
Integracja metropolitalna. 

Współpraca nauki z samorządem.

Przykład Metropolii Poznań

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Seminarium EUROREG, Uniwersytet Warszawski, 11. X. 2018 r. 



Zagadnienia

1. Integracja metropolitalna – wprowadzenie

2. O Centrum Badań Metropolitalnych UAM 

3. Wsparcie nauki – przesłanki, geneza współpracy

CBM - Stowarzyszenie Metropolia Poznań

4. „Produkty”, efekty współpracy

5. Ocena (subiektywna) współpracy 

6. Wyzwania



 Zahamowanie rozwoju terytorialnego miast

 Deficyt terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych w obrębie 
granic miejskich, emigracja z miasta

 Utrata mieszkańców i firm, zmniejszanie się bazy 
podatkowej w mieście centralnym (PIT i CIT)

 Rozlewanie się budownictwa mieszkaniowego (urban sprawl)  
i inwestycji typu green field, rosnące koszty suburbanizacji

 Redystrybucja miejsc zamieszkania, pracy i edukacji, 
eskalacja migracji wahadłowych

 Kongestia transportowa

Problemy obszarów metropolitalnych



Problemy obszarów metropolitalnych

 Nieadekwatność struktur terytorialno-administracyjnych do 
układów miejskich powiązań funkcjonalno-przestrzennych

 Sieciowy charakter problemów vs ich „asieciowe” 
rozwiązywanie wzgl. rozwiązywanie sektorowe

 Zjawisko free-riding strefy podmiejskiej

 Słaba koordynacja planowania przestrzennego

 Słaba efektywność świadczenia niektórych usług

 Niedorozwój transportu publicznego



Bariery zintegrowanego zarządzania

 Ograniczenia prawne
 Fragmentacja administracyjna
 Różnice potencjałów demograficznych 

i gospodarczych JST w ramach OM
 Konkurencyjność („walka” o podatnika, o inwestycje)
 Brak analiz kosztów funkcjonowania OM 
 Lęk małych gmin przed „efektem wymywania” 

„backwash effect”
 Obawy dużego miasta przed utratą części kompetencji 

„administrative shadow of hierarchy”
 Różnice interesów między szczeblami samorządu
 Przesadne ambicje lokalne
 Antagonizmy społeczne 
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Poznań Powiat poznański Metropolia Poznań



IntegracjaKoordynacjaKooperacjaKomunikacja

Rosnąca współpraca

Wymiana

informacji

Unikanie

konfliktów

Wzajemne

uzgodnienia

strategii, projektów

Wspólna

realizacja

projektów i usług

Proces przystosowywania terytorialnych struktur zarządzania do 
wykonywania zadań publicznych i rozwiązywania problemów 
rozwojowych, których istota przekracza zakres działania 
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w obszarze 
metropolitalnym i które najczęściej dotyczą całości obszaru 
metropolitalnego jako układu funkcjonalno-przestrzennego.



Wspólna- metropolitalna formuła/ 
podmiot zarządzania

Metropolitan government:

(samorząd/powiat metropolitalny)

silny, zinstytucjonalizowany samorząd

usytuowany między regionem a gminą

Metropolitan governance: 

(kooperacja metropolitalna)

mniej lub bardziej sformalizowana współpraca

samorządów lokalnych oraz innych podmiotów

ze sfery publicznej i komercyjnej



Formy współpracy metropolitalnej



Integracja metropolitalna – top down i bottom up



Nauka a Praktyka 
zarządzania i planowania w obszarach metropolitalnych 

• Terminologia

• Klasyfikacja, hierarchizacja
Definiowanie

• Kryteria i metody delimitacji

• Sporządzenie delimitacji dla różnych celów
Delimitacja

• Zbieranie informacji o OM

• Tworzenie baz danych (np. SIP)
Informacja

• Identyfikacja zjawisk, procesów, problemów

• Określanie skali, intensywności powiązań
Badanie struktur

i powiązań

• Teorie zarządzania strategicznego

• Metody  planowania przestrzennego
Programowanie 

rozwoju

• Śledzenie zmian, rezultatów działań 

• Oceny, postulaty, rekomendacje do polityk
Monitoring, 
Ewaluacja



• Pozycja konkurencyjna

• Wizerunek, promocja
Definiowanie

• Zasięg współpracy

• Forma współpracy
Delimitacja

• Identyfikacja problemów

• Hierarchizowanie potrzeb, wyzwań
Badanie struktur

• Pola współpracy

• Intensywność współpracy
Badanie powiązań

• Plany rozwoju przestrzennego

• Tworzenie strategii 

Programowanie 
rozwoju

• Zmiany zakresu, form współpracy, 

• Zmiany planów, strategii
Ewaluacja

Nauka a Praktyka 
zarządzania i planowania w obszarach metropolitalnych 



Obszar metropolitalny

współpraca top down na bazie ZIT

Polityka
UE 

Strategia

Zarządzanie

Polityka 
kraju 

Delimitacja
Forma 
współpracy

Instrumenty 
Wsparcia

(ZIT)



