordynowany. Systematyczny monitoring stanu
gospodarki turystycznej, koordynacja zarzdzania,
wzmocnienie promocji oraz wypro lowane produkty
turystyczne sprawi, e Metropolia Pozna bdzie
znana na krajowym i europejskim rynku turystycznym, a jej ofert bdzie cechowa innowacyjno ,
solidno jakociowa i elastyczno organizacyjna,
a take harmonijne poczenie oferty dla podróujcych subowo i w czasie wolnym. Spójna sie punktów informacji turystycznej oraz portale internetowe
umoliwi tworzenie nowych oraz wzbogacanie istniejcych produktów: turystyki biznesowej, kulturowej, aktywnej i rekreacji. Zintegrowane podejcie do
terytorialnego zarzdzania turystyk i jej promocji
bdzie wyrónikiem Metropolii Pozna na tle innych
aglomeracji.

Usłu gi sp o łec zne

Powizania z innymi programami:
1.3. Ochrona i ksztatowanie krajobrazu kulturowego.
2.4. Rozwój transportu rowerowego.
4.2. Wspópraca i uczestnictwo w kulturze.
4.4. Metropolia sportu.
5.4. Strategia marki i produkty metropolitalne.
5.5. Metropolia w sieci midzynarodowej.
Efekty i mierniki realizacji programu:
• liczba turystów i poziom ich zadowolenia z pobytu
w metropolii,
• liczba mieszkaców korzystajcych z oferty rekreacyjnej,
• liczba metropolitalnych pakietów turystycznych,
• liczba zintegrowanych punktów „it”,
• liczba osób korzystajcych z usug systemu „it”
oraz metropolitalnego portalu turystycznego,
• liczba nowych wydarze i atrakcji.
ród a nansowania:
• budety gmin i powiatów,
• rodki zwizków i stowarzysze samorzdowych,
• budet województwa,
• fundusze europejskie,
• partnerstwo publiczno-prywatne.
Realizatorzy:
• Poznaska Lokalna Organizacja Turystyczna,
• samorzdy miast, gmin i powiatów (jednostki ds.
turystyki i ds. promocji),
• zwizki i stowarzyszenia samorzdowe (m.in.
Zwizek Midzygminny Puszcza Zielonka, Stowarzyszenie Gmin WPN).

Partnerzy programu:
• samorzd województwa,
• media lokalne i regionalne,
• organizacje turystyczne,
• biura turystyczne.
Benecjenci:
• mieszkacy metropolii,
• turyci,
• przedsibiorstwa turystyczne.
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Proponowane dzia ania:
4.3.1. Zintegrowany system monitoringu i oceny
rozwoju funkcji turystycznej. Stworzenie
na szczeblu metropolii orodka monitorowania, gromadzenia i przetwarzania informacji
na temat funkcjonowania turystyki, który
pozwoli na podejmowanie skutecznych decyzji strategicznych dotyczcych jej dalszego
rozwoju i promocji.
4.3.2. Kompleksowy system informacji i promocji turystycznej. Integracja punktów informacji turystycznej („it”) w ramach metrpolii
(obsuga turystów i mieszkaców metropolii w zakresie „it”, dystrybucja materiaów informacyjno-promocyjnych, dziaalno komercyjna), stworzenie systemu turystycznej identyfikacji przestrzennej (take w powizaniu z technologi
GPS), oraz wdroenie wspólnego portalu
turystycznego w celu zwikszenia zasigu
i skutecznoci dziaa promocyjnych, skonienia turystów do przeduenia pobytu na
terenie metropolii i wzmocnienia zainteresowania jej ofert wszystkich mieszkaców.
4.3.3. Zintegrowany produkt turystyki biznesowej.
Podniesienie konkurencyjnoci produktu
turystyki biznesowej Metropolii Pozna
poprzez integracj ofert poszczególnych
usugodawców i jednostek terytorialnych,
prowadzenie wspólnego kalendarza konferencji targów i wydarze biznesowych,
spójn promocj i akwizycj na szczeblu
metropolitalnym oraz rozwój infrastruktury
konferencyjno-targowej.
4.3.4. Zintegrowane produkty turystyki kwalifikowanej (aktywnej), kulturowej oraz rekreacji. Podniesienie atrakcyjnoci turystycznej
Metropolii Pozna poprzez uporzdkowanie istniejcej oferty w pakiety tematyczne,
czenie walorów Poznania z atrakcjami podmiejskimi oraz kreowanie innowacyjnych
ofert i atrakcji z zakresu turystyki rowerowej, wodnej (m.in. w oparciu o rzek Wart), gier miejskich, szlaków tematycznych,
cyklów wydarze.

F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E

Program

4.4

Metropolia sportu
Cel: Wzrost zainteresowania sportem, upowszechnienie aktywnoci zycznej, stworzenie moliwoci
sportowego wspózawodnictwa mieszkaców miasta
i poszczególnych gmin metropolii, rozbudowa nowoczesnej infrastruktury sportowej, w tym powstanie
obiektów klasy midzynarodowej.
Uzasadnienie: Upowszechnienie sportu i aktywnoci
ruchowej wród mieszkaców metropolii oraz poprawa wyników sportowych wymaga odpowiedniej bazy
infrastrukturalnej, systemu szkolenia oraz promocji.
Wikszo nowoczesnych obiektów o standardzie
midzynarodowym zlokalizowanych jest w Poznaniu. Mog one posuy jako element wci rozbudowywanej i modernizowanej sieci obiektów sportowych, wspólnie tworzcych orodek przygotowa
olimpijskich, który mógby by wykorzystywany do
wspózawodnictwa sportowego na arenie krajowej
i midzynarodowej. Obok tego rodzaju infrastruktury
naley równie, wzorem programu „Orlik”, budowa
sie nowoczesnych obiektów sportowych sucych
upowszechnianiu wybranych dyscyplin sportu. Wszelka rywalizacja sportowa budzi wspóczenie due zainteresowanie, przyciga uwag spoeczn, wzmaga
aktywno zyczn i sprzyja rozwojowi ekonomicznemu. Z tych powodów naley zaproponowa zorganizowanie midzygminnych igrzysk sportowych oraz regularnych amatorskich rozgrywek ligowych. Szkolenie
talentów dla sportu wyczynowego powinno odbywa
si na bazie szerokiej dziaalnoci klubowej w gminach, uzupenionej przez wyspecjalizowane centra
doskonalenia dla poszczególnych dyscyplin. Od kilkunastu lat na wiecie bardzo dynamicznie rozwija
si take e-sport (sport elektroniczny), czyli turnieje gier komputerowych, podczas których konkuruj
ze sob setki, a nawet tysice osób. Wiele z jego
form negatywnie wpywa na zdrowie i nie powinny
by one promowane. Aglomeracja poznaska powinna sta si jednak jednym z gównych orodków
rywalizacji w ramach e-sportu, opartej wycznie na
nowych technologiach, w których do wspózawodnictwa wykorzystuje si ruchy caego ciaa.
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Wizja sukcesu: W metropolii powstanie sie obiektów klasy olimpijskiej, które stan si dla sportowców
miejscem przygotowa do zawodów o charakterze
midzynarodowym. Cyklicznie organizowane bd
igrzyska sportowe modziey szkolnej oraz osób dorosych, na których gminy bd licznie reprezentowane przez swoich przedstawicieli. Dowiadczenia
zdobyte podczas organizacji tego rodzaju zawodów
bd wykorzystywane w trakcie stara o wane midzynarodowe imprezy sportowe (w tym rangi europejskiej i wiatowej). Nowoczesne i funkcjonalne
obiekty sportowe pozwol przygotowa i zorganizowa profesjonalne zawody w niemal kadej dyscyplinie. Ku ni talentów stan si sieci nowoczesnych
obiektów sportowych dla poszczególnych dyscyplin
(m.in. baseny, Orliki, hale sportowe), umoliwiajce
upowszechnienie jej uprawiania i wyonienie zawodników odnoszcych sukcesy midzynarodowe. Ich
talenty bd doskonalone w metropolitalnych centrach szkoleniowych. Metropolia stanie si orodkiem
e-sportu w jego zdrowej postaci.

Usłu gi sp o łec zne

Powizania z innymi programami:
4.1. Jako i organizacja edukacji.
4.3. Metropolitalna oferta turystyczna.
4.6. Metropolia równych moliwoci spoecznych.
5.4. Strategia marki i produkty metropolitalne.
5.6. Tosamo metropolitalna.
Efekty i mierniki realizacji programu:
• liczba osób regularnie korzystajcych z obiektów
sportowych,
• liczba uczestników wydarze sportowych,
• liczba metropolitalnych rozgrywek ligowych,
• liczba obiektów powstaych w ramach programów
popularyzacji poszczególnych dyscyplin,
• liczba metropolitalnych centrów doskonalenia
talentów w poszczególnych dyscyplinach sportowych.
ród a nansowania:
• budety gmin i powiatów,
• budet województwa,
• budet pastwa,
• fundusze europejskie,
• partnerstwo publiczno-prywatne,
• rodki klubów i zwizków sportowych,
• rodki rm prywatnych.

Usugi spoeczne

Proponowane dzia ania:
4.4.1. Metropolitalna sie infrastruktury olimpijskiej. Rozbudowa sieci obiektów sportoworekreacyjnych najwyszej klasy, które bd
wykorzystywane przez sportowców krajowych
i zagranicznych w ramach przygotowa do
ogólnopolskich i midzynarodowych zawodów
sportowych z jednoczesnym umoliwieniem
czciowego dostpu dla mieszkaców metropolii.
4.4.2. Sport u podstaw. Tworzenie we wszystkich
gminach sieci ogólnodostpnych obiektów
sportowych dla popularnych dyscyplin – ich
wybór powinien nawizywa do tradycji regionu, zainteresowa mieszkaców i opiera
si na masowym, rodzinnym charakterze.
4.4.3. Amatorskie ligi metropolitalne. Rozwój form
regularnego wspózawodnictwa amatorskiego
w poszczególnych dyscyplinach sportowych,
obejmujcych ca metropoli.
4.4.4. Organizowanie Igrzysk Sportowych Metropolii
Pozna oraz cyklicznych imprez rekreacyjnych
(np. biegi uliczne, rajdy rowerowe, imprezy
nordic walking).
4.4.5. Promocja metropolii poprzez sport — aktywne
ubieganie si o organizacj imprez rangi midzynarodowej w oparciu o ofert obiektów
sportowych, rekreacyjnych i noclegowych caej
metropolii.
4.4.6. Doskonalenie talentów sportowych. Stworzenie systemu selekcji najbardziej utalentowanych modych sportowców w poszczególnych
dyscyplinach oraz organizacja ich dalszego
szkolenia w profesjonalnych klubach metropolii, dziaajcych w oparciu o lokaln tradycj w danej dyscyplinie, dorobek szkoleniowy,
wsparcie sponsorskie i baz infrastrukturaln
– zapobieganie drenaowi utalentowanych
sportowców przez inne metropolie.
4.4.7. Igrzyska Cybernetyczne (cyberigrzyska). Wykorzystanie bogatej bazy infrastrukturalnej
metropolii do organizacji turniejów e-sportu,
opartych wycznie na technologiach, w których do wspózawodnictwa wykorzystuje si
ruchy caego ciaa.

Realizatorzy:
• samorzdy miast, gmin i powiatów (jednostki ds.
sportu i rekreacji),
• Stowarzyszenie Metropolia Pozna.

Partnerzy programu:
• organizacje i kluby sportowe,
• zwizki sportowe,
• samorzd województwa,
• media lokalne i regionalne,
• rmy prywatne,
• szkoy,
• Poznaska Lokalna Organizacja Turystyczna.
Benecjenci:
• mieszkacy metropolii,
• sportowcy amatorzy i wyczynowi,
• kluby sportowe.
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Program

4.5

Bezpieczeństwo publiczne
w metropolii
Cel: Poprawa bezpieczestwa mieszkaców i osób
odwiedzajcych metropoli poprzez prowadzenie
polityki pro laktycznej i prewencyjnej w stosunku
do podstawowych zagroe zdrowia, ycia i mienia.
Uzasadnienie: Za stan bezpieczestwa na terenie
aglomeracji poznaskiej odpowiadaj suby podlege
rónym organom rzdowym i samorzdowym, jak i innym instytucjom (policja, stra poarna, strae gminne i miejskie, pogotowie ratunkowe i pogotowia techniczne). Suby dziaajce na poziomie powiatowym
w aglomeracji na podstawie porozumie funkcjonuj
w sposób zintegrowany (Komenda Miejska Policji i Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej). Porozumienia te s przykadem traktowania aglomeracji jako
jednego wielkomiejskiego obszaru o zblionej skali zagroe. Do podstawowych zagroe bezpieczestwa
osobistego w aglomeracji zalicza si kradziee mienia (w tym kradziee samochodowe), demoralizacj
i przestpczo nieletnich, rozboje, narkomani oraz
przestpczo i wykroczenia na drogach. W Strategii
Rozwoju Ratownictwa i Ochrony Przeciwpoarowej dla
Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2020 za
najpowaniejsze zagroenia aglomeracji poznaskiej
uznaje si zagroenie poarowe oraz w komunikacji
drogowej. Dyurne siy ratownicze zorganizowane
s w ramach gównych systemów polskiego ratownictwa, czyli Pastwowego Systemu Ratownictwa
Medycznego oraz Krajowego Systemu RatowniczoGaniczego. Z przeprowadzonych diagnoz wynika, e
w ramach aglomeracji dostpno ratownictwa medycznego jest zrónicowana – wci wystpuj miejsca,
do których czas dotarcia zespoów ratowniczych
przekracza ustawowe kryteria (8 i 15 min.). Budowa sprawnego, powszechnie dostpnego i opartego
na najwyszych standardach systemu ratownictwa
medycznego wymaga nie tylko dziaa podmiotu
zobligowanego ustawowo (wojewoda), ale równie
znacznego zaangaowania i szerokiej wspópracy
samorzdów terytorialnych. Wikszo problemów,
z którymi borykaj si suby ratownicze aglomeracji
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poznaskiej, zwizanych jest z koniecznoci integrowania wszelkich sub i instytucji odpowiedzialnych
za szeroko rozumiane ratownictwo. W aglomeracji
poznaskiej brakuje w peni zintegrowanego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, co powoduje
problemy w koordynacji i wspópracy sub ratowniczych na terenie caej aglomeracji. Z uwagi na charakter zagroe wystpujcych w aglomeracji, dziaania
sub zwizanych z bezpieczestwem powinny poza
ratownictwem zosta nakierowane na przeciwdziaanie i zapobieganie gównym zagroeniom. Jednym
z najwaniejszych dziaa jest popularyzacja wiedzy
z zakresu ratownictwa i bezpieczestwa wród samych mieszkaców oraz podmiotów gospodarujcych w aglomeracji.
Wizja sukcesu: Dziki dziaaniom informacyjnym, profilaktycznym, represyjnym i inwestycyjnym zwikszony zostanie poziom bezpieczestwa
w metropolii. Przyczyni si on do poprawy jakoci
ycia mieszkaców i zwikszy atrakcyjno metropolii jako miejsca zamieszkania i inwestowania.
Budowa sprawnego systemu ratownictwa medycznego w metropolii umoliwi udzielanie pomocy medycznej w odpowiednio krótkim czasie,
co z kolei pozwoli poszkodowanym na zachowanie
zdrowia i ycia oraz szybszy powrót do aktywnoci zawodowej. Dziki dobrej organizacji i zdecydowanym dziaaniom sub ratunkowych na obszarze metropolii zmniejszone zostan wska niki
miertelnoci i niepenosprawnoci wród ofiar
wypadków drogowych, poarów, katastrof i innych
nagych zdarze.

