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TOWARZYSTWO   
URBANISTÓW POLSKICH     
ODDZIAŁ W POZNANIU                      

 
URBANISTYKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH 
KONFERENCJA W RAMACH TARGÓW GMINA 2010 
pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego 
 
ORGANIZATOR:    Towarzystwo Urbanistów Polskich 
WSPÓŁORGANIZATOR: Międzynarodowe Targi Poznańskie 
    Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji UMP 
MIEJSCE:    MTP, pawilon nr 14B, sala II piętro 
WSTĘP:   wolny - po uprzedniej rejestracji poprzez stronę www.tup.poznan.pl - do dnia 

17 XI 2010 r. Odbiór biletu (wstęp jednorazowy na teren targów) - w holu 
wschodnim, w punkcie wyznaczonym do obsługi klienta (z napisem 
kierownik) w dniu konferencji 

 
W sytuacji coraz wi ększych potrzeb inwestycyjnych, rosn ącej świadomo ści społecznej i braku 
funduszy- aby sprosta ć potrzebom rozwojowym miast, regionów i kraju- URBA NISTYKA 
OPERACYJNA stara si ę odpowiedzie ć m.in. na pytania: 
−  Jak chaos, tymczasowość, wszystkie oddolne procesy moŜna uczynić częścią planowania? 
 Jak dostrzec ich logikę i tworzyć przestrzenie, które będą „Ŝywe”? 
−  Architektura i planowanie są w coraz większym stopniu produktem prawa, norm 
 i standardów, dlatego nierzadko odbiegają od rzeczywistości. Jak znaleźć równowagę 
 między porządkiem a świeśością, między wizją urbanistyczną a spontanicznymi oddolnymi 
 procesami? 
−  Kiedy i czy w ogóle naleŜy mówić o planowaniu, które sprowadza się do aktu prawa 
 miejscowego? Czy na pewno współczesna urbanistyka wiąŜe się z tworzeniem planów 
 miejscowych? 
−  Kto jest urbanistą – prezydent, inwestor, prawnik, architekt, czy planista? 
−  Jak pomóc a nie zaszkodzić? 
 
W ramach konferencji, zaproszeni paneliści – specjaliści/praktycy w dziedzinie inwestowania 
w przestrzeń, urbaniści i znawcy prawa spróbują odpowiedzieć na ww. pytania. 
 
PROGRAM: 
23.11. 2010 r. godz. 13.00 - 16.00 
 
godz. 13.00 uroczyste powitanie  
 
godz. 13.15 wręczenie nagród w I edycji konkursu  na najlepiej zagospodarowan ą przestrze ń 

publiczn ą w Wielkopolsce 
 
godz. 13.30 STARA GAZOWNIA – NOWE CENTRUM KULTURY?  
  Marek Wasilewski - redaktor naczelny Czasu Kultury 

oraz Agata Rogoś - manager projektu Nowa Gazownia 
     

godz. 14.00 OBSŁUGA INWESTORA W MIE ŚCIE POZNANIU  
 Sebastian Bedekier - dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji  

Urzędu Miasta Poznania 
  
godz. 14.30 przerwa  

 
godz. 15.00 PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO W POZNANIU 
 Grzegorz Tomaszewski - z-ca dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami 

PKP S.A., Poznań 
Zbigniew Drzewiecki - dyrektor ds. Rozwoju, TriGranit Development Polska Sp. z o.o. 
Marek Tryzybowicz - architekt, Bose International   

godz. 15.30  dyskusja 


