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Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział w Poznaniu  informuje, że w ramach 

obchodów Roku Jubileuszowego TUP Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz z Mini-

sterstwem Rozwoju Regionalnego organizuje konferencję  

„Polityka miejska a przyszłość planowania przestrzennego”. 
W ramach konferencji odbędzie się sesja specjalna z okazji 90-lecia istnienia TUP. 

Czas: 24 – 25 października 2013 r. 

Miejsce: Warszawa, Sala kinowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Poniżej program konferencji: 
 

Dzień I - 24.10.2013 

Sesja I - Uwarunkowania i wyzwania polityki miejskiej 

Otwarcie konferencji: Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego, Tadeusz 

Markowski (TUP, KPZK PAN) 

10:20 "Wyzwania dla polityki przestrzennej w obszarach miejskich" - Rajmund Ryś 
(MRR) 

10:40 "Elastyczne przestrzenie - elastyczne planowanie" - prof. Anna Gepert (Uniwer-
sytet w Sorbonie) AESOP 

11:00-11:30 Dyskusja 

Sesja specjalna "90- lat istnienia TUP" w trosce o ład przestrzenny - co z tym ładem? 

prowadzenie i moderacja dyskusji - prof. Piotr Lorens 

13:00-14:00 lunch 

Sesja II - Racjonalność społeczno-ekonomiczna a realność planowania przestrzennego - 

prowadzenie i moderacja dyskusji - Kazimierz Bald 

14:00 "Urban sprawl jako "wolnorynkowa" reguła polskiej urbanizacji - czy stać nas na 

kosztowny ekonomicznie i społecznie model rozwoju przestrzennego?" - Janusz Jeżak 
(Instytut Rozwoju Miast) 

14:20 "Wpływ urbanistyki na stan finansów publicznych" - arch. Jacek Koziński 
14:40 "Dobre praktyki planistyczne - doświadczenia międzynarodowe" - Markus 
Appenzeller (ISOCARP) 

15:00-15:30 Przerwa kawowa i zbieranie zgłoszeń do dyskusji 

15:30-16:30 Dyskusja 

16:30 Koktajl 

 

 



Dzień II - 25.10.2013 

Sesja III - Przyszłość planowania przestrzennego. Nowa era planowania w Polsce? 

10:00- "Planowanie i zarządzanie w obszarach funkcjonalnych" - prof. Tadeusz Mar-
kowski (TUP) 
10:20 "Koszty strategicznych inwestycji publicznych w kontekście stanu przestrzeni w 

Polsce" 

10:40 "Zintegrowany system planowania szansą na zwiększenie efektywności polityk 

publicznych" - Piotr Żuber (MRR) 

11:00 „Wstępne wyniki prac nad metodami gromadzenia i udostępniania danych na po-

trzeby planowania miejscowego z wykorzystaniem gridów ” – Marek Pieniążek, Domi-
nika Rogalińska (GUS) 

11:30-12:00 Przerwa kawowa 

Sesja IV – Jak planować aby było funkcjonalne i jak rozwiązywać problemy aby było 

realnie? prowadzenie i moderacja dyskusji Magda Zagrzejewska (MRR) 

12.00-12 30 „Zintegrowane planowanie na przykładzie doświadczeń Nowego Centrum 

Łodzi”- Błażej Moder (NCŁ)  

12:30- 13:30 Dyskusja 

13.30–14.00 – Podsumowanie - kierunkowe wnioski 

14.00 – 15.00 – lunch 

UWAGA! - Program może jeszcze ulec zmianie 

 

Udział w konferencji bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona  

Chętni do wzięcia udziału mogą zgłaszać się do Biura TUP : 

 

adres: ul. Lwowska 5/100, 00-660 Warszawa 

telefon    22-875-97-56 

fax            22-875-97-56 

mail: zg@tup.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Towarzyskie Urbanistów Pogawędki 

ósme spotkanie:  Transport publiczny w przestrzeni miasta. 
 

 

Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na kolejne 
spotkanie z cyklu  ‘Towarzyskie Urbanistów Pogawędki’. Celem tych spotkań jest stworze-
nie przestrzeni wymiany myśli i doświadczeń wielkopolskiej urbanistyki.  
Gościem kolejnego spotkania będzie Pan dr inż. Jeremi Rychlewski z Politechniki Poznań-
skiej. 

Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w Cafe Misja, w poniedziałek 4 listopada br. o godz. 

17:00.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków poznańskiego oddziału TUPu oraz wszystkich 
zainteresowanych problematyką planowania przestrzennego! 
 
 
Z koleżeńskim pozdrowieniem 
 
Nora Rybczyńska 
Sekretarz Zarządu Oddziału TUP w Poznaniu 
 
 
 

 
 

 

 


