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Od kilku lat w aglomeracji poznańskiej trwa proces budowania spójnego zarządzania, polegający na 
tworzeniu więzi funkcjonalnych w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej. Partnerami w tym 
procesie są miasto Poznania, powiat poznański oraz miasta i gminy zainteresowane współpracą me-
tropolitalną. 

Aglomeracja poznańska wyróżnia się na tle kraju indywidualną ścieżką oddolnej integracji zarządza-
nia. Postępuje współpraca władz samorządowych w zakresie rynku pracy (wspólny dla miasta i po-
wiatu urząd pracy), bezpieczeństwa publicznego (wspólne komendy powiatowe policji i straży po-
żarnej), usług oświatowych. W ostatnich latach nasila się integracja w zakresie organizacji transportu 
publicznego, różnorodnych usług komunalnych oraz wspólna promocja inwestycyjna i turystyczna. 
Aglomeracja poznańska jako jedna z nielicznych w Polsce, a wśród największych jedyna, tworzy 
jeden powiat okólny. Niewątpliwie ułatwia to współpracę powiatu miejskiego i ziemskiego jak też 
zintegrowane działania współdziałanie gmin. 

Aglomeracja poznańska ma aspiracje stania się krajowym laboratorium zintegrowanego rozwoju. 
Przemawia za tym wielkopolska tradycja, dogodna struktura administracyjna, dobry klimat politycz-
ny, doświadczenia i inicjatywy współpracy samorządowej, różne formy kooperacji administracji z 
nauką i gospodarką. Konkretyzacja działań integracyjnych od 2011 r. następuje poprzez wdrażanie  
wspólnej strategii rozwoju Metropolia Poznań 2020.

Działania integracyjne - Kalendarium

1999 
Porozumienie miasta Poznań powiatu poznańskiego - wspólna administracja 
w zakresie opieki społecznej i rynku pracy.
2000-2007 
Powstawanie pierwszych celowych związków międzygminnych.
Tworzenie porozumień administracyjnych pojedynczych gmin z Poznaniem.
2007
Podpisanie „Porozumienia o współpracy pomiędzy samorządami aglomeracji poznańskiej”. 
Utworzenie Rady Aglomeracji Poznańskiej jako forum wymiany informacji i  wspólnych uzgodnień. 
2008
I Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej (organizowane odtąd corocznie)
Konferencja samorządowa „Powiat poznański – jakość przestrzeni i jakość życia”. 
Debata nt. podstawowych problemów w skali aglomeracji.
2009 
Powołanie Centrum Badań Metropolitalnych - koordynatora prac Konsorcjum Badań nad 
Aglomeracją Poznańską (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza , Uniwersytet Ekonomiczny, 
Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy). Inauguracja projektu „Funkcjonowanie 
i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej”, współ�nansowanego przez samorządy. 
II Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej
2009-2012
Akademia Aglomeracyjna – cykl 20 debat z udziałem przedstawicieli władz i administracji samorzą-
dowej, naukowców, organizacji gospodarczych i społecznych.
2010
III Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej. Silna Aglomeracja – Nowoczesna Metropolia. 
Prezentacja Zielonej Księgi Aglomeracji Poznańskiej – dokumentu o charakterze prestrategii. 
I Zjazd Samorządów Aglomeracji Poznańskiej w Auli UAM
Konsultacje społeczne i samorządowe Zielonej Księgi
Utworzenie Związku Międzygminnego "Transport Aglomeracji Poznańskiej" 
Utworzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (10 gmin). 
Projekt wspólnej spalarni śmieci 
2011 
IV Forum Aglomeracji Poznańskiej.
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 
II Zjazd Samorządów Aglomeracji Poznańskiej.
Pierwsze walne posiedzenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Przyjęcie Białej Księgi Aglomeracji Poznańskiej – Strategii Rozwoju Metropolia Poznań 2020.
Wejście w życie PEKA – Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. 
2012
Wydanie Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej.
Rozpoczęcie działalności Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 
V Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej.
Ogólnopolska konferencja samorządowo-naukowa: 
Polskie Metropolie - dokonania i kierunki rozwoju

Zielona Księga (prestrategia)  i Biała Księga (strategia)  Aglomeracji Poznańskiej

 

Seria Wydawnicza Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej – efekt współpracy 
samorządów aglomeracji poznańskiej ze środowiskiem naukowymuczelni poznańskich

Powołanie Rady Aglomeracji Poznańskiej – 
2007 r. Utworzenie Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań  – 2011 r. 

W dniu 15 maja 2007 r. podpisane zostało przez 
Prezydenta Miasta Poznania, Starostę Poznań-
skiego oraz wójtów i burmistrzów 17 gmin po-
wiatu poznańskiego „Porozumienie o  współ-
pracy pomiędzy samorządami aglomeracji po-
znańskiej”. 