Obszar metropolitalny 

współpraca bottom up

Inicjatywa 
współpracy

Zarządzanie

Instrumenty 
wsparcia

Forma 
współpracy

Strategia 
Wspólne 
projekty

Wspólne
problemy



Inicjatywa 
współpracy

Forma 
Współpracy

Wspólne 
dokumenty 

programowe

Wspólne 
projekty

Wspólne
zarządzanie

projektami

Instrumenty 
wsparcia

2007, Rada Aglomeracji 
Poznańskiej

2011, Strategia 
Metropolia Poznań 2020

2011, Stowarzyszenie
Metropolia Poznań

2014,
Związek ZIT

2013, Master Plan
Kolej Metropolitalna





 Jednostka badawcza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, powołana zarządzeniem Rektora w dniu 1 
marca 2009 r.

 Centrum realizuje swoje cele oraz zadania poprzez 
prowadzenie badań, w tym analiz, ekspertyz i strategii dla 
instytucji rządowych i samorządowych, organizacji 
gospodarczych i społecznych oraz przedsiębiorstw - w 
zakresie szeroko rozumianej problematyki metropolitalnej.

O Centrum Badań 
Metropolitalnych (CBM UAM)



Inne ośrodki
naukowe
i centra 

badawcze

Fora 
społeczne

Media lokalne
i krajowe

Podmioty 
gospodarcze

Środowiska 
biznesowe

Organizacje 
pozarządowe

Władze i urzędy 
administracji 
innych szczebli

Władze i urzędy
samorządów 

lokalnych

Centrum
Badań 

Metropolitalnych



 CELE CENTRUM:

• Inicjowanie współpracy różnych instytucji i środowisk mającej 
na celu zrównoważony rozwój, wzrost konkurencyjności i 
zintegrowane zarządzanie na obszarach wielkomiejskich; 
• Koordynowanie prac badawczych poznańskich uczelni, 
tworzących Konsorcjum Badań nad Aglomeracją 
Poznańską, 
• Prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad obszarami silnie 
zurbanizowanymi w Polsce i w Europie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego.

O Centrum Badań 
Metropolitalnych (CBM UAM)



KONSORCJUM BADAŃ NAD AGLOMERACJĄ POZNAŃSKĄ



Konferencja „Powiat poznański 

Jakość przestrzeni i jakość życia” 

14-15.05.2008

Geneza współpracy



 ZADANIA CENTRUM: 

• diagnozowanie znaczących problemów związanych z 
funkcjonowaniem i rozwojem aglomeracji/obszarów 
metropolitalnych, 
• tworzenie ekspertyz i studiów dotyczących struktur 
przestrzenno-funkcjonalnych obszarów metropolitalnych,
• opracowywanie prognoz, projekcji i scenariuszy rozwoju 
obszarów metropolitalnych,
• budowa strategii rozwoju obszarów metropolitalnych
• dokumentowanie, publikowanie i upowszechnianie wyników 
prac centrum (publikacje, panele, konferencje, wystawy)
• ścisła współpraca z jednostkami samorządowymi, urzędami i 
instytucjami działającymi w obszarze metropolitalnym.

O Centrum Badań 
Metropolitalnych (CBM UAM)



Efekty, „produkty” współpracy

1. Dokumenty programowe (planowanie strategiczne i 
planowanie przestrzenne)

2. Ekspertyzy, studia, diagnozy

3. Zjazdy, konferencje, debaty, fora, warsztaty, konsultacje

4. Działania promocyjne, popularyzatorskie i edukacyjne

5. Korzyści naukowe (publikacje, granty, prace na stopień)

6. Nagrody, wyróżnienia





Partnerzy 
projektu:

Urząd Miasta 
Poznania, 
Starostwo 

Powiatowe w 
Poznaniu, 

Urzędy miast i 
gmin 

aglomeracji  

Współpraca:

Mieszkańcy, 
Instytucje, 
organizacje 
społeczne, 

firmy i media 
działające w 
aglomeracji

Wdrażanie strategii metropolii

Realizacja programów i działań

Ewaluacja bieżąca realizacji programów strategicznych
Diagnoza i aktualizacja strategii  

