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Metropolizacja – istotne problemy

• Dyskurs pojęciowy: 

metropolia, funkcje metropolitalne, obszar metropolitalny                                                                    

• Struktura funkcjonalna                                                                                                            
i organizacja przestrzenna metropolii

• Zarządzanie obszarami metropolitalnymi

• Siła metropolii i ich oddziaływanie

• Rola metropolii w rozwoju:                                                                                    
globalnym, krajowym, regionalnym

• Polityki wobec metropolii
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Co to jest metropolia ? Obszar metropolitalny ?

Duże miasto o silnie wykształconych i różnorodnych funkcjach 
politycznych, biznesowych, naukowych, kulturalnych, transportowych 
powiązane międzynarodowo, silne gospodarczo i o wysokim poziomie życia.

Miejski obszar funkcjonalny (metropolitalny) jest układem osadniczym   
ciągłym przestrzennie, złożonym z odrębnych administracyjnie jednostek. 
Obejmuje zwarty obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę 
zurbanizowaną. 



Siła Metropolii - PKB

• 300 największych miast świata, 
zaludnionych przez  20 % populacji 
globu wytwarza 50 % światowego 
PKB (Global Metro Monitor 
REPORT)

• 12 największych polskich miast, 
zaludnionych przez 19 % populacji 
kraju wytwarza 34 % PKB Polski 
(GUS)



Metropolie są jak transformatory.                
Podnoszą napięcie, przyspieszają 
częstotliwość zmian i nieustannie 
doładowują napięcie ludzkości. 

(Fernand Braudel, francuski historyk nowożytny)



Zagadnienia

1. Czy Poznań /aglomeracja poznańska jest metropolią?

2. Metropolia Poznań na tle województwa wielkopolskiego

3. Rola metropolii w rozwoju – co mówią teorie?

4.Powiązania funkcjonalne Metropolii Poznań

5. Metropolia a region – wyzwania, polityki i strategie



Rankingi miast

Grek Clark, Tim Moonen - The Business of 
Cities -107 kluczowych dla świata  rankingów 
miast z różnych dziedzin. 

• Global Power City Index,

• AT Kerarney Global Cities,

• PwC/PNYC Cities of Opportunity,

• Global Metro Monitor,

• GaWC World City Network,

• Mercer Quality of Living,

• World University Rankings,

• Cities of Scientific Knowledge,

• Top Student Cities



2000 r.



2016 r.
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Grant Thornton w Poznaniu - powiązania

Grant Thornton International Ltd - organizacja zrzeszająca niezależne firmy świadczące usługi 
audytorskie i doradcze z siedzibą w Londynie. Działa w 120 państwach, zatrudniając ponad 35 000 
pracowników. Przychody globalne Grant Thornton International wynoszą ok. 4,2 mld $



Uczelnie partnerskie UAM





Poznań (kształtującym się) ośrodkiem 
metropolitalnym 

• Powiazanie w transporcie międzynarodowym (autostrada, węzeł kolejowy, port lotniczy)

• Ośrodek handlu międzynarodowego (MTP)

• Inwestycje firm globalnych (produkcyjnych, handlowych, logistycznych, otoczenia biznesu)

• Uczestnictwo w sieciach miast i partnerstw międzynarodowych

• Zagraniczne kontakty uczelni, wysoki poziom badań szczeg. w naukach ścisłych

• Infrastruktura konferencyjna i hotelowa (turystyki biznesowej)

• Infrastruktura kulturalna, sportowa, rekreacyjna

• Organizacja międzynarodowych  kongresów, konferencji, imprez sportowych                          
i kulturalnych

• Wysokie PKB na 1 mieszkańca

• Przestrzeń konsumpcyjna i rekreacyjna (centra handlowo-usługowe, obiekty rekreacyjne)

• Globalne bądź europejskie powiązania biznesowe i administracyjne
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Miejski Obszar Funkcjonalny (Metropolitalny) 
- złożoność

1. Osadnicza

2. Demograficzna

3. Funkcjonalna

4. Przestrzenna

5. Administracyjna

6. Polityczna

7. Społeczna

8. Organizacyjna (modele zarządzania)

9. Przestrzeń przepływów (space of flows)

10. Miękka przestrzeń (soft space)



Obszar metropolitalny – problemy rozwoju

� Konkurencyjne strategie rozwoju jst.

� Żywiołowy rozwój przestrzenny: budownictwa mieszkaniowego (urban
sprawl) i inwestycji typu green field w strefie podmiejskiej.

� Redystrybucja miejsc zamieszkania, pracy i edukacji, eskalacja 
migracji wahadłowych (spaces of flows).

� Utrata dochodów w mieście centralnym (PIT i CIT), ekstremalne 
koszty suburbanizacji w gminach podmiejskich.

� Zjawisko free-riding strefy podmiejskiej. 
� Problemy transportowe (kongestia), niedorozwój komunikacji 

publicznej.





Rada 
Aglomeracji
Poznańskiej
2007

Stowarzyszenie
2010

2014 
Związek ZIT



Stowarzyszenie Metropolia Poznań –
(Miasto Poznań, powiat poznański, 17 gmin powiatu poznańskiego
+ 4 gminy spoza powiatu)



Poparcie dla idei Metropolii Poznań





Poznańska Kolej Metropolitalna





Plany koordynacji rozwoju przestrzennego









Charakterystyki
Województwo 

wielkopolskie 

Udział w %

Miasto Poznań Metropolia Poznań

Powierzchnia (km2) 29 826 0,8 10,3

Ludność 3 489 210 15,4 29,7

Urodzenia 38 237 16,1 32,5

Napływ (imigracja) 41 579 11,4 39,6

Pracujący 943 770 25,8 41,3

Podmioty REGON 422 094 26,7 43,8

Podmioty zagraniczne 2 290 44,2 64,5

Turyści zagraniczni 307628 67 73,5

Studenci 126 931 88,2 88,2

Miasto i Metropolia Poznań w województwie



Teoria rdzeń – peryferie
(John Friedmann)

• Region bez silnej "lokomotywy" rozwoju - metropolii - ulega 
peryferyzacji. 