Usłu gi sp o łec zne

Powizania z innymi programami:
1.2. Poprawa standardów planistycznych, urbanistycznych i architektonicznych.
4.1. Jako i organizacja edukacji.
4.6. Metropolia równych moliwoci spoecznych.
5.2. Standardy usug publicznych.
5.3. Metropolitalny system informacyjny.
Efekty i mierniki realizacji programu:
• zmniejszenie liczby przestpstw,
• wzrost wska ników wykrywalnoci przestpstw,
• zmniejszenie liczby wypadków drogowych,
• zmniejszenie liczby poarów w aglomeracji,
• skrócenie czasu dotarcia zespoów ratunkowych
na miejsce zdarzenia.
ród a nansowania:
• budety gmin i powiatów,
• budet województwa,
• budet pastwa,
• fundusze europejskie.
Realizatorzy:
• samorzdy miast, gmin i powiatów (jednostki
ds. bezpieczestwa oraz zdrowia),
• Urzd Wojewódzki,
• jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego,
• jednostki policji,
• jednostki Pastwowego Systemu Ratownictwa
Medycznego,
• strae miejskie i gminne.

Partnerzy programu:
• samorzd województwa,
• organizacje pozarzdowe,
• szkoy,
• media,
• przedsibiorcy.
Benecjenci:
• mieszkacy metropolii,
• przedsibiorcy.
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Proponowane dzia ania:
4.5.1. Dziaania o charakterze promocyjno-informacyjnym i pro laktyczno-wychowawczym.
Polityka informacyjna dotyczca uwarunkowa, przyczyn i zalece w zakresie bezpiecznych zachowa przed, w trakcie i po ustpieniu
zagroe, szkolenia dotyczce zapobiegania zagroeniom oraz podstaw ratownictwa wród
dzieci i modziey jako stay element przedmiotowy w nauczaniu szkolnym, publikowanie
w przystpnej formie instrukcji i wskazówek
z zakresu bezpieczestwa, dostarczanych do
kadego gospodarstwa domowego w aglomeracji, pokazy publiczne, kursy i instruktae.
4.5.2. Dziaania o charakterze restrykcyjno-represywnym. Prowadzenie w odniesieniu do zagroe
komunikacyjnych akcji typu „Zero tolerancji na
drogach aglomeracji” – represjonowanie wykrocze przyczyniajcych si do powstawania
zdarze drogowych, szczególnie w miejscach
o wysokim stopniu zagroenia.
4.5.3. Dziaania o charakterze inwestycyjnym.
Monitoring miejsc publicznych oraz szczególnie
zagroonych, zwikszenie udziau specjalistów
przeciwpoarowych ju na etapie planowania
inwestycji, wprowadzanie „czujek dymów”
w budownictwie mieszkaniowym.
4.5.4. Doskonalenie systemu ratownictwa medycznego. Utworzenie systemu monitoringu i archiwizacji zdarze powodujcych nage zagroenia
dla zdrowia, wspópraca samorzdów z wojewod w zakresie planowania liczby i rozmieszczenia jednostek ratownictwa, utworzenie
funduszu wsparcia systemu Pastwowego Ratownictwa Medycznego oraz koordynowanie
jego integracji z innymi subami bezpieczestwa publicznego, akcje informacyjne dotyczce zasad korzystania z systemu ratownictwa.

F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E

Program

4.6

Metropolia równych możliwości
społecznych
Cel: Poprawa warunków ycia i bezpieczestwa indywidualnego wszystkich mieszkaców metropolii
poprzez prowadzenie aktywnej i skoordynowanej
polityki w stosunku do osób niepenosprawnych,
ubogich i starszych, przeciwdziaanie wykluczeniu
spoecznemu i oferowanie dziaa prorodzinnych.
Uzasadnienie: Ze wzgldu na starzenie si spoeczestwa oraz wysokie tempo ycia wspóczesnego
czowieka z roku na rok narasta take zagroenie
licznymi chorobami cywilizacyjno-spoecznymi. Problemy nansowe polskiego systemu ochrony zdrowia oraz tendencje do niezdrowego trybu ycia rozpowszechnione wród wielu mieszkaców znajduj
odzwierciedlenie w mniej korzystnych wska nikach
poziomu zdrowotnoci w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Naley wic rozwija nowoczesny system ochrony zdrowia, polegajcy w duej
mierze na zapobieganiu zagroeniom zdrowotnym
poprzez szeroko rozumian pro laktyk i promocj
zachowa prozdrowotnych. Polityka spoeczna jest
realizowana gównie na szczeblu gminnym, uzupenianym przez urzdy pracy, centra pomocy rodzinie
i domy pomocy spoecznej na poziomie powiatów.
Na szczeblu aglomeracji nie s wyksztacone mechanizmy koordynacji polityki spoecznej. Mimo
e aglomeracja poznaska naley do obszarów
o wysokim poziomie ycia i rozwoju gospodarczego,
to na jej obszarze pojawiaj si lokalne nasilenia
problemów spoecznych, takie jak m.in. bezrobocie,
bieda, patologie spoeczne. W najbliszej dekadzie
w wiek emerytalny wejd roczniki wyu demogracznego lat 50. XX w. Z roku na rok wzrasta bdzie
zapotrzebowanie ludzi starszych na usugi medyczne
i opiekucze a take edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne i turystyczne. Alienacja zachowa, zanik wizi
rodzinnych zwiksza potrzeb interwencji rki publicznej (opieki socjalnej, zdrowotnej) w stosunku do
osób samotnych, starszych, jak te osób niepenosprawnych. Koniecznoci staje si wczanie takich
osób do ycia spoecznego. W obliczu postpujcej
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informatyzacji i elektronizacji codziennego ycia niezbdna staje si edukacja informatyczna i uczenie
ludzi starszych korzystania z usug wiadczonych
drog elektroniczn (e-administracja, e-lekarz,
e-handel itp. ). W przypadku bezrobocia naley by
przygotowanym na jego okresowe zwikszanie si,
wywoane koniecznoci dalszej restrukturyzacji
lokalnej gospodarki, procesami jej globalizacji oraz
cyklami koniunkturalnymi na wiecie.
Wizja sukcesu: W metropolii powstan kompleksowe programy pro laktyki zdrowotnej, obejmujce zarówno promocj zdrowego trybu ycia, jak
i zapobieganie konsekwencjom stanów chorobowych. Mieszkacy uzyskaj lepszy dostp do usug
medycznych i rehabilitacyjnych oraz innowacyjnych
narzdzi z dziedziny e-zdrowia. Wspólne dziaania
miasta, gmin i powiatu doprowadz do wikszej skutecznoci rozwizywania problemów spoecznych
w skali caej metropolii. Realizacja innowacyjnych
programów spoecznych podniesie poczucie satysfakcji z ycia i bezpieczestwo osobiste mieszkaców. Wysoki poziom integracji spoecznej i dua
aktywno podmiotów ekonomii spoecznej spowoduj przywracanie kondycji psycho zycznej mieszkaców zagroonych wykluczeniem. Zwikszy si
napyw nowych mieszkaców, szukajcych dobrego
miejsca do ycia i pracy. Wikszy przyrost naturalny
i migracyjny zapewni metropolii dugofalowy rozwój. Dziki nowatorskim i skutecznym dziaaniom
prospoecznym, metropolia bdzie postrzegana jako obszar równych szans dla osób w rónym wieku
i w rónej kondycji psycho zycznej.

Usłu gi sp o łec zne

Powizania z innymi programami:
4.1. Jako i organizacja edukacji.
4.2. Wspópraca i uczestnictwo w kulturze.
4.4. Metropolia sportu.
4.5. Bezpieczestwo publiczne w metropolii.
Efekty i mierniki realizacji programu:
• liczba osób uczestniczcych w programach prolaktycznych,
• zmniejszenie liczby zgonów spowodowanych
chorobami cywilizacyjnymi,
• wzrost przecitnej dugoci ycia,
• poprawa struktury form udzielanej pomocy spoecznej (m.in. wzrost udziau pracy socjalnej, spadek pomocy materialnej),
• zwikszona dostpno usug spoecznych dla
osób starszych,
• poprawa wska nika przyrostu naturalnego,
• wzrost aktywnoci spoecznej i zawodowej osób
zagroonych wykluczeniem.
ród a nansowania:
• budety gmin i powiatów,
• budet województwa,
• fundusze europejskie,
• rodki organizacji pozarzdowych,
• partnerstwo publiczno-prywatne.
Realizatorzy:
• samorzdy miast, gmin i powiatów (jednostki ds.
pomocy spoecznej),
• powiatowe i wojewódzkie urzdy pracy.
Partnerzy programu:
• placówki suby zdrowia,
• NFZ i PFRON,
• organizacje pozarzdowe, partnerzy socjalni,
wolontariat, kluby pracy,
• media lokalne i regionalne,
• pracodawcy prywatni.
Benecjenci:
• mieszkacy metropolii, szczególnie rodziny
z dzie mi, osoby starsze i samotne,
• grupy zagroone wykluczeniem spoecznym.
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Proponowane dzia ania:
4.6.1. Pro laktyka i promocja zachowa prozdrowotnych. Koordynacja dziaa pro laktycznych, prowadzonych przez liczne podmioty, m.in. samorzdy, organizacje pozarzdowe, Wielkopolskie
Centrum Zdrowia Publicznego oraz Narodowy
Fundusz Zdrowia. Due wspólne projekty wykorzystujce najnowoczeniejsze rozwizania
medyczne maj wiksz skuteczno i przyczyniaj si do wzrostu wiadomoci zdrowotnej.
4.6.2. Aktywizacja osób starszych i samotnych. Sie
klubów aktywnego seniora zapewniajcych
rehabilitacj zyczn przy jednoczesnej moliwoci uczestnictwa w zajciach edukacyjnych
(np. informatycznych, zapobiegajcych ekskluzji elektronicznej), kulturalnych, turystycznych
i rekreacyjnych. Organizacja specjalistycznych
usug opiekuczych o rozszerzonym zakresie,
zwikszenie liczby miejsc w dziennych i caodobowych placówkach opiekuczych, wzmacnianie wolontariatu w wiadczeniu usug na rzecz
seniorów.
4.6.3. Wsparcie spoeczne osób dugotrwale bezrobotnych i bezdomnych. Wdraanie programów
readaptacji spoecznej, organizowanie szkole
zawodowych dla osób zagroonych ekskluzj,
wspópraca z pracodawcami i wzmacnianie
podmiotów ekonomii spoecznej.
4.6.4. Wsparcie spoeczne osób niepenosprawnych.
Wypracowanie wspólnej polityki spoecznej,
uwzgldniajcej potrzeby i moliwoci osób
niepenosprawnych oraz moliwo pozyskania na ten cel rodków PFRON. Podejmowanie
wspólnych projektów w obrbie metropolii –
spódzielnie mieszka chronionych, likwidowanie barier architektonicznych, punkty informacji
dla osób niepenosprawnych, warsztaty terapii
zajciowej.
4.6.5. Metropolia przyjazna rodzinie. Wsparcie spoeczne rodzin z dzie mi do lat 18 (szczególnie
wielodzietnych) poprzez mechanizmy do nansowania „zielonych przedszkoli” oraz system
zniek prorodzinnych na wybrane usugi (element Poznaskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej).