Instytucje metropolitalne 

(związki, stowarzyszenia, 
porozumienia)

Samorządy terytorialne 
aglomeracji 

Instytucje, organizacje 
społeczne, 

przedsiębiorstwa w 
aglomeracji 

Biała  Księga 
Strategia Rozwoju Aglomeracji 

Poznańskiej 

Debata publiczna nad 

Zieloną Księgą 

Projekt Strategii 
Zielona Księga Aglomeracji 

Poznańskiej 

Diagnoza funkcjonowania aglomeracji 
Konsorcjum Badań nad Aglomeracją 

Poznańską 

Inicjatywa wspólnej strategii 
Rada Aglomeracji Poznańskiej 





KONSORCJUM 4 UCZELNI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Politechnika Poznańska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet 
Ekonomiczny

współwykonawca prac 

w dziedzinach:
Gospodarka lokalna
Finanse publiczne, 

Organizacja transportu
Polityka inwestycyjna
Marketing terytorialny

UAM 
siedziba Centrum

koordynator i 
współwykonawca 

prac w dziedzinach:
Gospodarka lokalna i 

regionalna
Planowanie przestrzenne

Ochrona środowiska, 
Systemy przyrodnicze, 

Geoinformacja
Prawo i administracja

Zarządzanie terytorialne
Demografia

Politechnika 
Poznańska

współwykonawca prac 

w dziedzinach:
Urbanistyka i 
architektura
Transport i 

telekomunikacja
Inżynieria komunalna

Systemy informatyczne

CENTRUM BADAŃ
METROPOLITALNYCH 

Dyrektor Centrum
Biuro (Sekretariat)

Komitet ds. Strategii
Zespoły problemowe 

afiliowane przy uczelniach

Rada Programowa
Centrum

Prezydent Miasta Poznania,
Starosta Poznański, 

Przedstawiciel Gmin  Aglomeracji
Rektorzy 4 uczelni

Eksperci ze środowiska naukowego 
(spośród  nich  przewodniczący 

Rady)

Uniwersytet 
Przyrodniczy

współwykonawca prac 

w dziedzinach:
Rolnictwo, Leśnictwo,
Gospodarka gruntami,
Ochrona środowiska,

Architektura krajobrazu













www.metropolia 2020.poznan.pl

http://www.metropolia/




Odwiedziny portalu 
Zielonej Księgi Aglomeracji Poznańskiej 
w okresie od 1 czerwca do 1 listopada 2010 r 



Połączenia z portalem 
Zielonej Księgi



Struktura internautów 
wg miejsca zamieszkania 



Idea Metropolii Poznań







Stowarzyszenie Metropolia Poznań – od 2011 
r. (Miasto Poznań, 17 gmin powiatu poznańskiego, powiat 

poznański  + 4 gminy spoza powiatu)



Strategia ZIT MOF Poznania (2015)



Źródło: opracowanie własne na podstawie strategii ZIT ośrodków wojewódzkich



Dokumenty planistyczne
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Mozaika

SUiKZP



Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań 
PODEJŚCIE ZINTEGROWANE

Standaryzacja ustaleń 

SUiKZP gmin



Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań 
PODEJŚCIE ZINTEGROWANE

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013

2014/15 r. – Forum planistyczne  w ramach Akademii 
Metropolitalnej



Cele projektu

• Opracowanie spójnej, zdefiniowanej obszarowo i promującej

zintegrowane podejście, Koncepcji Kierunków Rozwoju

Przestrzennego Metropolii Poznań.

• Opracowanie zasad wdrażania ustaleń Koncepcji do studiów

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego.

• Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko

w odniesieniu do skutków wprowadzenia ustaleń Koncepcji w

życie.





Forma zarzadzania 
a dokumenty programowe

Metropolitan government:
(samorząd/związek  
metropolitany)
silny, zinstytucjonalizowany 
samorząd usytuowany między 
regionem a poziomem lokalnym 

Metropolitan governance:
(kooperacja metropolitalna)
Dobrowolna, mniej lub bardziej 
sformalizowana współpraca 
samorządów lokalnych, wzgl. 
innych podmiotów ze sfery 
publicznej i komercyjnej

Obligatoryjne dokumenty 
wynikające z odgórnych 
rozwiązań prawnych -
ustaw

Dobrowolne dokumenty 
wynikające z porozumień, 
ustaleń. Softplanning, 
Openplanning, Informal 
planning





Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań 
PODEJŚCIE ZINTEGROWANE

System wdrażania ustaleń Koncepcji Kierunków Rozwoju 
Przestrzennego Metropolii Poznań



Metropolitalna Komisja Planistyczna (od 2017 r.) 



