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O nas 
1. Fundacja Rozwoju Miasta Poznania została ustanowiona przez Fundatorów 28 lutego 1991 roku  

z inicjatywy ówczesnego Prezydenta Miasta Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, przy wsparciu 
Wielkopolskiego Banku Kredytowego, Banku Państwowego – Powszechnej Kasy Oszczędnościowej 
oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
Celem powołania Fundacji jest inspirowanie i wspieranie oraz finansowanie wszelkich działań 
mających na celu wszechstronny, zgodny z oczekiwaniami społecznymi rozwój miasta Poznania. 
U podstaw programowej działalności Fundacji leży idea i przeświadczenie fundatorów,   że poprzez 
zintegrowaną aktywność osób mających ambicję służyć wiedzą, doświadczeniem i pasją oraz 
wyposażenie ich w niezbędne środki finansowe, będzie możliwe osiągnięcie widocznych, 
korzystnych efektów w funkcjonowaniu miasta Poznania. 

 

2. Priorytetowymi zadaniami Fundacji w 2020 roku są: 
 przygotowanie i przeprowadzenie promocji książki ”Historia miasta  Poznania” 

 przygotowanie we współpracy z partnerami, w szczególności z Urzędem Miasta, jubileuszu  

30-lecia odrodzonego samorządu terytorialnego; zorganizowanie wystawy plenerowej – XXX-

lecie poznańskiego samorządu 

 organizacja wspólnie z Polskim Związkiem Artystów Plastyków – XIII Międzynarodowego 

Pleneru Malarskiego oraz wystaw poplenerowych 

 pozyskanie części środków (crowdfunding) na realizację wraz z promocją filmu poświęconego 

bł. Natalii Tułasiewicz oraz na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego 

 współorganizowanie koncertu zaduszkowego i akcji „Zapal znicz pamięci” 

 rozstrzygnięcie i promocja wyników konkursu „Poznańskie transformacje” 

 przeprowadzenie pierwszej z cyklu debaty poznańskiej. 

 

3. Debaty poznańskie wraz z konkursem „Poznańskie transformacje”, to pierwsze z projektów 
stanowiących przedmiot działań fundacji, jako poznańskiego think tank’u, który ma służyć 
tworzeniu pomostu między światem akademickim a publicznym. 
Celem debat poznańskich jest pogłębiona refleksja nad wybranymi zjawiskami/trendami społeczno-
gospodarczymi we współczesnym świecie, z określeniem ich praktycznych implikacji dla 
funkcjonowania i rozwoju Poznania. 
W ostatnim kwartale bieżącego roku przewidziano debatę na temat „Poznań wobec pandemii”, 
natomiast w pierwszym kwartale przyszłego roku debatę na temat „Technologie, które zmienią 
miasto”. 