F. . OPSRIOE GI RPARM
G
OY
G RI ADM
ZY
I ASŁTARNAT
I AE G I C Z N E

Program

5.1

Instytucje współpracy
metropolitalnej
Cel: Stworzenie i rozwijanie odpowiedniej podbudowy instytucjonalnej i kadrowej dla inicjowania
i wdraania polityki rozwoju metropolii we wspópracy z mieszkacami, nauk i biznesem.
Uzasadnienie: Modyfikacja mechanizmów zarzdzania publicznego w skali aglomeracji jest warunkiem koniecznym dla wdroenia programów
strategicznych. Integracja zarzdzania powinna nastpowa niezalenie od tego, czy i kiedy uchwalona zostanie ustawa metropolitalna. Dalsza cieka
integracji metropolitalnej powinna w zwizku z tym
opiera si przede wszystkim na zintensyfikowaniu
oddolnej i dobrowolnej wspópracy samorzdów.
Do tej pory jej najwaniejszymi przejawami byo
tworzenie stowarzysze (m.in. Poznaska Lokalna
Organizacja Turystyczna) i spóek (Aquanet S.A.)
integrujcych miasto Pozna z gminami podmiejskimi oraz zawieranie porozumie w poszczególnych sprawach. W aglomeracji powstaje jednak
w ostatnim czasie take coraz wicej zwizków komunalnych, takich jak m.in.:
• Zwizek Midzygminny „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznaskiej”,
• Zwiazek Midzygminny „Transport Aglomeracji
Poznaskiej”,
• Zwizek Midzygminny „Schronisko dla Zwierzt”.
Tworzca si w ten sposób sie instytucji wspópracy metropolitalnej wymaga jednak stworzenia
modelu wzajemnych relacji organizacyjnych, kadrowych i finansowych. Dla usprawnienia koordynacji zarzdzania niezbdna jest wiksza instytucjonalizacja Rady Aglomeracji Poznaskiej. Jest to
bowiem jedyna forma organizacyjna obejmujca
cao obszaru aglomeracji i stanowi jak dotd zasadniczy element systemu integracji o charakterze
politycznym i strategicznym. Rada Aglomeracji nie
ma jednak jak dotd cho by minimalnej obsugi
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administracyjnej ani nawet numeru telefonu czy
adresu. Powoanie instytucji koordynujcej wdraanie metropolitalnej strategii rozwoju jest kluczowym elementem dalszych dziaa integracyjnych.
Optymaln form ustrojow jest wielozadaniowy
zwizek gminno-powiatowy, jednak w aktualnych
uwarunkowaniach prawnych taka konstrukcja nie
jest moliwa. Std te na tym etapie integracji zarzdzania najwaciwszym rozwizaniem jest powoanie stowarzyszenia metropolitalnego miast,
gmin i powiatu. Powinno ono zapewni skuteczne
wdraanie strategii metropolitalnej i polityk sektorowych, wykorzystujc odpowiedzialno i zaangaowanie wszystkich liderów samorzdowych.
W obliczu braku ustawy metropolitalnej utworzenie zinstytucjonalizowanej formy zarzdzania staje
si niezbdn koniecznoci.
Wizja sukcesu: Polityczna wola wspópracy metropolitalnej zostanie wzmocniona przez realne zaplecze organizacyjne i techniczne. Dziki nadaniu Radzie Aglomeracji odpowiedniej formy prawnej jej
decyzje polityczne bd posiada konkretne przeoenie na mechanizmy zarzdzania terytorialnego.
Dla instytucji wspierajcej i koordynujcej rozwój
strategiczny metropolii zaczn pracowa najlepsi
fachowcy z dziedziny samorzdowej, którzy znajd
w ten sposób waciwe miejsce dla wykorzystania
swojej kreatywnoci i dowiadczenia. Metropolia
zdecydowanie zdystansuje pod tym wzgldem te
aglomeracje w Polsce, które przez dugi czas nie
podejm konkretnych dziaa organizacyjnych,
oczekujc na uchwalenie ustawy metropolitalnej.

Z in tegrow a n e z ar z ądz an i e i m ar k e t i n g te r y to r i alny

Powizania z innymi programami:
Program o charakterze horyzontalnym – powizany
ze wszystkimi innymi programami.
Efekty i mierniki realizacji programu:
• utworzenie form organizacyjnych umoliwiajcych efektywne i skuteczne zarzdzanie metropoli,
• liczba wspólnych projektów rodowiska samorzdowego, naukowego, gospodarczego i „trzeciego
sektora” na rzecz rozwoju metropolii,
• liczba placówek naukowych i naukowców wczonych w prace badawcze, konsultacyjne i programowe dotyczce rozwoju i funkcjonowania
metropolii,
• liczba zmian prawnych korzystnych dla metropolii
i jednostek j tworzcych.
ród a nansowania:
• budety gmin i powiatów,
• fundusze europejskie,
• rodki uczelni wyszych,
• granty na dziaalno naukowo-badawcz,
• partnerstwo publiczno-prywatne.
Realizatorzy:
• wójtowie, burmistrzowie, prezydent miasta,
starosta,
• rady miast, gmin i powiatów,
• urzdy miast i gmin, starostwo powiatowe,
• Stowarzyszenie Metropolia Pozna.
Partnerzy programu:
• Centrum Bada Metropolitalnych UAM,
• uczelnie wysze,
• Wielkopolska Izba Przemysowo-Handlowa i inne
organizacje gospodarcze,
• samorzd województwa,
• organizacje pozarzdowe,
• ogólnokrajowe i regionalne organizacje samorzdowe.
Benecjenci:
• mieszkacy metropolii,
• samorzdy lokalne,
• przedsibiorcy,
• uczelnie wysze.
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Zintegrowane zarzdzanie
i marke ng terytorialny

Proponowane dzia ania:
5.1.1. Rozwój instytucjonalny i kadrowy Stowarzyszenia Metropolia Pozna jako podmiotu odpowiedzialnego za koordynacj wspópracy
na rzecz rozwoju spoeczno-gospodarczego
Metropolii Pozna.
5.1.2. Wypracowanie modelu funkcjonowania sieci
instytucji metropolitalnych. Okrelenie relacji
organizacyjnych, kadrowych i nansowych pomidzy Stowarzyszeniem Metropolia Pozna
a istniejcymi, tworzcymi si i postulowanymi
w Strategii instytucjami o charakterze metropolitalnym (zwizki midzygminne i powiatowe, spóki handlowe, stowarzyszenia, niesformalizowane zespoy, fora, rady).
5.1.3. Stworzenie zorganizowanych form wspópracy samorzdów ze rodowiskiem naukowoeksperckim, biznesowym oraz organizacjami
pozarzdowymi:
• prowadzenie dziaalnoci informacyjnej,
konsultacyjnej i programowej oraz inicjowanie i wspieranie prac naukowo-badawczych
dotyczcych funkcjonowania metropolii
z wykorzystaniem dowiadcze projektu
„Funkcjonowanie i kierunki rozwoju aglomeracji poznaskiej”,
• szersze wczenie we wspózarzdzanie
metropolitalne rodowisk biznesowych
m.in. poprzez kontynuacj wspópracy zwizanej z organizacj Forum Gospodarczego
Aglomeracji Poznaskiej,
• utworzenie i rozwój Metropolitalnego Centrum Wspierania Organizacji Pozarzdowych, koordynujcego wspólprac z tzw.
trzecim sektorem.
5.1.4. Dziaania na rzecz powoania wielofunkcyjnego
zwizku gminno-powiatowego, zrzeszajcego
jednostki samorzdu lokalnego Metropolii Pozna.
5.1.5. Intensy kacja dziaalnoci lobbingowej na
szczeblu rzdowym i parlamentarnym na rzecz
wprowadzenia zmian prawnych, zmierzajcych
do poprawy funkcjonowania jednostek samorzdu terytorialnego i zwikszenia moliwoci
pogbienia integracji metropolitalnej.

F. . OPSRIOE GI RPARM
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Program

5.2

Standardy usług publicznych
Cel: Standaryzacja, wymiana i rozwijanie najlepszych praktyk w poszczególnych dziedzinach zarzdzania terytorialnego i wiadczenia usug publicznych w ramach metropolii.
Uzasadnienie: Sprawne funkcjonowanie metropolii, nawet przy braku ustawy obligujcej do podejmowania wspólnych dziaa, jest moliwe. Wymaga to jednak podjcia przez samorzdy wspópracy
i wprowadzania podobnych standardów w wielu
dziedzinach szeroko rozumianego rozwoju instytucjonalnego. Niektóre z samorzdów aglomeracji
stosuj w poszczególnych dziedzinach zarzdzania
publicznego rozwizania uznawane za przodujce
lub innowacyjne w skali kraju, co potwierdzaj oceny dokonywane w wielu rankingach i konkursach
samorzdowych oraz wyniki osigane w programach benchmarkingowych. Zrónicowanie sprawnoci organizacyjnej samorzdów i brak wspólnych
standardów funkcjonowania administracji ograniczaj moliwoci rozwojowe poszczególnych gmin
i caej aglomeracji. Obecno liderów rozwoju instytucjonalnego wród samorzdów aglomeracji
daje potencjaln moliwo atwego upowszechniania najlepszych praktyk, ale wymaga nowych
rozwiza organizacyjnych w dziedzinie doradztwa
i szkole. Pracownicy samorzdowi, przy zewntrznym wsparciu metodycznym, mog wymienia
dowiadczenia i wzajemnie uczy si od siebie,
co uznawane jest za skuteczn i tani metod wzrostu innowacyjnoci samorzdu. Dziaania takie s
wspierane m.in. przez Zwizek Miast Polskich oraz
Zwizek Gmin Wiejskich RP - ogólnopolskie organizacje samorzdowe, majce siedzib w Poznaniu.
W organizowanych przez nie programach wspierania rozwoju instytucjonalnego czynnie uczestnicz gminy aglomeracji. Taka sytuacja stwarza
moliwoci zajcia przez tworzc si metropoli
pozycji lidera w dziedzinie standardów zarzdzania
publicznego i administracji samorzdowej w skali
caego kraju.
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Wizja sukcesu: Swoist ogólnokrajow wizytówk
metropolii stanie si ‘know-how’ w dziedzinie zarzdzania terytorialnego, gospodarki komunalnej
i usug spoecznych. Wród wszystkich samorzdów lokalnych metropolii upowszechni si najlepsze praktyki organizacyjne, obecnie stosowane
przez liderów w poszczególnych dziedzinach. Dziki
aktywnej wspólnej pracy samorzdów nad doskonaleniem rozwiza organizacyjnych, przy udziale
Zwizku Miast Polskich i Zwizku Gmin Wiejskich
RP (a take regionalnych stowarzysze samorzdowych takich jak m.in. Wielkopolski Orodek
Ksztacenia i Studiów Samorzdowych oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski), zostan wypracowane cigle rozwijane standardy,
zapewniajce mieszkacom i wszystkim odbiorcom dziaa samorzdów bardzo wysoki poziom
dostpu do usug publicznych, satysfakcjonujc
jako ycia i dynamiczny rozwój gospodarczy. Samorzdy bd umiay przekazywa sobie dowiadczenia w dziedzinie rozwoju instytucjonalnego.
Nawizana zostanie staa wspópraca samorzdów
w dziedzinie rozpoznawania i wdraania najlepszych rozwiza dotyczcych m.in. organizacji
i wiadczenia usug publicznych, funkcjonowania
administracji, zarzdzania strategicznego, kooperacji z organizacjami gospodarczymi i pozarzdowymi. Wspópraca samorzdowa oparta na analizie
wzajemnych dowiadcze oraz mierzeniu prowadzonej dziaalnoci przy uyciu wska ników pozwoli oceni efektywno i skuteczno stosowanych
rozwiza organizacyjnych.
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Efekty i mierniki realizacji programu:
• liczba utworzonych metropolitalnych grup wymiany dowiadcze,
• liczba kategorii usug publicznych objtych
standaryzacj na poziomie metropolitalnym,
• liczba przeprowadzonych szkole, kursów, konferencji i debat na temat integracji metropolitalnej,
• zakres i czstotliwo monitoringu opinii spoecznej na poziomie metropolitalnym,
• liczba wska ników efektywnoci usug publicznych objtych systematycznym pomiarem
i analiz,
• wzrost poziomu satysfakcji ze wiadczonych
usug publicznych.

Proponowane dzia ania:
5.2.1. Uruchomienie metropolitalnych grup wymiany dowiadcze. Stworzenie ram organizacyjnych dla porównywania dotychczasowych
dziaa, standaryzacji usug publicznych oraz
udostpniania i rozwijania najlepszych praktyk w poszczególnych dziedzinach zarzdzania publicznego.
5.2.2. Rozwój kadry zarzdzajcej i urzdniczej.
Prowadzenie staych dziaa edukacyjnych
i szkoleniowych dotyczcych krajowych
i midzynarodowych tendencji rozwoju metropolii i obszarów metropolitalnych oraz
prawnych, spoecznych, ekonomicznych
i rodowiskowych aspektów wspópracy metropolitalnej.
5.2.3. Wypracowanie wspólnych standardów sprawozdawczoci i pomiaru efektów dziaa
w sferze publicznej. Okrelenie i systematyczny monitoring wska ników i mierników
pozwalajcych porównywa efektywno
i skuteczno dziaa prowadzonych przez
samorzdy metropolii oraz umoliwiajcych
dokonywanie porówna z innymi jednostkami terytorialnymi, promocja benchmarkingu
jako narzdzia porównywania i wyrównywania standardów usug publicznych w oparciu
o system analiz samorzdowych (SAS) Zwizku Miast Polskich.
5.2.4. Metropolitalny barometr spoeczny. Prowadzenie staego i regularnego monitoringu
opinii spoecznej na temat zagadnie metropolitalnych dotyczcych w szczególnoci: poziomu satysfakcji z usug publicznych, oceny
zjawisk i procesów spoeczno-gospodarczych
i przestrzennych zachodzcych w metropolii
oraz poziomu poparcia dla dziaa integracyjnych wadz samorzdowych, wraz z ocen
ich rezultatów.

Partnerzy programu:
• Centrum Bada Metropolitalnych UAM,
• Zwizek Miast Polskich,
• Zwizek Gmin Wiejskich RP,
• Wielkopolski Orodek Ksztacenia i Studiów
Samorzdowych,
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,
• uczelnie wysze,
• samorzd województwa,
• Urzd Statystyczny w Poznaniu,
• organizacje pozarzdowe,
• podmioty wykonujce badania opinii publicznej.

Powizania z innymi programami:
Program o charakterze horyzontalnym – powizany
ze wszystkimi innymi programami, w szczególnoci:
5.1.
Instytucje wspópracy metropolitalnej.
5.3.
Metropolitalny system informacyjny.