Uczestnicy porozumienia utworzyli Radę Aglo-
meracji Poznańskiej, która przez 3 lata pełniła 
funkcję forum wymiany informacji pomiędzy 
jednostkami samorządowymi oraz uzgadnia-
nia dziedzin współpracy, mającej w przyszłości 
przyjmować konkretne formy prawne. 

15 czerwca 2011 r. utworzono Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań. Jej członkami stali się: 
miasto Poznań, powiat poznański oraz 20 miast 
i gmin aglomeracji. 
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Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej to seria wydawnicza poświęcona
problemom rozwoju obszarów silnie zurbanizowanych w Polsce i za gra-
nicą. Autorzy serii przybliżają mechanizmy funkcjonowania aglomeracji
miejskich oraz koncepcje i metody stosowane w ich badaniach. Biblioteka
ma charakter interdyscyplinarny, w kolejnych zeszytach serii przedstawia-
ne są zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych, społecz-
nych i technicznych. W aspekcie praktycznym to forum diagnozowania
i wyznaczania kierunków rozwoju obszarów wielkomiejskich, stanowiące
merytoryczną podstawę dla działań strategicznych i planistycznych.

ISBN 978-83-62662-29-6

Środowisko przyrodnicze to zespół wielu powiąza-
nych ze sobą komponentów przyrody ożywionej i
nieożywionej. Mają one istotny wpływ na rozwój
przestrzenny i społeczno-gospodarczy obszarów
silnie zurbanizowanych mimo ich znacznego prze-
kształcenia. Zasoby przyrody to element krajobra-
zu, lokalne zaplecze surowcowe, warunki do upra-
wiania turystyki i rekreacji oraz prowadzenia
działalności gospodarczej.
W publikacji przedstawiono zarówno aktualny
stan, jak i dynamikę zmian najważniejszych ele-
mentów środowiska przyrodniczego aglomeracji
poznańskiej, z racji dużej lesistości i jeziorności
uznawanej za aglomerację zieloną i błękitną. Sta-
wia to szczególne wymagania w zakresie ochrony
zasobów środowiska przyrodniczego, zwłaszcza
wobec silnej presji suburbanizacji.
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samorządów aglomeracji poznańskiej ze środowiskiem naukowymuczelni poznańskichsamorządów aglomeracji poznańskiej ze środowiskiem naukowymuczelni poznańskich

Biblioteka
Aglomeracji
Poznańskiej

Nr 4

B
ib

lio
te

k
a
 A

g
lo

m
e
ra

cji Po
zn

a
ń
sk

ie
j •

 N
r 4

Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej to seria wydawnicza poświęcona
problemom rozwoju obszarów silnie zurbanizowanych w Polsce i za gra-
nicą. Autorzy serii przybliżają mechanizmy funkcjonowania aglomeracji
miejskich oraz koncepcje i metody stosowane w ich badaniach. Biblioteka
ma charakter interdyscyplinarny, w kolejnych zeszytach serii przedstawia-
ne są zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych, społecz-
nych i technicznych. W aspekcie praktycznym to forum diagnozowania
i wyznaczania kierunków rozwoju obszarów wielkomiejskich, stanowiące
merytoryczną podstawę dla działań strategicznych i planistycznych.

ISBN 978-83-62662-27-2

Wyzwania i kierunki rozwoju
aglomeracji poznańskiej
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Dynamika zmian społecznych, gospodarczych
i przestrzennych stawia przed mieszkańcami
i władzami lokalnymi obszarów wielkomiejskich
nowe wyzwanie. Jest nim wyznaczenie kierunków
działania, gwarantujących zrównoważony rozwój
oraz stałe podnoszenie poziomu życia mieszkań-
ców na całym silnie zurbanizowanym terenie.
Niniejsza publikacja to zbiór trzech artykułów na
temat głównych problemów i kierunków rozwoju
aglomeracji poznańskiej. Autorzy publikacji,
prof. dr hab. Lucyna Wojtasiewicz, prof. dr hab.
Bohdan Gruchman oraz prof. dr hab. Jerzy J. Pary-
sek, wybitni specjaliści z zakresu ekonomii i go-
spodarki przestrzennej, są członkami Rady Pro-
gramowej Konsorcjum Badań nad Aglomeracją
Poznańską.
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Rynek pracy
i mobilność siły roboczej
w aglomeracji poznańskiej

Biblioteka
Aglomeracji
Poznańskiej

Nr 5

Biblioteka A
glom

eracji Poznańskiej • N
r 5

Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej to seria wydawnicza poświęcona
problemom rozwoju obszarów silnie zurbanizowanych w Polsce i za gra-
nicą. Autorzy serii przybliżają mechanizmy funkcjonowania aglomeracji
miejskich oraz koncepcje i metody stosowane w ich badaniach. Biblioteka
ma charakter interdyscyplinarny, w kolejnych zeszytach serii przedstawia-
ne są zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych, społecz-
nych i technicznych. W aspekcie praktycznym to forum diagnozowania
i wyznaczania kierunków rozwoju obszarów wielkomiejskich, stanowiące
merytoryczną podstawę dla działań strategicznych i planistycznych.

