Debata IV „ Pierścień wielkiego miasta – procesy
urbanizacyjne w aglomeracji poznańskiej ”
Fundacja Rozwoju Miasta Poznania wraz z Mecenasami Debaty – firmą Ataner, firmą Novol
oraz firmą UWI Inwestycje, Partnerem Strategicznym – Grupą MTP i innymi Partnerami
serdecznie zaprasza do udziału w czwartej z planowanego cyklu Debat Poznańskich.
Odbędzie się ona w formule online, w interdyscyplinarnej dyskusji wezmą udział
przedstawiciele różnych dziedzin nauki, ekonomii, biznesu, nauk społecznych.

1. Termin i miejsce debaty, dostęp online
Termin: 23 września 2021, godzina 17:00
Miejsce debaty hybrydowej: Międzynarodowe Targi Poznańskie / online
Debata transmitowana będzie online na kanale YouTube FRMP https://www.youtube.com/channel/UCnn8kPdQWj1MN1GB5OOTjLQ

Wydarzenie jest też obecne na profilu FRMP na Facebook:
https://www.facebook.com/events/544067970185131/
Zachęcamy do potwierdzania udziału w wydarzeniu na Facebooku – będziecie na bieżąco
z informacjami o Debacie!

2. Przesłanki debat
Celem Debat Poznańskich jest dokonanie pogłębionej refleksja z praktycznym przesłaniem –
jakie zjawiska z obszarów życia społecznego/gospodarki/techniki powinniśmy wziąć pod
uwagę z punktu widzenia ich znaczenia dla funkcjonowania i rozwoju miasta, co one
oznaczają dla życia mieszkańców, jaki mogą mieć wpływ na przyszłość miasta, jak można je
wykorzystać lub je neutralizować.
Tematyka Debat dotyczy wybranych zjawisk/trendów społeczno-gospodarczych
zachodzących we współczesnym świecie z określeniem ich praktycznych implikacji dla
funkcjonowania i rozwoju Poznania.
Jednym z najważniejszych, współczesnych megatrendów, wpływających na rozwój
i funkcjonowanie miast jest metropolizacja. W ramach IV Debaty Poznańskiej, chcemy
w interdyscyplinarnym gronie ekspertów zastanowić się jak metropolizacja może wpłynąć
na rozwój i funkcjonowanie Poznania i sąsiadujących z nim gmin. Punktem wyjścia do debaty
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jest teza, że konkurencyjność Wielkopolski wymaga silnej stolicy regionu. Jednak sam Poznań
w swoich granicach administracyjnych jest zbyt małym miastem. Dopiero w połączeniu
ze swoim otoczeniem, jako spójna, zintegrowana aglomeracja ma szansę stać się ośrodkiem
konkurencyjnym w skali międzynarodowej.

3. Wybrane zagadnienia debaty













czy współpraca ponad granicami administracyjnymi jest dzisiaj tylko rekomendowana
czy bezwzględnie konieczna?
jak historycznie ukształtowane granice administracyjne miast mają się do
współczesnych realiów warunkujących rozwój obszarów zurbanizowanych?
jaka jest obecnie spójność, poziom integracji utworzonej 10 lat temu Metropolii
Poznań?
czy Poznań i gminy wokół niego są wobec siebie komplementarne czy
konkurencyjne?
w jakich sferach gminy poznańskiej aglomeracji współpracują ze sobą, a w jakich
konkurują? Czy może to ulegać zmianie?
jaki model zarządzania byłby optymalny dla Metropolii Poznań?
co sprzyja, a co przeszkadza w budowaniu silnej metropolii?
jaka jest dostępność w Polsce instrumentów sprzyjających wzmacnianiu procesów
integracyjnych w ramach metropolii, czego nam brakuje?
czy potrzebujemy ustawy metropolitalnej? W jakiej formie?
jakie są najważniejsze wyzwania dla Metropolii Poznań (w obszarze gospodarki,
urbanistyki, ochrony środowiska, inne)?
co jest decydujące dla konkurencyjności poznańskiej metropolii w wymiarze
międzynarodowym?
w jakiej fazie rozwoju jest poznańska aglomeracja? Przyglądając się doświadczeniom
innych aglomeracji czego możemy oczekiwać w przyszłości?

4. Uczestnicy debaty
Natalia Weremczuk – dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Piotr Wiśniewski – dyrektor Stowarzyszenia Metropolia Poznań
dr hab. Łukasz Mikuła – polski geograf, urbanista, radny Miasta Poznania
Dariusz Kucz – przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek - polski geograf, urbanista, dyrektor Centrum Badań
Metropolitalnych UAM,
Moderator debaty – Tomasz Kayser – wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania
Moderator czatu – Lena Bretes – prezes Zarządu World Trade Center Poznań
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Materiały z debaty będą publikowane w specjalnym wydawnictwie. Uczestnicy debaty mogą
dołączyć pisemne opracowania, które ukażą się dodatkowo w materiałach z debaty.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
Organizator

Mecenasi debaty

Partner strategiczny

Partner
merytoryczny
Partner medialny

Współpraca

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania
ul. Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań, tel. (061) 873 49 00, fax (061) 873 49 08
email: biuro@frmp.poznan.pl; www.frmp.poznan.pl