Beneficjenci:
• mieszkacy metropolii,
• kadra zarzdzajca jednostek samorzdowych,
• urzdnicy samorzdowi.

ród a finansowania:
• budety gmin i powiatów,
• rodki organizacji samorzdowych,
• fundusze europejskie,
• partnerstwo publiczno-prywatne.
Realizatorzy:
• samorzdy miast, gmin i powiatów,
• Stowarzyszenie Metropolia Pozna.
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5.3

Metropolitalny
system informacyjny
Cel: Stworzenie metropolitalnej platformy informacyjnej, rozwój elektronicznych systemów dostpu
do usug publicznych, integracja danych gromadzonych przez poszczególne podmioty administracyjne
i naukowo-badawcze, zapewnienie efektywnego
przepywu informacji pomidzy jednostkami samorzdowymi i innymi instytucjami publicznymi.
Uzasadnienie: Coraz szersze stosowanie narzdzi
informatycznych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej (e-administracja) jest jednym
z najbardziej wyra nych, wspóczesnych trendów
zarzdzania publicznego. Niektóre samorzdy
w aglomeracji s krajowymi liderami we wdraaniu nowoczesnych rozwiza zwizanych ze stosowaniem elektronicznych systemów przepywu
informacji i obsugi mieszkaców. Dla penego
wykorzystania moliwoci oferowanych przez
nowe technologie niezbdna jest daleko idca
integracja informatyczna wszystkich jednostek
administracji publicznej dziaajcych na terenie
aglomeracji. Konieczne jest take zapewnienie
moliwoci dostpu do szybkich sieci telekomunikacyjnych jak najwikszej liczbie mieszkaców,
co uatwi przepyw informacji oraz zapobiegnie
wykluczeniu cyfrowemu wród szczególnie wraliwych na to zagroenie grup spoecznych. W obliczu
bardzo dynamicznych procesów urbanizacyjnych
w strefie podmiejskiej istotnym zadaniem jest koordynacja informacji przestrzennej. W aglomeracji
poznaskiej uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gmin nie s poczone parametrycznie z bazami danych o przestrzeni
i z systemem informacji o terenie (SIT). Utrudnia to
rozpoznanie skali i dynamiki procesów urbanizacji,
zmian w formach uytkowania terenu oraz monitorowanie zagadnie strategicznych (obrót gruntami,
transport, gospodarka wodna, sieci infrastruktury,
usugi spoeczne). W wielu istotnych dziedzinach
funkcjonuje monitoring rónorodnych zjawisk
i procesów, jednak brak powszechnej informacji
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o zakresie zbieranych danych oraz trudnoci w dostpie do nich powoduj, i rodki przeznaczone
na pozyskiwanie danych ze róde pierwotnych
s rozproszone i nieefektywnie wydawane. Wraz
z postpujc integracj metropolitaln coraz
wikszego znaczenia nabiera kwestia informowania opinii publicznej o zagadnieniach zwizanych
z rozwojem aglomeracji i organizowania na ten
temat konsultacji spoecznych. Dowiadczenia
zdobyte w trakcie publicznej debaty nad Zielon
Ksieg Aglomeracji Poznaskiej powinny posuyc
jako punkt wyjcia do prac nad stworzeniem staej
elektronicznej platformy komunikacji spoecznej
dla caej aglomeracji.
Wizja sukcesu: Wszystkie instytucje publiczne
wane dla rozwoju metropolii zostan poczone spójnym systemem wymiany danych, przez co
wyra nie zwikszy si efektywno procesów decyzyjnych. Zdecydowana wikszo mieszkaców,
dziki rozwojowi sieci szerokopasmowych i cznoci bezprzewodowej, korzysta bdzie z elektronicznych narzdzi dostpu do usug publicznych
i obsugi administracyjnej. Zarzdzanie przestrzeni metropolii stanie si bardziej skuteczne dziki
kompleksowemu systemowi informacji o terenie,
sprzonemu z dokumentami planistycznymi gmin.
Debaty publiczne na temat polityk i przedsiwzi
o charakterze metropolitalnym uzyskaj szeroki
wymiar poprzez rozbudowan internetow platform komunikacji spoecznej. Funkcjonowa bdzie
zintegrowany metropolitalny bank danych, dziki
któremu pozyskiwanie informacji spoeczno-gospodarczych i rodowiskowych stanie si znacznie
atwiejsze.
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Powizania z innymi programami:
Program o charakterze horyzontalnym – powizany
ze wszystkimi innymi programami.
Efekty i mierniki realizacji programu:
• liczba instytucji publicznych objtych pen integracj informatyczn w ramach metropolii,
• liczba osób z dostpem do szerokopasmowej sieci internetowej,
• liczba punktów z bezpatnym radiowym dostpem do Internetu,
• liczba osób korzystajcych z elektronicznych systemów dostpu do usug publicznych,
• liczba uczestników konsultacji spoecznych dotyczcych problemów rozwoju metropolii,
• zakres danych i czstotliwo aktualizacji systemu
monitoringu przestrzennego i rodowiskowego,
• ilo zasobów w ramach metropolitalnego banku
danych.
ród a nansowania:
• budety gmin i powiatów,
• budet województwa,
• rodki instytucji publicznych wczonych do systemu,
• fundusze europejskie,
• partnerstwo publiczno-prywatne.
Realizatorzy:
• samorzdy miast, gmin i powiatów,
• Stowarzyszenie Metropolia Pozna.
Partnerzy programu:
• samorzd województwa,
• Urzd Statystyczny w Poznaniu,
• Centrum Bada Metropolitalnych UAM,
• Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy,
• uczelnie wysze,
• rmy prywatne z brany informatycznej i telekomunikacyjnej.
Benecjenci:
• mieszkacy metropolii,
• samorzdy lokalne,
• pozostae instytucje publiczne,
• naukowcy.
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Proponowane dzia ania:
5.3.1. Integracja informatyczna instytucji publicznych w metropolii. Umoliwienie efektywnego elektronicznego przepywu informacji
pomidzy jednostkami administracji publicznej, zapewnienie kompatybilnoci uywanych
systemów gromadzenia i przetwarzania danych.
5.3.2. Zapewnienie powszechnego dostpu do infrastruktury telekomunikacyjnej i internetowej.
Wspódziaanie z samorzdem województwa
w rozwoju Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, rozwój cznoci bezprzewodowej
w najwaniejszych punktach caej metropolii.
5.3.3. Rozwój elektronicznego systemu obsugi
mieszkaców w ramach usug publicznych.
Zacztkiem systemu powinna sta si Poznaska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna
(PEKA), poszerzana stopniowo o kolejne
funkcje zwizane z usugami publicznymi
i obsug administracyjn mieszkaców.
5.3.4. Stworzenie metropolitalnego systemu informacji przestrzennej. Uksztatowanie tematycznego systemu informacji geogra cznej umoliwiajcego m.in. monitorowanie
i ocen zmian uytkowania terenu dla potrzeb prawidowego zarzdzania przestrzeni
metropolii.
5.3.5. Budowa metropolitalnej platformy informacji publicznej i komunikacji spoecznej.
Organizacja i wdroenie powszechnych
elektronicznych narzdzi informacyjnych
i komunikacyjnych w celu zapewnienia mieszkacom penego dostpu do zintegrowanej
informacji publicznej oraz wymiany dowiadcze, konsultacji i dyskusji na temat problemów rozwoju metropolii.
5.3.6. Koordynacja pozyskiwania i wymiany danych.
Inwentaryzacja danych zbieranych przez róne podmioty (sprawozdawczo statystyczna,
projekty naukowo-badawcze, dane administracji samorzdowej i pastwowej) i stworzenie metropolitalnego banku informacji.

F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E
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5.4

Strategia marki i produkty
metropolitalne
Cel: Budowa rozpoznawalnej marki Metropolii Pozna, która bdzie podstaw i ródem przewagi
konkurencyjnej w stosunku do innych aglomeracji
w Polsce i na wiecie.
Uzasadnienie: Dynamiczny rozwój obszarów zurbanizowanych wymaga wspópracy duych miast
z gminami ssiednimi. W dugim czasie przynosi to wymierne korzyci wszystkim jednostkom
terytorialnym. Wspólne dziaania marketingowe
umoliwiaj lepsze wykorzystanie zasobów i potencjau aglomeracji oraz pozytywnie wpywaj na
jej pozycj konkurencyjn w kraju i na wiecie. Jak
wynika z diagnozy orientacji marketingowej jednostek terytorialnych aglomeracji, w wikszoci
gmin dominuje podejcie narzdziowe, skoncentrowane przede wszystkim na dziaaniach promocyjnych ukierunkowanych do wewntrz, odpowiadajcych potrzebom mieszkaców. Wikszoci
gmin brakuje rodków, a czsto take i wiedzy, aby
podj zmasowane i skuteczne dziaania w danym
obszarze strategicznym marketingu. Tym samym
nie wykorzystuje si w peni potencjau konkurencyjnego caej aglomeracji. Stosunkowo niewielkie
jednostki terytorialne maj znacznie mniejsz si przetargow w dziaaniach ponadregionalnych
czy krajowych. Miasto Pozna jest w fazie wdraania bardzo kosztownej strategii marki. Intensywne dziaania w tym zakresie (gównie w kontekcie zewntrznym - krajowym i zagranicznym)
wyprzedzaj dziaania promocyjne aglomeracji
rozumianej jako calo . Wspólne przedsiwzicia
marketingowe w ramach aglomeracji umoliwiyby lepsze wykorzystanie potencjau i zasobów
jednostek terytorialnych. Miasto Pozna jako
kluczowy podmiot aglomeracji moe podzieli si
swoj wiedz i kompetencj w dziedzinie marketingu, a take efektami budowanej marki, w zamian
za rozszerzenie swojego produktu o komplementarn ofert gmin. Tylko wspólnie miasto Pozna
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i gminy aglomeracji poznaskiej maj potencja
i moliwoci, by zbudowa Metropoli Pozna.
Marka Metropoliii powinna czerpa z wartoci
i osobowoci marki Pozna, ale jej sia polega na
jednoci i wspópracy caego obszaru dzisiejszej
aglomeracji. Program powinien by wdraany
przez konkretnie okrelon jednostk organizacyjn – Biuro Marki, które bdzie odpowiedzialne
za spójno i konsekwencj prowadzonych dziaa
oraz ich zgodno z przyjt tosamoci marki,
bez wzgldu na zmiany bdce konsekwencj cyklu
wyborczego.
Wizja sukcesu: Marka Metropolii Pozna bdzie
rozpoznawalna i znana nie tylko w Polsce, ale równie poza jej granicami. Opracowana tosamo
marki oraz spójny i konsekwentnie przestrzegany
System Identyfikacji Wizualnej pozwol na podjcie
skutecznych dziaa promocyjnych w rónych dziedzinach, dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup docelowych. Strategia marki Metropolii
Pozna umoliwi podjcie dziaa o charakterze
ponadregionalnym, krajowym i midzynarodowym, dotychczas niedostpnych bd dostpnych
w ograniczonym zakresie dla pojedynczych jednostek terytorialnych. W ramach strategii marki
opracowane zostan produkty metropolitalne odpowiadajce potrzebom rónych grup docelowych:
mieszkaców, inwestorów i turystów. Spójno
i konsekwencja wdraania strategii marki pozwol
na jej rozwój i wzmocnienie wspópracy z rónymi
podmiotami, które kreuj warto dla Metropolii
Pozna.
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Powizania z innymi programami:
3.1. Harmonizacja wspierania gospodarki.
4.3 Metropolitalna oferta turystyczna.
5.1. Instytucje wspópracy metropolitalnej.
5.5. Metropolia w sieci midzynarodowej.
5.6. Tosamo metropolitalna.
Efekty i mierniki realizacji programu:
• spójna tosamo marki metropolii,
• przygotowana i skutecznie wdraana strategia
promocji metropolii,
• spójny system identy kacji wizualnej Metropolii
Pozna,
• wzrost rozpoznawalnoci marki Metropolii Pozna w kraju i na wiecie (wyniki bada i analiz
marke ngowych),
• liczba produktów metropolitalnych sygnowanych
mark Metropolii Pozna.
ród a nansowania:
• budety gmin i powiatów,
• fundusze europejskie,
• partnerstwo publiczno-prywatne.
Realizatorzy:
• biuro marki/marketingu Metropolii Pozna,
• samorzdy miast, gmin i powiatów (jednostki ds.
promocji i marke ngu),
• Stowarzyszenie Metropolia Pozna.
Partnerzy programu:
• agencje marke ngowe,
• media lokalne i regionalne,
• specjalici ds. public rela ons,
• Poznaska Lokalna Organizacja Turystyczna,
• organizacje pozarzdowe,
• organizatorzy wydarze biznesowych, kulturalnych, sportowych itp.
Benecjenci:
• mieszkacy metropolii,
• samorzdy lokalne,
• przedsibiorcy,
• turyci.
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Proponowane dzia ania:
5.4.1. Zde niowanie wspólnych obszarów tosamoci pomidzy mark Miasta Pozna a mark
Metropolii Pozna i charakteru relacji midzy
nimi.
5.4.2. Zdefiniowanie grup docelowych dla marki
Metropolii Pozna.
5.4.3. Zde niowanie tosamoci marki, jej pozycjonowania oraz podstaw systemu identy kacji
marki.
5.4.4. Okrelenie jednostki organizacyjnej (biuro
marki/marke ngu metropolii) odpowiedzialnej za kreowanie, prowadzenie, koordynacj
i kontrol dziaa z zakresu marki zgodnych
z jej tosamoci. Istnieje moliwo stworzenia nowej jednostki (np. przy Stowarzyszeniu
Metropolia Pozna) lub ze wzgldów nansowych oraz moliwoci wykorzystania wiedzy
i dowiadczenia w budowaniu marki miasta,
rozszerzenie kompetencji Biura Promocji Miasta
Urzdu Miasta Poznania, które jednak powinno
wszechstronnie konsultowa swoje dziaania
z interesariuszami metropolii (przede wszystkim starostwem powiatowym i gminami).
5.4.5. Dopracowanie i wdroenie systemu identy kacji marki.
5.4.6. Kreowanie produktów marki zgodnych z jej
tosamoci – konkretne oferty dla poszczególnych grup docelowych.
5.4.7. Wewntrzny system komunikacji marki – opracowanie zasad wspópracy pomidzy organizacjami i instytucjami w ramach metropolii
w zakresie zarzdzania mark.
5.4.8. Strategia promocji marki – wewntrzna i zewntrzna — ukierunkowana na róne grupy
odbiorców (zde niowanie celów w ramach
grup docelowych, wykaz narzdzi i rodków,
harmonogram, wykonawcy, budet).
5.4.9. System kontroli dziaa marki obejmujcy
wszystkie aktywnoci z zakresu ksztatowania
marki prowadzone w ramach metropolii.
5.4.10.Strategia zarzdzania mark (rozwój marki):
wskazanie kierunków rozszerzania marki, utrzymanie i rozwój potencjau marki. Wskazanie
obszarów komunikowania tosamoci marki.
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5.5

