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Rozwijajmy kapitał intelektualny Polski 

Deklaracja Prezydentów Miast Unii Metropolii Polskich 
w sprawie roli metropolii jako regionów innowacji i wiedzy 

W bieżącym roku mija dwadzieścia lat od rozpoczęcia transformacji 
ustrojowej w Polsce. Przez ten czas zbudowaliśmy prężną gospodarkę 
rynkową oraz nadrobiliśmy część dystansu cywilizacyjnego dzielącego 
nas od poziomu życia w państwach Europy Zachodniej. Średni dochód 
mieszkańca Europy Środkowo-Wschodniej przekroczył 60 procent 
dochodu mieszkańca Europy Zachodniej, co ostatnio miało miejsce 
ponad 500 lat temu. 

Jednocześnie, jak zostało przedstawione w raporcie o Kapitale 
Intelektualnym Polski, opracowanym w ubiegłym roku przez Zespół 
Doradców Strategicznych Premiera, w okresie minionych dwudziestu lat 
nastąpiła znacząca dywergencja w obszarze kapitału intelektualnego, 
traciliśmy dystans do Europy Zachodniej, co rodzi poważne ryzyko, 
że dynamika rozwoju Polski będzie słabnąć.  

Coraz powszechniej docenia się fakt, że gospodarka światowa się 
metropolizuje i w globalnej gospodarce opartej na wiedzy to metropolie 
stanowią o potencjale rozwojowym danego kraju. W metropoliach skupia 
się aktywność gospodarcza - tak o charakterze produkcyjnym,  
jak i usługowym. Metropolie są jednak przede wszystkim regionami, 
w których koncentruje się potencjał innowacyjny gospodarki opartej  
na wiedzy: to w metropoliach powstaje ponad 85 procent wszystkich 
światowych innowacji. 

Dlatego My, Prezydenci dwunastu głównych miast Rzeczpospolitej, 
zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, mając świadomość, że sukces 
naszego państwa zależy w ogromnym stopniu od sukcesu naszych 
metropolii, uważamy za nasz obowiązek zabranie głosu w debacie nad 
nową strategią rozwoju Polski. W obliczu światowego kryzysu 
finansowego sprawa roli metropolii jako regionów innowacji i wiedzy jest 
w tej debacie kwestią zasadniczą.  

Chcemy, z całą mocą, wynikającą z dwudziestoletniego doświadczenia 
samorządów miast metropolitalnych, stwierdzić że podstawową barierą 
rozwoju polskich metropolii jest brak jednolitych, silnych władz 
publicznych obszarów metropolitalnych. Władze te powinny być 
partnerem instytucji i środowisk naukowych i badawczych - z jednej 
strony - a przedsiębiorców i kapitału - z drugiej strony. 
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Władze te powinny być zdolne do wypracowania, we współpracy  
ze środowiskami akademickimi i gospodarczymi, strategicznych 
programów rozwoju opartych na wiedzy i innowacyjności. Władze  
te powinny stać się promotorem współpracy pomiędzy nauką, edukacją  
i biznesem. Władze te powinny być w stanie kształtować 
infrastrukturalne i społeczne środowisko gospodarki opartej na wiedzy. 
Jest to nie tylko główne zadanie, ale misja władz obszarów 
metropolitalnych. Kompetencje i zadania władz metropolitalnych muszą 
zostać tak ukształtowane przez prawo, aby jak najlepiej służyły temu 
głównemu zadaniu metropolii. Ponadto, dla kształtowania środowiska 
gospodarki opartej na wiedzy szczególne znaczenie mają takie zadania, 
jak stanowienie długofalowej strategii rozwoju obszaru metropolitalnego 
uwzględniającej spójność społeczną i środowiskową, określanie planu 
zagospodarowania przestrzennego spójnego ze strategią, kształtowanie 
węzła europejskiej sieci transportowej, w tym transportu publicznego, 
i innych elementów infrastruktury (liniowej i wiedzy), niezbędnych dla 
funkcjonowania środowiska gospodarki opartej na wiedzy.  

Mając to na względzie, deklarujemy wolę współdziałania z Władzami 
Rzeczypospolitej Polskiej w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
metropolitalnej reformy administracji samorządowej. Jesteśmy głęboko 
przekonani, że konieczne jest utworzenie silnych metropolitalnych władz 
publicznych, które będą mogły odegrać rolę organizatora współpracy 
środowisk wiedzy i kreatywnego biznesu, jak również promotora 
innowacyjności. 

Oznacza to konieczność utworzenia jednostek samorządu 
terytorialnego, które zastąpią powiaty wchodzące w skład obszaru 
metropolitalnego, a których organy będą obdarzone mandatem 
demokratycznym. Jednostki te muszą wykonywać zadania o 
charakterze regionalnym - w dziedzinie planowania strategicznego, 
przestrzennego, środowiskowego i transportowego - oraz sieciowe 
zadania powiatowe. 

My, Prezydenci dwunastu polskich miast metropolitalnych,  
postanawiamy utworzyć w naszych miastach sieć miejskich Instytutów 
Wspierania Innowacyjnej Gospodarki (IWIG) i podjąć program badania 
kapitału intelektualnego polskich metropolii. Każdy z miejskich IWIG-ów, 
kierowany przez pełnomocnika prezydenta, będzie obserwatorium 
innowacyjnych przedsięwzięć we wszystkich dziedzinach istotnych dla 
rozwoju metropolii: takich jak innowacje biznesowe, nauka i jej 
współpraca z biznesem, kultura, sztuka, kształcenie kreatywnych 
umysłów, budowanie wizerunku metropolii jako regionu innowacji i 
wiedzy. Szczególnym przedmiotem zainteresowania obserwatoriów ma 
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być kapitał intelektualny polskich metropolii, w tym wyszukiwanie 
talentów, badanie karier zawodowych młodych, twórczych ludzi i ich 
wspieranie. IWIG-i jako obserwatoria rynku wiedzy i innowacyjnego 
biznesu, będą obserwowały, wspierały i ułatwiały proces tworzenia i 
komercjalizacji innowacji. Pierwszym zadaniem każdego z IWIG-ów 
powinno być badanie kapitału intelektualnego metropolii i określenie 
głównych barier dla rozwoju tego kapitału.  

My, Prezydenci dwunastu miast metropolitalnych podkreślamy, że nie 
jest możliwy szybki rozwój kapitału intelektualnego Polski bez rozwoju 
kapitału intelektualnego metropolii. Ogłaszając utworzenie IWIG-ów 
w naszych miastach jednocześnie podejmujemy publiczne zobowiązanie 
wobec Polaków, że dołożymy wszelkich starań, aby usuwać bariery dla 
rozwoju metropolii jako regionów innowacji i wiedzy. Wyrażamy głęboką 
nadzieję, że w krótkim czasie zostanie usunięta również podstawowa 
bariera prawna i w najbliższych latach metropolie, jako jednolite obszary 
administracyjne, staną się filarami sukcesu Polski w globalnej 
gospodarce opartej na wiedzy. 

Wrocław, 7 kwietnia 2009 roku 

 

 

 