Partycypacja społeczna
w procesie planowania przestrzennego (2015-2018)



Ekspertyzy - transport



Ekspertyzy - edukacja

„Stan i kierunki 
rozwoju sieci szkół 

ponadpodstawowych  
w aglomeracji 

poznańskiej w świetle 
nowej reformy 
oświatowej”. 

2018.



Inne



Inne



Zjazdy, konferencje, debaty







Promocja metropolitalna



Targi pracy, edukacji, turystyki, inwestycji
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http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=metropolia+pozna%C5%84&source=images&cd=&cad=rja&docid=SIYs0L47BDnfVM&tbnid=et7OjJMVsoqUzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://exspace.pl/articles/show/196&ei=z4aqUffvA4jOswbKnoGwBQ&bvm=bv.47244034,d.Yms&psig=AFQjCNEkInsohxg_043qSmVcuO2pArOcMA&ust=1370215937353912


Działania popularyzatorskie



I nagroda dla Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań za projekt KKRPMP 
w konkursie 
Razem dla Rozwoju
Samorządowy Lider Zarządzania 2015 



Nagroda Prezesa Rady Ministrów 2017
w kategorii osiągnięcie naukowo-techniczne



Krajowa kapituła konkursu podkreśliła ”pionierskość opracowania, które 

może być potraktowane jako wzorzec dla innych metropolii w Polsce 

oraz nakreślenie i uzasadnienie kierunków naprawczych rozwoju 

przestrzennego obszaru metropolitalnego Poznania”. 



9.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Poznań i samorząd województwa wielkopolskiego otrzymały 
główną nagrodę w kategorii idea w III edycji konkursu "Nagroda imienia Jerzego 
Regulskiego". Kapituła konkursu doceniła Stowarzyszenie i samorząd województwa 
za projekt Poznańska Kolej Metropolitalna.

Nagrodę im. Jerzego Regulskiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia w kreowaniu 
ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej w czterech kategoriach: 
idei, realizacji dzieła, wiedzy i upowszechniania, aktywności obywatelskiej.





Silne strony/ filary współpracy

Po stronie samorządów

 Dobry klimat polityczny. Więcej Policy mniej politics

 Znaczenie liderów, promotorów współpracy

 Dogodna struktura administracyjna

 „Telefon do Metropolii” - Biuro Stowarzyszenia 

 Identyfikacja problemów, zdolność do przewidywania i organizacji działań

 Konkretne „produkty” dla mieszkańców

 Otwarcie na środowiska naukowe

Po stronie nauki

 Silne zaplecze naukowe kilku uczelni i grup ekspertów

 Koordynacja badań (CBM)

 Elastyczna struktura działań, dobór zespołów

 Promotorzy procesu

Inne: Wsparcie ideowe ze strony organizacji gospodarczej (Wielkopolska Izba 
Przemysłowo-Handlowa)



Słabe strony / bariery współpracy

Po stronie samorządów

 Koniunktura polityczna (to nie główny mainstreaming polityk lokalnych)

 Kadencyjność władz, konieczność stałej edukacji, budowania zaufania

 Osłabienie lub brak liderów

 Finanse

 „Utknięcie na ścieżce”

 Deficyty Multi-level i multi-sector governance

 Instrumentalne traktowanie metropolii przez władze centralne

----------------------

Po stronie nauki

 Niska ranga badań stosowanych, ekspertyz itp.

 Konkurencyjność finansowa na rynku przetargowym

 Reformy na uczelni

Inne: Wciąż słabe wsparcie społeczne i identyfikacja z Metropolią jako OM

Nikłe zaangażowanie organizacji społecznych, ruchów miejskich itp.

Słaba współpraca i wsparcie np. dużego biznesu



Wyzwania

 Bieżące ekspertyzy wynikające ze zmian prawa, finansów – np. sieć 
szkolna po reformie

 Ewaluacja Strategii Metropolia Poznań 2020 

i Strategii ZIT

 Aktualizacja ww. Strategii

 Poznańska ustawa metropolitalna – projekt i lobbing

 ZIT plus? Plan działań – strategia 

 Współpraca przy tworzeniu dalszych „produktów”, usług 
metropolitalnych (diagnozy, rekomendacje)

 Zwiększanie rozpoznawalności marki Metropolia Poznań

 Nowy model zarządzania zintegrowanego



Dziękuję za uwagę ! 

ul. B. Krygowskiego 10 | 61 – 680 Poznań | tel. 61 829 6336 | cbm@amu.edu.pl