Metropolia w sieci międzynarodowej
Cel: Wzmocnienie midzynarodowej pozycji Metropolii Pozna poprzez rozwój powiza instytucjonalnych i gospodarczych w sieci europejskich
i wiatowych metropolii.
Uzasadnienie: Wraz ze zwikszeniem roli midzynarodowych przepywów gospodarczych, finansowych i intelektualnych zwizanych z procesami
globalizacji i internacjonalizacji wzroso równie
znaczenie duych miast, bdcych ich wzami
i orodkami. Ostatnie lata przyniosy debiut miasta Poznania i aglomeracji poznaskiej w rankingach europejskich (m.in. ECM – European Cities
Monitor, GAWC – Globalization and World Cities,
ESPON – European Spatial Planning Observation
Network), cho zajmowane w nich pozycje nie
s jeszcze wysokie. Na szczególn uwag zasuguje klasyfikacja ESPON, w której wyróniono
kategorie obszarów MEGA (Metropolitan European Growth Areas – Metropolitalne Europejskie
Obszary Wzrostu): globalne wzy, lokomotywy
Europy oraz silne, potencjalne i sabe MEGA. Polskie miasta plasuj si w tej klasyfikacji stosunkowo nisko. Aglomeracja poznaska zaliczona zostaa
do sabych MEGA, jednak wany jest ju sam fakt,
i zostaa dostrzeona na metropolitalnej mapie
Europy. Szybki rozwój jest wspóczenie niemoliwy bez uczestniczenia w wiatowej sieci powiza
gospodarczych i instytucjonalnych. Innym obserwowanym trendem jest rozwój midzynarodowej
wspópracy jednostek terytorialnych, tworzenie
sieci miast i obszarów metropolitalnych, wymiana dobrych praktyk, benchmarking oraz wspólne
poszukiwanie rozwiza miejskich problemów.
Zaangaowanie midzynarodowe jest take wykorzystywane jako instrument zwikszania rozpoznawalnoci metropolii, pozwala obserwowa nowe
trendy i adaptowa je do swoich potrzeb. Pozna
i ssiednie gminy charakteryzuj si wysokim poziomem rozwoju gospodarczego, ale istniejca struktura gospodarcza w niewielkim stopniu odpowiada
podanemu typowi gospodarki metropolitalnej.
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Powizania midzynarodowe, zarówno w sektorze
przedsibiorstw, jak i w kontekcie instytucjonalnym, s stosunkowo sabe. Utrzymanie obecnej pozycji konkurencyjnej jest w dugim okresie niemoliwe bez unowoczenienia struktury gospodarczej
i rozwoju powiza sieciowych.
Wizja sukcesu: Metropolia Pozna bdzie znana z silnej gospodarki, opartej na nowoczesnych
sektorach i istnieniu silnych klastrów usug sieciotwórczych. Zwikszy si poziom kooperacji
midzynarodowej przedsibiorstw, a metropolia
bdzie postrzegana jako przyjazna dla inwestorów i przybyszów, otwarta na wspóprac i talent
midzynarodowy. W wiatowych i europejskich
zestawieniach statystycznych oraz rankingach metropolia bdzie traktowana jak jedno milionowe
miasto. Do zwikszenia jej rozpoznawalnoci przyczyni si regularna organizacja wanych konferencji
i wydarze midzynarodowych. Dziki aktywnemu
uczestnictwu w midzynarodowych sieciach obszarów metropolitalnych (w szczególnoci METREX),
Metropolia Pozna stanie si wanym partnerem
w ramach Unii Europejskiej, uczestniczc w projektach wymiany dobrych praktyk oraz przyczyniajc
si do tworzenia unijnych programów wsparcia
i polityki rozwoju obszarów metropolitalnych. Podmioty zainteresowane rozwojem nowoczesnych
sektorów gospodarki, wspóprac midzynarodow i budow marki Metropolii Pozna stworz
wspóln platform dziaania.

Z in tegrow a n e z ar z ądz an i e i m ar k e t i n g te r y to r i alny

Powizania z innymi programami:
3.1. Harmonizacja wspierania gospodarki.
5.1. Instytucje wspópracy metropolitalnej.
5.4. Strategia marki i produkty metropolitalne.
Efekty i mierniki realizacji programu:
• wzmocnienie midzynarodowej pozycji rankingowej Metropolii Pozna,
• liczba krajowych i zagranicznych obszarów metropolitalnych regularnie wspópracujcych
z Metropoli Pozna,
• liczba publikacji midzynarodowych dotyczcych
Metropolii Pozna,
• zmiana percepcji Metropolii Pozna przez menederów duych rm midzynarodowych, wyraona popraw pozycji Poznania w rankingu ECM
(European Cies Monitor),
• poprawa wska nika usieciowienia biznesowego
GAWC (Globalizaon and World Cies),
• poprawa pozycji w klasy kacji ESPON – z weak
MEGA na potenal MEGA,
• liczba studentów zagranicznych oraz wykwali kowanych imigrantów pracujcych w Metropolii
Pozna.
ród a nansowania:
• budety gmin i powiatów,
• budet województwa,
• fundusze europejskie,
• partnerstwo publiczno-prywatne.
Realizatorzy:
• Stowarzyszenie Metropolia Pozna.
Partnerzy programu:
• krajowe i midzynarodowe organizacje skupiajce miasta i obszary metropolitalne,
• polskie i zagraniczne obszary metropolitalne,
• Centrum Bada Metropolitalnych UAM,
• biuro marki/marke ngu Metropolii Pozna,
• uczelnie wysze,
• Midzynarodowe Targi Poznaskie.
Benecjenci:
• mieszkacy metropolii,
• samorzdy lokalne,
• przedsibiorcy.
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Proponowane dzia ania:
5.5.1. Doprowadzenie do sytuacji, w której Metropolia Pozna bdzie funkcjonowa jako jedna
jednostka statystyczna w rankingach i porównaniach midzynarodowych.
5.5.2. Stay monitoring wiatowych, europejskich
i krajowych trendów rozwoju obszarów metropolitalnych oraz dziaa ich wadz w zakresie
zarzdzania terytorialnego – foresight gospodarczy, spoeczny, technologiczny.
5.5.3. Przygotowanie i realizacja strategii aktywnego
uczestnictwa w midzynarodowych sieciach
miast i obszarów metropolitalnych (m.in. organizacja METREX).
5.5.4. Koordynacja wspópracy zagranicznej gmin
metropolii – otwarcie na nowych partnerów
o podobnej lokalizacji i specjalizacji funkcjonalnej.
5.5.5. Midzynarodowa kooperacja w zakresie metropolitalnych projektów strategicznych – pozyskiwanie sprawdzonych rozwiza i dobrych
praktyk.
5.5.6. Otwarcie na imigrantów i talent midzynarodowy – uruchomienie metropolitalnego
centrum informacyjnego, funkcjonujcego
w jzykach obcych.
5.5.7. Aktywne dziaania na rzecz przycigania midzynarodowych instytucji publicznych i organizacji pozarzdowych o zasigu globalnym
i kontynentalnym.
5.5.8. Instytucjonalizacja wspópracy z krajowymi
i zagranicznymi obszarami metropolitalnymi
w celu wspólnego lobbingu na poziomie europejskim i ogólnopolskim.
5.5.9. Wspieranie otwarcia wyszych uczelni na Europ i promowanie ich jako wanej wizytówki
metropolii.
5.5.10. Organizacja wanych i rozpoznawanych
w wiecie konferencji, kongresów i wydarze
midzynarodowych z zakresu biznesu, kultury,
polityki i sportu, z wykorzystaniem potencjau
i infrastruktury turystyki biznesowej i kongresowej, szczególnie Midzynarodowych Targów
Poznaskich.

F. O S I E I P R O G R A M Y S T R AT E G I C Z N E

Program

5.6

Tożsamość metropolitalna
Cel: Ksztatowanie, rozwój i promocja identy kacji
mieszkaców z Metropoli Pozna jako wspólnym
miejscem zamieszkania, pracy, wypoczynku i korzystania
z usug ponad granicami administracyjnymi.
Uzasadnienie: Zaangaowanie spoeczne w modernizacj aglomeracji powinno wiza si z budowaniem
nowoczesnej tosamoci metropolitalnej. Aglomeracj poznask charakteryzuje bardzo intensywna
mobilno mieszkaców, na któr skadaj si zmiany
miejsca zamieszkania (szczególnie „przeprowadzki”
z Poznania do gmin ociennych), liczne dojazdy do pracy, centrów handlowych czy w celu odwiedzin rodziny,
znajomych. ycie toczy si ponad granicami administracyjnymi miast i gmin, a przywizanie do maych
ojczyzn uzupeniane jest „myleniem aglomeracyjnym”. Dotyczy ono w szczególnoci funkcjonowania
komunikacji, rynku pracy, rynku mieszkaniowego czy
korzystania z usug. Zintegrowane dziaania podejmowane w aglomeracji powinny by odbierane jako
dziaania na rzecz wspólnego obszaru, dla zaspokojenia potrzeb i w interesie wszystkich mieszkaców. Naley wic rozwija i wzmacnia poczucie identy kacji
z aglomeracj i jej osigniciami, na równi z umacnianiem wizi z gmin, miastem czy Wielkopolsk. Migracje mieszkaniowe z Poznania do gmin
ociennych rodz nowe podziay spoeczne midzy
„starymi” a „nowymi” mieszkacami („miejscowi”, „napywowi”). Coraz wiksza cz mieszkaców aglomeracji to pierwsze pokolenie przybyszów
z mniejszych miejscowoci regionu i kraju. Mieszkaj oni na rónych obszarach aglomeracji, zwizani
s jednakowo z miejscowoci, gdzie mieszkaj, jak
i Poznaniem, który stanowi dla nich wczeniejsze miejsce zamieszkania lub studiów, bd te by gównym
magnesem do osiedlenia si w aglomeracji. Dla tych
mieszkaców wiadomo wspólnoty terytorialnej caej
aglomeracji wydaje si by szczególnie cenna. „Mylenie aglomeracyjne/metropolitalne” to wany element
rozwoju aglomeracji poznaskiej. To mylenie „ponad
granicami” i identy kowanie si z problemami caego,
coraz silnej powizanego funkcjonalnie obszaru, jakim

128

Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej

jest miasto Pozna i otaczajce je gminy. Budowanie
nowego typu wiadomoci metropolitalnej powinno
by równolege do dziaa integracyjnych o charakterze
polityczno-administracyjnym. Stanie si ona na pewno
ich sprzymierzecem.
Wizja sukcesu: Wród mieszkaców rozwija si bdzie
identy kacja z caym obszarem metropolii, zarówno
z jego problemami, jak i sukcesami. Rosnca identy kacja metropolitalna, uzupeniajca identy kacj z jednostk lokaln i regionem Wielkopolski bdzie istotnym
wyznacznikiem „nowego typu wspólnoty ponad granicami” oraz powanym sprzymierzecem dla dziaa
integracyjnych w metropolii. Upowszechni si mylenie
metropolitalne zarówno wród „starych” mieszkaców,
jak i nowych przybyszów, dla których wybór miejsca zamieszkania nie bdzie dylematem midzy byciem poznaniakiem a byciem mieszkacem mniej znanej wsi
podpoznaskiej. Identy kacji z Metropoli Pozna bd
sprzyja imprezy i wydarzenia o zasigu metropolitalnym, jak równie formy identy kacji zewntrznej zwizanej z promocj metropolii. wiadomo metropolitalnoci Poznania i okolicznych gmin stanie si elementem
identy kacji z miejscem zamieszkania, przyczyniajc si
do wzrostu poczucia dumy oraz wizi terytorialnych na
obszarze metropolii a take magnesem przycigajcym
nowych mieszkaców, zarówno do Poznania jak i gmin
ociennych. Wzrost wiadomoci metropolitalnej bdzie wsparciem dla dziaa samorzdowych i instytucjonalnych majcych na celu integracj przestrzenn
i funkcjonaln caej metropolii. Firmy, instytucje, placówki usugowe bd wykorzystywa ide metropolii
do wasnej promocji i identy kacji terytorialnej z obszarem, na którym s zlokalizowane.

Z in tegrow a n e z ar z ądz an i e i m ar k e t i n g te r y to r i alny

Powizania z innymi programami:
3.1. Harmonizacja wspierania gospodarki.
4.1. Jako i organizacja edukacji.
5.1. Instytucje wspópracy metropolitalnej.
5.4. Strategia marki i produkty metropolitalne.

Efekty i mierniki realizacji programu:
• liczba szkó, które w programach nauczania
uwzgldniaj elementy edukacji o metropolii
Pozna jako lokalnym rodowisku zamieszkania,
• liczba audycji telewizyjnych, programów radiowych, artykuów prasowych i portali internetowych na temat metropolii Pozna jako jednego
organizmu wielkomiejskiego,
• liczba opracowa naukowych, popularno-naukowych i popularnych o tematyce zwizanej
z Metropoli Pozna (publikacje naukowe, przewodniki, atlasy, foldery itp.),
• liczba wydarze, imprez promujcych ide integracji metropolitalnej (konferencje, fora metropolitalne, festyny, koncerty),
• liczba samorzdów lokalnych, instytucji publicznych, organizacji spoecznych i gospodarczych
rm, placówek usugowych wykorzystujcych
haso aglomeracji/metropolii w swojej promocji i wykazujcych identy kacj z metropoli
Pozna.
ród a nansowania:
• budety gmin i powiatów,
• fundusze europejskie,
• partnerstwo publiczno-prywatne.
Realizatorzy:
• Stowarzyszenie Metropolia Pozna,
• samorzdy miast, gmin i powiatów (jednostki
ds. promocji).
Partnerzy programu:
• Centrum Bada Metropolitalnych UAM,
• uczelnie wysze i szkoy,
• organizacje pozarzdowe,
• media lokalne i regionalne,
• rmy dziaajce na rynku lokalnym,
• podmioty wykonujce badania opinii publicznej.
Benecjenci:
• mieszkacy metropolii,
• samorzdy lokalne,
• przedsibiorcy.
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Proponowane dzia ania:
5.6.1 Upowszechnianie idei metropolii na poziomie
szkolnictwa podstawowego, redniego i wyszego, a take ksztacenia ustawicznego. Wprowadzenie do zaj z zakresu geogra i, wiedzy
o spoeczestwie, ekologii, historii, ekonomii
itp. elementów wiedzy o najbliszym rodowisku zamieszkania, rozumianym jako miasto
Pozna i okoliczne gminy.
5.6.2 Tworzenie i rozpowszechnianie materiaów
edukacyjnych, rozwijajcych stan wiedzy
o metropolii, jej mieszkacach, historii, rodowisku przyrodniczym, infrastrukturze, gospodarce, wydarzeniach kulturalnych i sportowych, dziaaniach samorzdów i organizacji
spoecznych.
5.6.3 Aktywno lokalnych i regionalnych mediów
w zakresie ksztatowania idei metropolitalnej,
budowania klimatu zaufania i poczucia identykacji z obszarem metropolii.
5.6.4 Wykorzystanie aktualnych i organizacja nowych
imprez, festynów, wydarze o zasigu metropolitalnym, które bd integrowa mieszkaców metropolii.
5.6.5 Wspieranie inicjatyw spoecznych promujcych
integracyjne dziaania i mylenie metropolitalne: stowarzysze, organizacji pozarzdowych,
portali internetowych.
5.6.6 Metropolitalna rma. Tworzenie marki rmy
wokó zwizków terytorialnych i funkcjonalnych z obszarem metropolii. Wspieranie zaangaowania promocyjnego rm w dziaania
metropolitalne, organizacja konkursu „Firma
przyjazna Metropolii Pozna”.
5.6.7. Metropolitalny barometr spoeczny. Prowadzenie staego i regularnego monitoringu opinii
spoecznej na temat zagadnie dotyczcych
wiadomoci i tosamoci metropolitalnej.

