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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

Przekazujemy Wam podsumowanie ostatnich kilku miesięcy, stanowiących doroczny szczyt 
oddziałowej aktywności – znajdziecie tu relacje z naszych spotkań, sprawozdanie z X Dnia Urbanisty, 
a także inne aktualności organizacyjne i techniczne. Zapraszamy do lektury.  

Przy okazji pragniemy złożyć Wam Koleżanki i Koledzy świąteczne życzenia. Niechaj Święta Wielkiej 
Nocy przyniosą dużo wiosennego ciepła i pozytywnej energii. W załączeniu poniżej archi-pisanka ☺ 

Zarząd Oddziału 

 

 

Cybertecture Egg, Mumbai, Indie 

  

Inteligentny biurowiec zaprojektowany przez James Law 

Cybertecture International zadziwia swoim jajowatym 

kształtem, łącząc niecodzienną architekturę, rozwiązania 

przyjazne dla środowiska oraz całkowicie nowe 

rozwiązania inżynierskie. 

 

 

 

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE – RELACJA Z WYDARZENIA 
 

Uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne naszego Oddziału odbyło się w dniu 9 stycznia 2017 r. 
o godzinie 18.00 w Domu Kultury „Dom Tramwajarza” przy ul. Słowackiego 19 w Poznaniu. 

Tym razem postanowiliśmy zaangażować do organizacji spotkania wszystkich uczestników – nowa 
formuła sprawdziła się znakomicie, a nasze stoły były zastawione obficie. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie spotkania tj. licznej grupie organizacyjnej, 
a także wszystkim uczestnikom za przybycie i przygotowanie smakołyków.  

Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze, a razem wypiliśmy aż 10 litrów grzanego wina! Łącznie 
na spotkanie przybyły 33 osoby (w tym 7 osób towarzyszących). Szczególne podziękowania należą się 
Kol. Ludwikowi Misiekowi, który będąc gościem specjalnym wieczoru, opowiedział nam sporo 
o swoich dokonaniach w życiu żołnierza podziemia, szybownika i urbanisty.  
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Kol. Henryk Sufryd wystąpił z propozycją aby Kol. Ludwika Misieka wyróżnić godnością Członka 
Honorowego TUP. Propozycja spotkała się z powszechną akceptacją i Zarząd Oddziału przygotuje 
odpowiedni wniosek na najbliższy Walny Zjazd Delegatów TUP.  

Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć na naszej stronie internetowej w zakładce "galeria". 

 

 
 fot. M. Leraczyk            fot. J. Woźniak  

 

KONFERENCJA X „DZIEŃ URBANISTY” – RELACJA Z WYDARZENIA  
 

Jubileuszowa, X edycja „Dnia Urbanisty” pod tytułem 
„Rewitalizacja – wyzwania i dylematy” odbyła się 10 lutego 
2017 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, jako 
jedna z imprez towarzyszących targom „Budma 2017”. Konferencja 
stanowiła próbę odpowiedzi na pytanie, czy ustawa o rewitalizacji 
która weszła w życie z dniem 18 listopada 2015 r., dała skuteczne 
narzędzia prowadzenia procesów rewitalizacyjnych i w jakim stopniu 
są one wprowadzane w życie. Na konferencji zapoznaliśmy się 
z doświadczeniami rewitalizacyjnymi polskich miast (Poznań, 
Wrocław, Gdynia, Łódź) oraz mogliśmy przyjrzeć się praktycznym 
oraz formalnym aspektom rewitalizacji z perspektywy ponad roku 
funkcjonowania nowej ustawy. 

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym otwarciem i przywitaniem gości 
przez Prezesa Oddziału TUP w Poznaniu Kol. Piotra Sobczaka. 
Następnie w imieniu Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana 
Macieja Wudarskiego okolicznościowy list odczytał jego sekretarz, 
Pan Krzysztof Grzybowski.   