• Region bez silnych powiązań z metropolią ulega 
peryferyzacji



Układ metropolia - region

• Silna metropolia  - silny region

• Silna metropolia  - słaby region 

• Słaba metropolia - silny region 

• Słaba metropolia - słaby region



Teoria biegunów wzrostu 
Spolaryzowanego rozwoju regionów

(Perroux, Boudeville)

• Faza absorpcyjna

Drenaż kapitału ludzkiego z regionu, w którym 
zlokalizowany jest biegun wzrostu (efekt wymywania) 

• Faza dyfuzyjna

Fala wzrostowa ożywienia gospodarczego generowana 
w centrum rozchodzi się w sposób dyfuzyjny i 
stopniowo ogarnia cały region







Studenci uczelni 
poznańskich



Region-metropolia: polityka terytorialna

Duża rozbieżność stopnia rozwoju metropolii i jej otoczenia 
regionalnego przy braku aktywnej polityki regionalnej, 
skutkuje dywergencją wewnątrzregionalną. 

Aktywna polityka regionalna oznacza tworzenie 
infrastrukturalnych, komunikacyjnych, instytucjonalnych i 
społecznych kanałów transmisji efektu wzrostowego na 
obszary zaplecza metropolii. 





Zielona księga UE w sprawie 
spójności terytorialnej

• Koncentracja - pokonywanie różnic w gęstości 
zaludnienia,

• Tworzenie połączeń między terytoriami -
przezwyciężanie odległości,

• Przezwyciężanie różnic przez współpracę,

• Wsparcie regionów o specyficznych uwarunkowaniach 
geograficznych.



Place-based i territorial approach

Konkurencyjność i spójność gospodarcza budowana w oparciu o specyficzny 
potencjał terytorialny (kapitał terytorialny) danego (sub)regionu (Raport 
OECD, Barca, McCann, Ortega-Argilés).

Skuteczność interwencji wiąże się z odejściem od podejścia sektorowego oraz 
wspierania regionów najbiedniejszych na rzecz wsparcia endogenicznych 
potencjałów regionów poprzez ukierunkowane interwencje i 
wielopoziomowe zarządzanie 

Terytorializacja interwencji ogranicza negatywne skutki istnienia granic 
administracyjnych, co przekłada się na większą efektywność działań w 
funkcjonalnych obszarach miejskich. 

Ugruntowanie roli miast i ich obszarów funkcjonalnych w polityce 
regionalnej UE



Wielkopolska – obecny i przyszły 
model rozwoju

Obecny model rozwoju: Model dyfuzyjno – absorpcyjny 
Rozwój polegający na wzajemnie korzystnym oddziaływaniu 
ośrodków i ich otoczenia.

Przyszły model rozwoju: „Model funkcjonalny” - nadal 
ważne są wzajemnie korzystne powiązania między ośrodkami 
oraz obszarami otaczającymi (dyfuzja i absorpcja), ale także 
powiązania międzysektorowe, a więc powiązania nie tylko 
przestrzenne – wartości dodanej należy szukać w relacjach 
między obszarami oraz sektorami.

WSTĘPNE RAMY MERYTORYCZNE AKTUALIZACJI STRATEGII, WROT 2018



Miejskie obszary funkcjonalne 
(metropolitalne) – polityki 



Agenda miejska UE

12 TEMATÓW PRIORYTETOWYCH

1. Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej
2. Ubóstwo na obszarach miejskich
3. Mieszkalnictwo
4. Integracja migrantów i uchodźców
5. Zrównoważone planowanie przestrzenne i 

rozwiązania wzorowane na naturze
6. Gospodarka o obiegu zamkniętym
7. Adaptacja do zmian klimatu
8. Transformacja energetyki
9. Mobilność w miastach
10.Jakość powietrza
11.Przejście na gospodarkę cyfrową
12.Innowacyjne i odpowiedzialne udzielanie zamówień 

publicznych



Metropolia Poznań - wyzwania strategiczne

Wyzwania globalne

• Nowoczesna gospodarka (3.0/4.0)

• Mobilność (migracje)

• Transport intermodalny

• Jakość życia

• Planowanie i zarządzanie

• Powiązania międzynarodowe

Metropolitalne implikacje

• Inwestycje i kapitał ludzki

(internet ludzi, rzeczy, usług, danych)

• Lokalny rynek pracy (imigracja), integracja

• Integracja transportu

• Rynek mieszkaniowy, jakość przestrzeni, 
dostępność i jakość usług

• Zintegrowane, governance (multilevel, 
crosssector, participatory, smart)

• Transfer kapitałów i wiedzy



Zarządzanie metropolitalne





Miejskie obszary funkcjonalne (metropolitalne) 
jako podmioty planowania i zarządzania  

Związek

ZIT

Związek

Metropo-
litalny

Plan

MOF

Planowanie 
rzeczowe/
finansowe

Planowanie 
strategiczne

Planowanie
przestrzenne



Dziękuję za uwagę ! 