G . R E A L I Z AC J A S T R AT E G I I
Poziomy wdrażania
Proces realizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji
Poznaskiej „Metropolia Pozna 2020” to sekwencja dziaa obejmujcych wybór priorytetowych
programów strategicznych, uzyskanie dla nich szerokiej akceptacji spoecznej, wreszcie ich wdroenie
poprzez dziaania instytucjonalne wsparte rodkami
nansowymi. W trakcie realizacji wany jest monitoring strategii oraz jej ewaluacja, zmierzajca do
aktualizacji dokumentu. W procesie strategicznym
naley podkrela wzajemne korzyci i równouprawnienie wszystkich partnerów. Wadze samorzdów
aglomeracji poznaskiej powinny z pen determinacj i odpowiedzialnoci tworzy rozmaite paszczyzny wspópracy, motywujc i wyzwalajc energi
zarówno mieszkaców, jak i rónych podmiotów ycia spoecznego i gospodarczego. Ich zaangaowanie
i dziaania wypeni treci programy strategiczne.
Wdroenie strategii nastpi na trzech poziomach:
• merytorycznym,
• organizacyjnym,
• spoecznym.
W aspekcie merytorycznym przyjcie strategii
aglomeracyjnej bdzie wymagao aktualizacji istniejcych strategii gminnych i programów rozwoju
lokalnego. Przykadem moe by tworzona równolegle z dokumentem metropolitalnym Strategia Miasta
Poznania do 2030 r., w której w wyniku uzgodnie
zespoów strategicznych rozwinito i zapisano programy o charakterze metropolitalnym. W polskiej rzeczywistoci samorzdowej bardzo czsto zdarza si,
e funkcjonuj obok siebie dokumenty o znaczeniu
strategicznym niespójne, a czsto wrcz sprzeczne
w swoich zapisach. Aby uchroni si od tego stanu
rzeczy, naley nieustannie podejmowa dziaania
w celu uzgadniania zapisów strategii aglomeracji poznaskiej do 2020 r. z wanymi dokumentami o charakterze perspektywicznym na poziomie programów
i strategii gminnych, regionalnych oraz branowych.
Zapisy strategii dla aglomeracji zostay skorelowane z zapisami „Strategii Unii Europejskiej 2020”, „Raportu Polska 2030”, „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2020” i „Strategii Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego do 2020 r.” oraz „Strategii rozwoju
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miasta Poznania do 2030”. Ponadto konieczne jest
uzgodnienie zapisów strategii z realizowanymi i projektowanymi programami samorzdu województwa
wielkopolskiego oraz jednostek ssiadujcych z aglomeracj poznask (powiaty ocienne w stosunku
do powiatu poznaskiego).
Przy opracowywaniu projektu strategii uwzgldniono przesanki wynikajce z aktualnego stanu
prawnego, istniejcego poziomu zaawansowania
organizacyjnego, moliwoci zastosowania rónych
form kooperacji oraz identy kacji oczekiwa mieszkaców w zakresie poprawy warunków ycia.
W aspekcie organizacyjnym ze wzgldu na istnienie wielu autonomicznych podmiotów tworzcych aglomeracj, konieczne jest powoanie podmiotu koordynujcego dziaania strategiczne oraz
organizujcego konsultacje spoeczne i eksperckie
w zakresie wdraania strategii. Sprawne zarzdzanie programami strategicznymi wymaga bdzie
powoania nowych instytucji o charakterze metropolitalnym. Wiele dziaa bdzie realizowanych
lub koordynowanych przez ju istniejce podmioty,
dziaajce w strukturach samorzdów i instytucji
publicznych na terenie aglomeracji. Niezalenie od
przyszych warunków prawnych i politycznych przez
cay czas konieczne bdzie budowanie koalicji i porozumie wokó podejmowanych programów i dziaa
strategicznych.
Poziom spo eczny wdraania strategii obejmuje dziaania majce na celu stae upowszechnianie
zapisów strategii wród mieszkaców aglomeracji,
w tym:
• zamieszczanie informacji o strategii, jej celach
i programach w lokalnych i regionalnych mediach,
• przekazanie penego dokumentu strategii do
gmin, jednostek organizacyjnych samorzdu
terytorialnego, organizacji pozarzdowych, organizacji gospodarczych,
• zaangaowanie do realizacji zada zawartych
w strategii ludzi posiadajcych duy autorytet
wród mieszkaców aglomeracji,
• organizacja spotka informujcych o strategii
i jej poszczególnych programach strategicznych
(debaty, fora, akademie),

• wizualizacja strategii, zaprojektowanie i promocja
loga strategii oraz wykorzystanie go do oznaczenia realizowanych programów,
• organizowanie konferencji na temat strategii,
• wykorzystywanie istniejcych wydarze do promocji dziaa strategicznych: Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznaskiej, Zjazd Samorzdów
Aglomeracji Poznaskiej,
• prowadzenie zaj w szkole na temat aglomeracji
poznaskiej (np. w ramach cieki edukacyjnej
„Edukacja Regionalna”),
• utworzenie dyskusyjnego i informacyjnego portalu internetowego powiconego strategii i jej realizacji (na wzór www.zielonaksiega.poznan.pl),
• wydawanie broszury dla wszystkich mieszkaców
aglomeracji, informujcej o dziaaniach strategicznych, ich celach, osiganych korzyciach, ale
te kosztach i problemach zwizanych z realizacj
strategii.
Realizowany projekt strategiczny ma w wielu aspektach charakter pionierski w skali kraju,
co ogranicza korzystanie z wczeniejszych dowiadcze.
Skuteczna realizacja strategii zaley od wielu czynników merytorycznych, organizacyjnych i politycznych.
Do najwaniejszych nale:

1. Wspópraca zespou przygotowujcego strategi z Rad Aglomeracji Poznaskiej i Stowarzyszeniem Metropolia Pozna w zakresie
monitorowania procesu strategicznego, jego
stymulowania, a take promowania. Istotne s
czste kontakty z Rad lub jej reprezentantami
na kadym z etapów procesu strategicznego.
2. Pozyskiwanie partnerów programów i dziaa strategicznych wród rónych instytucji
i organizacji na terenie aglomeracji poznaskiej: administracji samorzdowej rónych
szczebli, administracji rzdowej i specjalnej,
organizacji spoecznych, izb gospodarczych,
przedsibiorców itd.
3. Sprawne dziaanie podmiotu koordynujcego
wdraanie strategii, jego inicjatywa, kreatywno i determinacja w pozyskiwaniu rodków
nansowych, zdolno do kooperacji z rónymi

4.

5.

6.

7.

8.

podmiotami w aglomeracji, cisa wspópraca
z partnerami w realizacji strategii.
Informowanie opinii publicznej o postpach
w zakresie wdraania strategii, którego celem
jest z jednej strony promowanie dokumentu
strategicznego, jego programów i dziaa strategicznych, a z drugiej budowanie wiadomoci
aglomeracyjnej wród mieszkaców i podstaw
do konsensusu aglomeracyjnego.
Zdobywanie dowiadcze i promowanie
projektu na zewntrz, w postaci udziau
w konferencjach i debatach aglomeracyjnych
i metropolitalnych, konsultacji eksperckich,
monitorowania dowiadcze zagranicznych.
Elastyczno i reagowanie Rady Aglomeracji
na biece wydarzenia spoeczno-gospodarcze
i polityczne w aglomeracji oraz zmieniajc si
sytuacj (np. prawn) w kraju.
Stae wsparcie organizacyjne i nansowe projektu wdraania strategii, które zapewni cigo dziaania i realizacj caociowego procesu strategicznego.
Wola polityczna czonków Rady Aglomeracji
i ich determinacja we wdraaniu programów
strategicznych, stopie zaufania do zespou
przygotowujcego strategi i poziom wiadomoci metropolitalnej liderów politycznych. Szczególnie istotne jest zaangaowanie
liderów integracji aglomeracyjnej o cechach
koncyliacyjnych i zdolnociach przekonywania do trafnych pomysów i ich realizacji.

Monitoring strategii powinien odbywa si w cyklu rocznym, podobnie jak sprawozdania z jej realizacji. Bd one opiera si na danych i statystykach
z urzdów miast i gmin aglomeracji, wydziaów
Urzdu Miasta Poznania i Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, jak te informacji pozyskiwanych od realizatorów i partnerów programów strategicznych.
Raz na dwa lata dokonana bdzie ocena realizacji
strategii oraz, w razie koniecznoci, jej aktualizacja,
szczególnie w przypadku zaistnienia zmian prawnych,
organizacyjnych, nansowych, istotnych dla funkcjonowania i rozwoju aglomeracji poznaskiej.
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Podmioty wdrażające strategię
Podstawowym warunkiem sprawnego przebiegu
procesu strategicznego i wdroenia go w ycie jest
utworzenie silnego podmiotu instytucjonalnego,
zdolnego realizowa cele strategiczne. Powoanie
bardziej sformalizowanej jednostki zarzdzajcej
aglomeracj poznask staje si podstawowym warunkiem pogbiania dalszej integracji metropolitalnej, ju z uyciem opracowanego duym nakadem
si i rodków dokumentu strategicznego. Pierwszym
efektem projektu stao si pogbienie wspópracy
samorzdowej poprzez przeksztacenie nieformalnego forum w postaci Rady Aglomeracji Poznaskiej
w zinstytucjonalizowan jednostk: Stowarzyszenie
Metropolia Pozna. Jest ono instytucj wykonawcz nowej strategii, koordynujc dziaania wdraajce programy strategiczne, przy dalszej wspópracy
i wsparciu merytoryczno-organizacyjnym ze strony
Konsorcjum Bada nad Aglomeracj Poznask i Centrum Bada Metropolitalnych.
Stowarzyszenie Metropolia Pozna jest stowarzyszeniem gmin i powiatów aglomeracji poznaskiej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym oraz ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym. Stowarzyszenie zarejestrowane dnia 29
kwietnia 2011 r. zawizano na czas nieograniczony.
Posiada osobowo prawn. Dziaa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach oraz swojego statutu.
W myl zapisów statutowych (§ 10 Statutu Stowarzyszenia Metropolia Pozna) celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorzdu terytorialnego
oraz obrona wspólnych interesów cz onków stowarzyszenia, a w szczególnoci wspieranie rozwoju
spo eczno-gospodarczego aglomeracji poznaskiej
oraz wspó pracy gmin i powiatów w tym zakresie.
Stowarzyszenie prowadzi take dziaania na rzecz powoania zwizku zrzeszajcego jednostki samorzdu
terytorialnego tworzce aglomeracj.
Wadzami Stowarzyszenia s:
1. Walne Zebranie Czonków - Rada Metropolii,
2. Zarzd (z Prezesem na czele),
3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja wyzej wymienionych wadz trwa 4 lata.
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Stowarzyszenie dziaa poprzez swoje biuro,
którym kieruje dyrektor. Struktura organizacyjna,
zadania i kadry biura powinny by dostosowane
do potrzeb wdraania strategii rozwoju aglomeracji
poznaskiej.
Stowarzyszenie Metropolia Pozna realizuje
swoje cele poprzez:
1. prowadzenie dziaa wspierajcych wdraanie
wspólnie wypracowanej strategii rozwoju aglomeracji poznaskiej,
2. inspirowanie dziaa umoliwiajcych efektywne
i skuteczne zarzdzanie aglomeracj,
3. reprezentowanie interesów czonków Stowarzyszenia we wszystkich wspólnych sprawach,
4. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczcych samorzdów terytorialnych,
a przede wszystkim aglomeracji,
5. propagowanie wymiany dowiadcze w zakresie
wykonywanych zada wasnych gmin i powiatów
oraz zada im zleconych przez administracj rzdow,
6. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych, majcych wpyw na rozwój
gmin i powiatów wchodzcych w skad Stowarzyszenia,
7. inspirowanie i podejmowanie wspólnych
inicjatyw sucych kulturalnemu i spoecznemu
rozwojowi gmin i powiatów, nawizywaniu przez
nie kontaktów zagranicznych oraz wymiany naukowej i kulturalnej,
8. prowadzenie dziaalnoci informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, majcej na celu wspólne
rozwizywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin dziaalnoci samorzdu gminnego i powiatowego,
9. inicjowanie i wspieranie prac naukowo-badawczych dotyczcych funkcjonowania aglomeracji
i jej rozwoju,
10. prowadzenie monitoringu procesów spoecznogospodarczych i rodowiskowych w aglomeracji,
11. prowadzenie dziaalnoci wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, zwizanej z realizacj celów Stowarzyszenia (§ 11 statutu Stowarzyszenia).

Najwaniejszymi partnerami Stowarzyszenia
Metropolia Pozna w realizacji zapisów strategii s
instytucje, które ju dziaaj w aglomeracji, realizujc
swoje cele statutowe lub programy o zasigu ponadgminnym. S to przede wszystkim jednostki samorzdowe, zwizki midzygminne, stowarzyszenia,
przedsibiorstwa komunalne i instytucje badawczorozwojowe, takie jak:

• Samorzd Województwa Wielkopolskiego
• Zwizek Midzygminny „Transport Aglomeracji
Poznaskiej”
• Zwizek Midzygminny „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznaskiej”
• Zwizek Midzygminny „Puszcza Zielonka”
• Stowarzyszenie Gmin Wielkopolskiego Parku
Narodowego
• Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy
• Poznaska Lokalna Organizacja Turystyczna
• AQUANET S.A.
• Centrum Bada Metropolitalnych UAM
• Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznaskiej
• inne jednostki administracji publicznej
Realizacja przez te podmioty konkretnych dziaa strategicznych oznacza czsto kontynuacj ju
prowadzonych projektów poprzez ich rozwinicie,
wzgldnie dostosowanie do zamierze programowych strategii.