                             oprac. A. Leraczyk        
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Następnie po ogłoszeniu wyników konkursów organizowanych przez TUP rozpoczęły się wystąpienia 
8 prelegentów, podzielone na 2 bloki. Naszymi gośćmi byli: Mariusz Wiśniewski (Zastępca 
Prezydenta Miasta Poznania), Ewa M. Boryczka (Uniwersytet Łódzki), Przemysław Ciesiółka (UAM 
w Poznaniu), Łukasz Pancewicz (a2p2 architecture & planning, Politechnika Gdańska), Marcin 
Gawroński (Sweco Consulting), Jarosław Ogrodowski (Instytut Rozwoju Miast, Łódź), Agnieszka 
Jurecka (Laboratorium Innowacji Społecznych, Gdynia) oraz Paweł Wojdylak (Wrocławska 
Rewitalizacja). Sylwetki prelegentów, a także ich prezentacje i artykuły są dostępne na oddziałowej 
stronie internetowej w zakładce konferencji.  

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym – Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana 
Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka. Partnerami przedsięwzięcia 
byli: Miasto Poznań oraz firma z branży konsultingowej – Sweco Consulting. Natomiast patronami 
medialnymi wydarzenia były: zaprzyjaźniony portal Urbanistyka.Info, a także portal Urbnews.pl.  

Udział w konferencji był tradycyjnie bezpłatny, a tegoroczna edycja „Dnia Urbanisty” cieszyła się tak 
dużym zainteresowaniem, że lista zgłoszeń została zamknięta w ciągu zaledwie 2 tygodni. Liczba 
uczestników, którzy zostali zarejestrowani w dniu konferencji sięgnęła 208 osób! Jednocześnie należy 
przypuszczać, że wydarzenie odwiedziła pewna nierejestrowana na konferencji grupa gości targów 
„Budma 2017”.  

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym partnerom za wsparcie, a prelegentom 
i przybyłym gościom za udział w konferencji. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że tematyka 
naszej konferencji doskonale wpisała się w potrzeby przybyłych uczestników. Świadczy o tym wysoka 
frekwencja w czasie całego wydarzenia. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć na oddziałowej stronie 
internetowej w zakładce "galeria". 

Podczas spotkania i po jego zakończeniu usłyszeliśmy wiele pozytywnych opinii. Możemy z satysfakcją 
przyznać, że konferencja cechowała się wysokim poziomem i dobrą organizacją. Ze względu na 
wysokie zainteresowanie wydarzeniem rozważano przyszłościowe zwiększenie skali konferencji. 
Ostatecznie stwierdziliśmy, że dla utrzymania wypracowanego poziomu bezpieczniejsze będzie 
zachowanie dotychczasowej formuły tj. jednodniowa, darmowa konferencja organizowana w ramach 
targów „Budma”.  

 

 
fot. J. Woźniak 
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KONFERENCJA X „DZIEŃ URBANISTY” – PROFIL UCZESTNIKÓW  
 

Statystyki uczestników zostały sporządzone na podstawie listy uczestników, przygotowanej przed 
konferencją, która zawierała zgłoszenia dokonane indywidualnie przez zainteresowane osoby za 
pośrednictwem automatycznego formularza zgłoszeniowego (zamieszczonego na oddziałowej stronie 
www), a także zgłoszenia dokonane przez organizatorów (listy konkursowe, kadra MPU, prelegenci, 
wolontariusze i inne). 

Struktura ogólna  

Lista uczestników zawierała łącznie nazwiska 283 osób. Biorąc pod uwagę 208 osób, które zostały 
zarejestrowane w dniu konferencji, frekwencja osiągnęła poziom 73,5%.  