ISBN 978-83-62662-24-1

Rynek pracy i m
obilność siły roboczej w

 aglom
eracji poznańskiej

Rynek pracy to miejsce, na którym spotykają się po-
szukujący pracy (podaż pracy) z pracodawcami (po-
pyt na pracę). Silną stroną rynku pracy aglomeracji
poznańskiej na tle innych obszarów zurbanizowa-
nych w Polsce jest wysoka liczba podmiotów go-
spodarczych i ich spore zróżnicowanie. Zapewniają
one dużą liczbę miejsc pracy i wysoką aktywność
zawodową mieszkańców, co prowadzi do jednego z
niższych poziomów bezrobocia w kraju. W publika -
cji przedstawiono dynamikę i strukturę rynku pracy
oraz różnorodne uwarunkowania wewnętrzne i ze-
wnętrzne mające wpływ na ten rynek w ostatnich
latach. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowa-
nie rekomendacji dla potrzeb strategii rozwoju
aglomeracji poznańskiej.
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Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej to seria wydawnicza poświęcona
problemom rozwoju obszarów silnie zurbanizowanych w Polsce i za gra-
nicą. Autorzy serii przybliżają mechanizmy funkcjonowania aglomeracji
miejskich oraz koncepcje i metody stosowane w ich badaniach. Biblioteka
ma charakter interdyscyplinarny, w kolejnych zeszytach serii przedstawia-
ne są zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych, społecz-
nych i technicznych. W aspekcie praktycznym to forum diagnozowania
i wyznaczania kierunków rozwoju obszarów wielkomiejskich, stanowiące
merytoryczną podstawę dla działań strategicznych i planistycznych.

ISBN 978-83-62662-23-4
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W Polsce zarówno najmniejsze jednostki teryto-
rialne – gminy, jak i miasta oraz regiony, a także do-
piero formujące się metropolie coraz częściej wyko-
rzystują podejście marketingowe w zarządzaniu.
Celem opracowania jest identy�kacja poziomu
orientacji marketingowej jednostek samorządo-
wych tworzących aglomerację poznańską. W publi-
kacji pokazano uwarunkowania wewnętrzne i ze-
wnętrzne, wpływające na kierunki budowy marki
aglomeracji poznańskiej i jej promocji. Omówiono
aktualne trendy w marketingu terytorialnym,
szczególnie doświadczenia innych metropolii euro-
pejskich. W oparciu o analizę czynników oddzia-
łujących na strategiczne decyzje w dziedzinie mar-
ketingu/promocji przedstawiono rekomendacje
w zakresie kształtowania marki i aktywności pro-
mocyjnej dla całej aglomeracji poznańskiej.
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Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej to seria wydawnicza poświęcona
problemom rozwoju obszarów silnie zurbanizowanych w Polsce i za gra-
nicą. Autorzy serii przybliżają mechanizmy funkcjonowania aglomeracji
miejskich oraz koncepcje i metody stosowane w ich badaniach. Biblioteka
ma charakter interdyscyplinarny, w kolejnych zeszytach serii przedstawia-
ne są zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych, społecz-
nych i technicznych. W aspekcie praktycznym to forum diagnozowania
i wyznaczania kierunków rozwoju obszarów wielkomiejskich, stanowiące
merytoryczną podstawę dla działań strategicznych i planistycznych.

ISBN 978-83-62662-26-5

Transport w
 aglom

eracji poznańskiej

Aglomeracja poznańska jest jednym z najważniej-
szych węzłów drogowych, kolejowych i lotniczych
kraju. Tu zbiegają się także ważne szlaki transpor-
towe o znaczeniu międzynarodowym. Wysoki po-
ziom motoryzacji, silna suburbanizacja i znaczna
mobilność mieszkańców powodują, że zagadnienia
transportowe należą obecnie do najistotniejszych
problemów w rozwoju miasta Poznania i okolicz-
nych gmin.

W publikacji zaprezentowano stan oraz funkcjo-
nowanie sieci drogowej i kolejowej, portu lotnicze-
go Poznań-Ławica oraz sieci dróg rowerowych na
terenie aglomeracji poznańskiej. W podsumowa-
niu dokonano krytycznej oceny układu komunika-
cyjnego i przedstawiono pożądane kierunki jego
zmian. Opracowanie ma charakter diagnostyczny
i stanowić może materiał do planowania rozwoju
transportu w aglomeracji poznańskiej.
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