Wdraanie szeregu programów strategicznych
wymaga tworzenia nowych instytucji, jednostek, odpowiadajcych wymogom nowoczesnego zarzdzania
publicznego, polegajcego na wspópracy rónych
podmiotów dziaajcych w aglomeracji poznaskiej.
Za celowe uznaje si powstanie nastpujcych jednostek:

• Biuro Obsugi Inwestora Metropolii Pozna
• Biuro Marki/Marke ngu Metropolii Pozna
• Metropolitalne Forum Planowania Przestrzennego
• Metropolitalny Zespó ds. Gospodarki Wodnociekowej
• Metropolitalny Zespó Konsultacyjny ds. Krajobrazu Kulturowego
• Metropolitalne Forum Transportowe
• Metropolitalne Forum Rowerowe
• Metropolitalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarzdowych
• Metropolitalne Biuro Doradztwa w zakresie
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
• Metropolitalne grupy wymiany dowiadcze
samorzdowych
Nowe podmioty powinny przej realizacj czci
programów strategicznych. Bd one funkcjonowa
w postaci silniej lub sabiej sformalizowanych instytucji, w sposób samodzielny lub jako a liowane przy
jednostkach samorzdowych i rónego rodzaju instytucjach. Wszystkie powinny by silnymi partnerami
Stowarzyszenia Metropolia Pozna.
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Priorytety strategiczne
Strategia Rozwoju „Metropolia Pozna 2020” to
projekt à la carte, 28 programów i ponad 150 dziaa,
które zespó strategiczny w wyniku konsultacji uzna
za wane i potrzebne do realizacji. Zgodnie z de nicj
à la carte (dos. wg karty) to propozycja programów
do wyboru, w przeciwiestwie do zestawu ustalonych
z góry zada. Debata nad nimi okrelia, które z nich
s szczególnie wane, moliwe do realizacji dzi lub
w najbliszym czasie.
W wyniku konsultacji samorzdowych i spo ecznych (ankieta wród wadz i administracji lokalnych,
wyniki debaty internetowej), utworzono ranking

programów, który powinien by wskazówk do
wyznaczania priorytetów dziaa strategicznych.
Wszystkie programy powinny doczeka si przynajmniej rozpoczcia realizacji w cigu najbliszych
lat, niezalenie od daty ich ukoczenia, czy bdzie to
horyzont 2020 roku, czy te lata pó niejsze (w odniesieniu do dugofalowych inwestycji infrastrukturalnych). Podstaw realizacji strategii metropolitalnej
jest konsensus spoeczny i polityczny. Wdroenie
programów nastpowa bdzie w drodze akceptacji ze strony mieszkaców, wadz samorzdowych
i innych zaangaowanych podmiotów, stosownie do
moliwoci organizacyjnych i nansowych podmiotów wdraajcych strategi.

Ranking programów strategicznych, wynik konsultacji Zielonej Ksigi Aglomeracji Poznaskiej
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Źródła finansowania
W realizacj Strategii Rozwoju Aglomeracji
Poz n a  s k i e j „ M et ro p o l i a Poz n a  2 0 2 0 ”
zaangaowane bd bezporednio samorzdy
lokalne tworzce aglomeracj poznask, które
dokonaj adaptacji zapisów swoich lokalnych
strategii rozwoju do programów metropolitalnych.
Na jednostkach samorzdu terytorialnego
spoczywa bdzie odpowiedzialno za realizacj
dziaa okrelonych w strategii. Samorzdy
s ustawowo zobowizane do gromadzenia
dochodów i pozyskiwania przychodów sucych
finansowaniu strategicznych kierunków rozwoju,
w tym przypadku take programów metropolitalnych. Ograniczono rodków wasnych
samorzdów jest zawsze barier, która minimalizuje
szans powodzenia realizacji zamierzonych
dziaa.
Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznaskiej
„Metropolia Pozna 2020” zawiera zestawienie
rónych róde finansowania, które mog by
wykorzystane jako uzupenienie rodków wasnych
samorzdów, ale równie jako instrument
kompleksowego finansowania konkretnych zada.
Dla realizacji wielu dziaa niezbdny jest monta
finansowy, na który skadaj si róne róda
finansowania.
Wykaz róde finansowania ma charakter rekomendacji. Przedstawia on zbiór rónych instrumentów przypisanych do poszczególnych programów
metropolitalnych, których wykorzystanie stwarza
realn szans w osigniciu celów strategii. Zasadnicz cz stanowi rodki Unii Europejskiej
dostpne w ramach polityki spójnoci i wspólnej
polityki rolnej a take rodki oferowane przez szereg programów i inicjatyw europejskich oraz instytucji zagranicznych. Strategia zawiera take liczne
róda finansowania krajowego obejmujce róne
programy sektorowe przygotowane przez poszczególne ministerstwa.
Zestawienie róde finansowania stanowi wykaz
dostpnych programów, z których bezporednio
mona finansowa lub wspófinansowa realizacj
wikszoci dziaa przewidzianych w strategii. Peni
ono równie funkcj informacyjn w zakresie tych

programów, w przypadku których limity rodków
zostay ju wyczerpane lub okres ich obwizywania
dobiegnie koca w pocztkowym etapie realizacji strategii. W takim przypadku naley konkretny
program traktowa jako punkt wyjcia w poszukiwaniu odpowiednich instrumentów finansowych,
bdcych kontynuacj okrelonych priorytetów
i dziaa.
Wykazane róda finansowania w zdecydowanej wikszoci skierowane s bezporednio do jednostek samorzdu terytorialnego i podmiotów realizujcych ich ustawowe zadania. Wiele ze róde
moe by wykorzystanych take porednio przez
samorzdy, m.in. w partnerstwie z sektorem prywatnym oraz naukowo-badawczym. Obok przedstawionych róde finansowania ze rodków publicznych w realizacj strategii zaangaowane bd
równie fundusze podmiotów prywatnych, które
mog by wczone m.in. w przypadku tworzenia
elementów infrastruktury sucej wiadczeniu
usug o charakterze publicznym, w tym w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego.
Powodzenie realizacji programów strategicznych wymaga cisej koordynacji dziaa pomidzy
samorzdami lokalnymi aglomeracji poznaskiej.
Dotyczy to przede wszystkim wspódziaania w zakresie pozyskiwania rodków zewntrznych oraz
finansowej i rzeczowej realizacji konkretnych projektów. Ch uzyskania maksymalnej skutecznoci
i efektywnoci tych dziaa bdzie pociga za sob konieczno zawizywania zwizków celowych,
czyli formalno-prawnych podmiotów powoywanych
w celu wspólnego wykonywania okrelonych zada
publicznych. Tylko taka forma wspódziaania o charakterze celowym poprzez wspólne podejmowanie
dziaa o zasigu metropolitalnym daje rzeczywist
szans rozwoju dla caej metropolii. Stanowi take
doskonae narzdzie promocyjne w skali krajowej
i midzynarodowej. Kompleksowe podejcie do realizacji strategii skania ku stwierdzeniu, i w peni
zasadne jest powoanie przy Biurze Stowarzyszenia
Metropolia Pozna jednostki odpowiedzialnej nie
tylko za koordynacj i wdraanie strategii, ale take
za pozyskiwanie zewntrznych róde finansowania
programów strategicznych.
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1.8. Ekologiczne rodowisko zamieszkania

1.7. Zintegrowany system
gospodarki odpadami

1.6. Jako i dyspozycyjno
zasobów wodnych

1.5. Ksztatowanie i ochrona terenów o wysokich
walorach przyrodniczych

1.4. Wielofunkcyjna gospodarka rolna

1.3. Ochrona i ksztatowanie krajobrazu kulturowego

1.2. Poprawa standardów
planistycznych, urbanistycznych i architektonicznych

1.1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego metropolii poznaskiej

Nazwa programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
O 1. Poprawa konkurencyjnoci sektora rolnego
i lenego
Dziaanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa;
O 3. Jako ycia na obszarach wiejskich i rónicowanie
gospodarki wiejskiej
Dziaanie: Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci
wiejskiej;
Dziaanie: Odnowa i rozwój wsi.

Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko
Priorytet I. Gospodarka wodno-ciekowa
Dziaanie 1.1. Gospodarka wodno-ciekowa
w aglomeracjach powyej 15 tys. RLM;
Priorytet II. Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi
Dziaanie 2.1. Kompleksowe przedsiwzicia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym
uwzgldnieniem odpadów niebezpiecznych;
Dziaanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym
wartoci przyrodniczych i ochrona brzegów morskich;
Priorytet III. Zarzdzanie zasobami i przeciwdziaanie
zagroeniom rodowiska
Dziaanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie
bezpieczestwa przeciwpowodziowego;
Priorytet V. Ochrona przyrody i ksztatowanie postaw
ekologicznych
Dziaanie 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów
z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie
rónorodnoci gatunkowej;
Dziaanie 5.2. Zwikszenie dronoci korytarzy ekologicznych;
Dziaanie 5.3. Opracowanie planów ochrony;
Dziaanie 5.4. Ksztatowanie postaw spoecznych
sprzyjajcych ochronie rodowiska, w tym rónorodnoci biologicznej;
Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna
rodowisku i efektywno energetyczna
Dziaanie 9.1. Wysokosprawne wytwarzanie energii;
Dziaanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii;
Dziaanie 9.4. Wytwarzanie energii ze róde
odnawialnych;
Dziaanie 9.6. Sieci uatwiajce odbiór energii
ze róde odnawialnych.

Poziom krajowy
Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2007 – 2013
Priorytet 3. rodowisko
przyrodnicze
Dziaanie 3.1. Racjonalizacja
gospodarki odpadami i ochrona
powierzchni ziemi;
Dziaanie 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna rodowisku;
Dziaanie 3.3. Wsparcie ochrony
przyrody;
Dziaanie 3.4. Gospodarka
wodno-ciekowa;
Dziaanie 3.5. Wzmocnienie
ochrony przeciwpowodziowej
zagroonych obszarów oraz
zwikszenie retencji na terenie
województwa;
Dziaanie 3.6. Poprawa bezpieczestwa rodowiskowego
i ekologicznego;
Dziaanie 3.7. Zwikszenie wykorzystania odnawialnych zasobów
energii.

Poziom regionalny

rodki UE w ramach polityki spójnoci i wspólnej polityki rolnej

ród a nansowania dzia a w ramach osi 1. Gospodarka przestrzenna i rodowisko

Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Program Priorytetowy: Program dla przedsiwzi w zakresie odnawialnych róde energii
i obiektów wysokosprawnej kogeneracji (cz. 2).
Inne programy oferowane przez WFO iGW.

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej
Program Priorytetowy: Gospodarka ciekowa
w ramach Krajowego Programu Oczyszczania
cieków Komunalnych;
Program Priorytetowy: Program dla przedsiwzi
w zakresie odnawialnych róde energii
i obiektów wysokosprawnej kogeneracji (cz. 1 i 3);
Programy priorytetowe w ramach Krajowego
Systemu Zielonych Inwestycji (GIS):
1. Zarzdzanie energi w budynkach
uytecznoci publicznej;
2. Biogazownie rolnicze;
3. Elektrorciepownie i ciepownie na biomas;
4. Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podczenia odnawialnych róde energii wiatrowej.
Program Priorytetowy: Edukacja ekologiczna,
Program Priorytetowy: Ochrona przyrody
i krajobrazu,
Program Priorytetowy: Program wspó nansowania przedsiwzi , uzyskujcych wsparcie
w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+,
Program Priorytetowy: Wspieranie dziaalnoci
monitoringu rodowiska,
Program Priorytetowy: Gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Inne programy oferowane przez NFO iGW.

rodki krajowe

Bank Ochrony rodowiska
Produkty nansowane, wspomagajce realizacj inwestycji zwizanych z ochron rodowiInicjatywa JASPERS
(Joint Assistance to Support Projects in European ska, skierowane dla samorzdów.
Regions) – Wspólne wsparcie dla projektów
Bank Gospodarstwa Krajowego
w europejskich regionach.
Mechanizmy nansowe, wspierajce realizacj
Program Ramowy na rzecz
inwestycji termomodernizacyjnych oraz zwikKonkurencyjnoci i Innowacji
szajcych efektywno energetyczn.
Program szczegóowy:
Inteligentna Energia - Program dla Europy.

ELENA (European Local Energy Assistance)
Instrument nansowy prowadzony przez Europejski Bank Inwestycyjny, oferujcy bezzwrotne
do nansowanie procesu przygotowania projektów z zakresu efektywnoci energetycznej
i odnawialnych róde energii.

Kredyty i gwarancje Europejskiego Banku
Inwestycyjnego w zakresie realizacji inwestycji
zwizanych z ochron rodowiska.

Szwajcarsko-Polski Program Wspó pracy
Priorytet 2. rodowisko i infrastruktura,
Obszar tematyczny: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury
oraz poprawa stanu rodowiska;
Cel 1. Poprawa usug z zakresu infrastruktury
miejskiej w celu podniesienia standardu ycia
i promowania rozwoju gospodarczego;
Cel 2. Zwikszenie efektywnoci energetycznej
i redukcja emisji, w szczególnoci gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji.

Norweski Mechanizm Finansowy oraz
Mechanizm Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego
Priorytet 1. Ochrona rodowiska, w tym rodowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcj zanieczyszcze i promowanie odnawialnych róde energii;
Priorytet 2. Promowanie zrównowaonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarzdzanie
zasobami;
Priorytet 8. Ochrona rodowiska ze szczególnym
uwzgldnieniem wzmocnienia zdolnoci administracyjnych do wprowadzania w ycie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów
administracyjnych;
Priorytet 9. Polityka regionalna i dziaania transgraniczne.

Inne rodki zagraniczne

METROPOLIA POZNAŃ 2020

137

Poziom krajowy

2.4. Infrastruktura i ruch
rowerowy

2.3. Zintegrowany transport
publiczny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
O 3. Jako ycia na obszarach wiejskich i rónicowanie
gospodarki wiejskiej
Dziaanie: Odnowa i rozwój wsi.

Priorytet VIII. Bezpieczestwo transportu
i krajowe sieci transportowe,
Dziaanie 8.1. Bezpieczestwo ruchu drogowego,
Dziaanie 8.2. Drogi krajowe poza sieci TEN-T,
Dziaanie 8.3. Rozwój inteligentnych systemów
transportowych,
Dziaanie 8.4. Bezpieczestwo i ochrona transportu
lotniczego.

Priorytet VII. Transport przyjazny rodowisku
Dziaanie 7.1. Rozwój transportu kolejowego,
Dziaanie 7.3.Transport miejski w obszarach metropolitalnych;
Dziaanie 7.4. Rozwój transportu intermodalnego,

Priorytet VI. Turystyka i rodowisko kulturowe
Dziaanie 6.1. Turystyka.

Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2007–2013
Priorytet II. Infrastruktura
komunikacyjna
Dziaanie 2.1. Wzmocnienie
regionalnego ukadu powiza
drogowych (drogi wojewódzkie,
z wyczeniem dróg wojewódzkich
w miastach na prawach powiatu),
Dziaanie 2.2. Poprawa dostpnoci do regionalnego i ponadregionalnego ukadu drogowego (drogi
wojewódzkie w miastach
na prawach powiatu, powiatowe
i gminne),
Dziaanie 2.3. Modernizacja regionalnego ukadu kolejowego,
Dziaanie 2.4. Modernizacja
regionalnego ukadu kolejowego,
Dziaanie 2.5. Rozwój miejskiego
transportu zbiorowego,
Dziaanie 2.6. Rozwój regionalnej
infrastruktury lotniczej;

Poziom regionalny

rodki UE w ramach polityki spójnoci i wspólnej polityki rolnej

2.1. Metropolitalny wielofunk- Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko
cyjny wze transportowy Priorytet VI. Drogowa i lotnicza sie TEN-T
Dziaanie 6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T,
2.2. Kolej metropolitalna
Dziaanie 6.3. Rozwój sieci lotniczej TEN-T;

Nazwa programu

ród a nansowania dzia a w ramach osi 2. Infrastruktura i organizacja transportu

Program Marco Polo
Do nansowanie realizacji projektów przyczyniajcych si do zmniejszenia zatoczenia
europejskich dróg i wpywajcych korzystnie
na rodowisko naturalne towarowego systemu
transportowego.

Kredyty i gwarancje Europejskiego Banku Inwestycyjnego w zakresie remontu i rozbudowy sieci
transportowych.

Inicjatywa JASPERS
(Joint Assistance to Support Projects in European
Regions) – Wspólne wsparcie dla projektów
w europejskich regionach.

Szwajcarsko-Polski Program Wspó pracy
Priorytet 2. rodowisko i infrastruktura
Cel 3. Poprawa zarzdzania, bezpieczestwa,
wydajnoci i niezawodnoci lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych.

Inne rodki zagraniczne

Krajowy Program Bezpieczestwa Ruchu
Drogowego 2005–2007–2013, Gmbit 2005

Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008–2011, edycja 2010/2011.
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3.4. Wspópraca systemu
edukacji z gospodark

3.3. Monitoring poday
i popytu na prac

3.2. Powizania i transfer
technologii

3.1. Harmonizacja wspierania
gospodarki

Nazwa programu

Program Operacyjny Kapita Ludzki
Priorytet III. Wysoka jako systemu owiaty
Dziaanie 3.3. Poprawa jakoci ksztacenia,
Poddziaanie 3.3.4. Modernizacja treci i metod
ksztacenia;
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Dziaanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci
i samozatrudnienia,
Dziaanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia
poziomu aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich,
Priorytet VII. Promocja integracji spoecznej
Dziaanie 7.2. Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej;
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki,
Dziaanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsibiorstw
w regionie,
Dziaanie 8.2. Transfer wiedzy;
Priorytet IX. Rozwój wyksztacenia i kompetencji
w regionach
Dziaanie 9.2. Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci
szkolnictwa zawodowego,
Dziaanie 9.3. Upowszechnienie formalnego ksztacenia
ustawicznego w formach szkolnych.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Dziaanie 1.1. Wsparcie bada naukowych dla budowy
gospodarki opartej na wiedzy;
Poddziaanie 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight;
Priorytet VI. Polska gospodarka na rynku
midzynarodowym
Dziaanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsugi inwestorów
i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów
inwestycyjnych,
Poddziaanie 6.2.2. Wsparcie dziaa studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych;

Poziom krajowy
Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2007–2013
Priorytet I. Konkurencyjno
przedsibiorstw,
Dziaanie 1.5. Promocja regionalnej gospodarki;
Dziaanie 1.6. Rozwój sieci
i kooperacji;
Dziaanie 1.7. Przygotowanie
terenów inwestycyjnych;
Priorytet V. Infrastruktura dla
kapitau ludzkiego
Dziaanie 5.1. Infrastruktura
szkolnictwa wyszego;
Dziaanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym ksztacenia
ustawicznego.

Poziom regionalny

rodki UE w ramach polityki spójnoci i wspólnej polityki rolnej

ród a nansowania dzia a w ramach osi 3. Gospodarka i rynek pracy

Europejski instrument mikronansowy Progress
dajcy moliwo udzielania mikrokredytów
maym rmom i osobom, które straciy prac
i zamierzaj podj dziaalno gospodarcz.

Program na rzecz Zatrudnienia i Solidarnoci
Spo ecznej – Progres oferujcy nansowe
wsparcie dziaa sucych realizacji celów UE
w dziedzinie zatrudnienia, spraw spoecznych
i równoci szans;

Program „Uczenie si przez ca e ycie”

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjnoci
i Innowacji

Siódmy Program Ramowy
Program „Moliwoci”
Dziaanie: Regiony wiedzy,
Dziaanie: Potencja badawczy.

Priorytet 4. Rozwój spoeczny i zasobów ludzkich
Obszar tematyczny 2: Badania i rozwój; PolskoSzwajcarski Program Badawczy;

Szwajcarsko-Polski Program Wspó pracy,
Priorytet 3. Sektor prywatny
Obszar tematyczny 2: Rozwój sektora prywatnego
i promocja eksportu M P;

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
Priorytet 4. Rozwój zasobów ludzkich poprzez
m.in. promowanie wyksztacenia i szkole,
wzmacnianie w samorzdzie i jego instytucjach
potencjau z zakresu administracji lub suby
publicznej, a take wzmacnianie wspierajcych
go procesów demokratycznych;
Priorytet 6. Badania naukowe;

Inne rodki zagraniczne

Instrumenty nansowe bdce w dyspozycji
Publicznych S ub Zatrudnienia.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Porczenia i gwarancje oraz obejmowanie lub
nabywanie akcji (udziaów) w istniejcych i/lub
nowo tworzonych lokalnych i regionalnych
funduszach porczeniowych.
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Poziom krajowy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013
O 3. Jako ycia na obszarach wiejskich
i rónicowanie gospodarki wiejskiej
Dziaanie: Podstawowe usugi dla gospodarki
i ludnoci wiejskiej;
Dziaanie: Odnowa i rozwój wsi.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI. Polska gospodarka na rynku
midzynarodowym
Dziaanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym;
Priorytet VIII. Spoeczestwo informacyjne –
zwikszanie innowacyjnoci gospodarki
Dziaanie 8.3. Przeciwdziaanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion;

Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2007–2013
Priorytet I. Konkurencyjno
przedsibiorstw
Dziaanie 1.5. Promocja
regionalnej gospodarki;
Dziaanie 1.6. Rozwój
sieci i kooperacji;
Dziaanie 1.7. Przygotowanie
terenów inwestycyjnych;
Priorytet V. Infrastruktura dla
kapitau ludzkiego
Dziaanie 5.1. Infrastruktura
szkolnictwa wyszego;
Dziaanie 5.2. Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym ksztacenia ustawicznego.

Poziom regionalny

rodki UE w ramach polityki spójnoci i wspólnej polityki rolnej

Program Operacyjny Kapita Ludzki
Priorytet III. Wysoka jako systemu owiaty
Dziaanie 3.3. Poprawa jakoci ksztacenia,
4.2. Wspópraca i uczestnicPoddziaanie 3.3.4. Modernizacja treci
two w kulturze
i metod ksztacenia;
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty
4.3. Metropolitalna oferta
dla wszystkich
turystyczna
Dziaanie 6.1. Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej
4.4. Metropolia sportu
w regionie;
4.5. Bezpieczestwo publiczne Priorytet VII. Promocja integracji spoecznej
Dziaanie 7.2. Przeciwdziaanie wykluczeniu
w metropolii
i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej;
4.6. Metropolia równych
Priorytet IX. Rozwój wyksztacenia
moliwoci spoecznych
i kompetencji w regionach
Dziaanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty;
Dziaanie 9.4. Wysoko wykwali kowane kadry
systemu owiaty;
Dziaanie 9.5. Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.

4.1. Jako i organizacja
edukacji

Nazwa programu

ród a nansowania dzia a w ramach osi 4. Us ugi spo eczne

Granty Banku wiatowego przeznaczone na budowanie spoeczestwa obywatelskiego

Fundusz „Trust” na rzecz rozwoju spo eczestwa
obywatelskiego w Europie rodkowo-Wschodniej

Fundusz Wyszehradzki
Granty Mae, Standardowe, Strategiczne

Program Kultura
Obszar 1.1. i 1.2.1 – Krótko- i dugoterminowe
projekty wspópracy;
Obszar 2 – Wspieranie organizacji kulturalnych
dziaajcych na poziomie europejskim.

Program „Europa Dla Obywateli”
Dziaanie 1. Aktywni obywatele dla Europy,
Poddziaanie 1.1. Spotkania mieszkaców miast
partnerskich;
Poddziaanie 1.2. Sieci miast partnerskich;
Poddziaanie 2.1. Projekty obywatelskie;
Poddziaanie 2.2. rodki wsparcia.

Program „Uczenie si przez ca e ycie”

Program dzia a Wspólnoty w dziedzinie zdrowia
publicznego na lata 2008–2013

Szwajcarsko-Polski Program Wspó pracy
Priorytet IV. Rozwój spoeczny i zasobów ludzkich
Obszar tematyczny 1: ochrona zdrowia (m.in. pro laktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa
opieki spoecznej,
Cel 1. promocja zdrowego trybu ycia oraz zapobieganie chorobom zaka nym na poziomie krajowym
i na obszarach koncentracji geogra cznej,
Cel 2. Poprawa usug podstawowej opieki zdrowotnej
i usug opieki spoecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objtych koncentracj
geogra czn, z preferencj dla wielosektorowego
podejcia programowego.

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm
Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Priorytet III. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast;
Priorytet V. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem.

Inne rodki zagraniczne

Programy Fundacji Batorego wspierajce
rozwój spoeczestwa obywatelskiego oraz
wyrównywanie szans edukacyjnych

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2009–2013
Priorytet I. Aktywni, wiadomi
obywatele, aktywne wspólnoty lokalne;
Priorytet II. Sprawne organizacje
pozarzdowe w dobrym pastwie;
Priorytet III. Integracja i aktywizacja
spoeczna. Zabezpieczenie spoeczne

Pastwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe nosprawnych
Fundusz celowy, którego rodki przeznaczane
s na rehabilitacj zawodow i spoeczn osób
niepenosprawnych oraz zatrudnianie osób
niepenosprawnych. rodki PFRON przeznaczane s m.in. na: wsparcie imprez sportowych,
kulturalnych i rekreacyjnych osób niepenosprawnych.

Programy Marsza ka Województwa
Wielkopolskiego

Programy prowadzone przez Narodowe
Centrum Kultury

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego uruchamiane corocznie

Programy pomocy spoecznej prowadzone
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej

Program „Moje Boisko – ORLIK 2012”

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Do nansowanie realizacji zada publicznych
z zakresu turystyki

Fundusz Promocji Kultury
Do nansowanie realizacji zada z zakresu
promocji kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Do nansowanie inwestycji sportowych
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Poziom krajowy

Poziom regionalny

rodki UE w ramach polityki spójnoci i wspólnej polityki rolnej

Program Operacyjny Kapita Ludzki
Priorytet V. Dobre rzdzenie
Dziaanie 5.2. Wzmocnienie potencjau
administracji samorzdowej;

Poziom krajowy

5.3. Metropolitalny system
informacyjny

Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2007–2013
Priorytet I. Konkurencyjno
przedsibiorstw,
Dziaanie 1.5. Promocja regionalnej
gospodarki;
Dziaanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji;
Priorytet II. Infrastruktura
komunikacyjna,
Dziaanie 2.7. Infrastruktura
spoeczestwa informacyjnego;

Poziom regionalny

rodki UE w ramach polityki spójnoci i wspólnej polityki rolnej

Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka
Priorytet VI. Polska gospodarka na rynku
5.4. Strategia marki i produkty midzynarodowym
Dziaanie 6.4. Inwestycje w produkty
metropolitalne
turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym;
Priorytet VII. Spoeczestwo informacyjne
5.5. Metropolia w sieci
– budowa elektronicznej administracji,
midzynarodowej
Priorytet VIII. Spoeczestwo informacyjne
5.6. Tosamo metropolitalna – zwikszanie innowacyjnoci gospodarki,
Dziaanie 8.3. Przeciwdziaanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion;

5.2. Standardy usug
publicznych

5.1. Instytucje wspópracy
metropolitalnej

Nazwa programu

ród a nansowania dzia a w ramach osi 5. Zintegrowane zarzdzanie i markeng terytorialny

Nazwa programu

ród a nansowania dzia a w ramach osi 4. Us ugi spo eczne c.d.

Program Ramowy na rzecz
Konkurencyjnoci i Innowacji
Program szczegóowy: Program na rzecz
wspierania polityki dotyczcej technologii
informacyjnych i komunikacyjnych.

Siódmy Program Ramowy
Program „Moliwoci”,
Dziaanie: Regiony wiedzy

Priorytet IV. Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in.
promowanie wyksztacenia i szkole, wzmacnianie
w samorzdzie i jego instytucjach potencjau
z zakresu administracji lub suby publicznej, a take
wzmacnianie wspierajcych go procesów demokratycznych;
Priorytet IX. Polityka regionalna i dziaania
transgraniczne.

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm
Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Inne rodki zagraniczne

Europejski instrument mikronansowy Progress
dajcy moliwo udzielenia mikrokredytów maym
rmom i osobom, które straciy prac i zamierzaj
podj dziaalno gospodarcz.

Program na rzecz Zatrudnienia i Solidarnoci
Spo ecznej – Progres oferujcy nansowe wsparcie
dziaa sucych realizacji celów UE w dziedzinie
zatrudnienia, spraw spoecznych i równoci szans.

Inne rodki zagraniczne

Ministerstwo Spraw
Wewntrznych i Administracji
Do nansowanie przedsiwzi informatyzacyjnych realizowanych m.in. przez samorzdy.

rodki krajowe

Wsparcie nansowe realizacji dziaa
prospoecznych oferowane przez PolskoAmerykask Fundacj Wolnoci.
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Granice opracowania
Zasig dzia ania Rady Aglomeracji Poznaskiej (2010)
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