
Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu od początku swego 
istnienia zawsze był silnie związa-
ny z miastem i regionem, współ-
pracując ściśle z jego władzami na 
zasadach partnerstwa i porozu-
mienia, przygotowując ekspertyzy 
i opinie oraz służąc doradztwem 

różnym jego organom. W pracach badaw-
czych na temat aglomeracji poznańskiej, któ-
re rozpoczęły się w 2009 roku, uczestniczyło 
12 pracowników Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu (było to około 20% liczby osób 
całego zespołu badawczego).

Rola ekonomistów, w tym specjalistów 
z zakresu zarządzania, w wyjaśnianiu proce-
sów zachodzących w aglomeracjach oraz ko-
ordynowaniu i usprawnianiu ich funkcjono-
wania jest bardzo istotna, a właściwie można 
powiedzieć, że kluczowa. To właśnie Alfred 
Marshall już na początku XX wieku zidenty-
fikował korzyści aglomeracji w teorii ekono-
mii i to ekonomiści szczegółowo opisali te 
korzyści oraz ich wpływ na jednostki działa-
jące w wielkich miastach. Skuteczne i spraw-
ne zarządzanie skomplikowanym systemem 
jednostek, jakie tworzą aglomerację poznań-
ską, a w przyszłości metropolię europejską, 
wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu 
nauk o zarządzaniu.

Na zorganizowanym 9 czerwca br. przez 
Katedrę Ekonomiki Przestrzennej i Środowi-
skowej UEP seminarium naukowym „Aglo-
meracja Poznańska w oczach ekonomisty” 
pokazano wszystkie istotne tematy, jakimi 
zajmowali się pracownicy uczelni w trakcie 
badań nad aglomeracją. Punktem wyjścia 
do dyskusji był referat prof. R. Domańskie-
go, w którym zwrócono uwagę na ewolu-
cyjny paradygmat gospodarki przestrzennej 
i wskazano ścieżki rozwoju polskich regionów, 
w tym województwa wielkopolskiego. Kolej-
no dyskutowano rolę metropolii w rozwoju 
regionu, możliwości zarządzania zintegrowa-
nym transportem zbiorowym w aglomeracji, 
rozwój turystyki jako funkcji metropolitalnej 
oraz wyniki badań nad określeniem strategii 
marki i produktów metropolitalnych aglo-
meracji. Pokazano przykłady strategii roz-
woju wybranych obszarów metropolitalnych 
w Europie, a w podsumowaniu omówiono 
postępy nad przygotowaniem strategii roz-
woju metropolii. 

W dyskusji prof. L. Wojtasiewicz i prof.  
B. Gruchman podkreślili znaczenie poznaw-
cze prowadzonych badań dla nauk ekono-
micznych oraz znaczenie aplikacyjne uzy-
skanych wyników dla rozwoju aglomeracji 
poznańskiej. 

prof. dr hab. Marian Gorynia 
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Poznaniu
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