Na całkowitą liczbę zgłoszonych uczestników składa się 220 zgłoszeń indywidualnych, 28 zgłoszeń 
z MPU oraz 35 zgłoszeń funkcyjnych, na które składają się organizatorzy (członkowie Oddziału), 
wolontariusze, prelegenci, a także jurorzy i laureaci konkursów „Moja Wielkopolska” i „Najlepiej 
zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce”.     

grupa liczba osób % kobiety mężczyźni 

zgłoszenia indywidualne (przez formularz) 220 77,7 134 86 

kadra MPU (wpisani przez organizatora) 28 9,9 21 7 

uczestnicy 
funkcyjni 

(wpisani przez 
organizatora) 

organizatorzy konferencji  
i konkursów (TUP Oddział Poznań) 

14 

35 12,4 14 21 

wolontariusze 3 

prelegenci 8 

konkurs MW 6 

konkurs NZPP 4 

razem 283 100,0 169 114 

 

Do dalszych analiz przyjęto wyłącznie uczestników „niefunkcyjnych” w ogólnej liczbie 248 osób. 

Struktura wg reprezentowanej instytucji 

Uczestnicy zostali podzieleni na kilka umownych grup wg reprezentowanych instytucji. Główną grupę 
uczestników (31,5%) stanowią przedstawiciele samorządów (pracownicy urzędów miast i gmin, 
radni). W tej grupie największy udział mają pracownicy Urzędu Miasta Poznania. Drugą pod względem 
liczebności grupą uczestników (24,2%) są przedstawiciele uczelni wyższych (pracownicy naukowi 
i studenci), zwłaszcza Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Zgłoszenia z pracowni projektowych stanowią razem 29,8%, z czego większość przypada 
na pracownie publiczne (Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, Wielkopolskie Biuro 
Planowania Przestrzennego, inne biura regionalne). 

Na ogólnej liście znalazło się również 24 członków TUP Oddział w Poznaniu, jednak 14 z nich 
to uczestnicy „funkcyjni” związani z organizacją konferencji i konkursów. Ostatecznie na konferencji 
faktycznie obecnych było 20 członków z naszego Oddziału oraz 2 zewnętrznych członków TUP. 
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razem samorząd 
uczelnia 
wyższa 

pracownia 
publiczna 

pracownia 
prywatna 

inna 
instytucja 
publiczna 

stowarzyszenie 
inny 

podmiot 
brak 

danych 

248 78 60 45 29 13 4 15 4 

% 31,5 24,2 18,1 11,7 5,2 1,6 6,0 1,6 

 

Struktura wg miejsca zamieszkania 

Pośród miejscowości, z których wywodzą się uczestnicy zdecydowanie dominuje Poznań – 117 osób 
(47,2%). Silnie reprezentowany jest Gorzów Wlkp. – 17 osób (7%), ponadto Warszawa – 8 osób oraz 
Wrocław – 7 osób. Mniejsze liczebności cechują następujące miejscowości: 

− po 4 osoby: Gdańsk, Toruń i Słupsk, 

− po 3 osoby:  Olsztyn, Sosnowiec, Złotów, Luboń, Czerwonak i Wągrowiec, 

− po 2 osoby: Kraków, Lublin, Zabrze, Skierniewice, Ryczywół, Pobiedziska i Gniezno, 

− po 1 osobie: 55 innych miejscowości.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ 
 

Zgodnie z wieloletnią tradycją w ramach „Dnia Urbanisty” miało miejsce ogłoszenie wyników 
konkursów organizowanych przez poznański Oddział TUP. 

XXVI edycja konkursu „Moja Wielkopolska” 

Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Kol. Ewy Pietz postanowił przyznać nagrodę główną Panu 
Marcinowi Szelejakowi, za pracę „Krajobraz epoki antropocenu. Koncepcja zagospodarowania 
terenu odkrywki węgla brunatnego Jóźwin II B w Kleczewie”, wykonaną na Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu, na Wydziale Architektury i Wzornictwa, pod kierunkiem promotor dr hab. 
inż. arch. Elżbiety Raszei i asystenta promotora dr inż. arch. Tomasza Piwińskiego. Ponadto jury 
przyznało dwa wyróżnienia: dla Pani Miriam Kaźmierczak i dla Pani Alicji Szymaniak. 

W składzie jury znaleźli się ponadto Kol. Kol. Iwona Ludwiczak, Henryk Sufryd, Kazimierz Wejchert 
oraz Filip Koczorowski. W dyskusji uczestniczył także przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego – 
Pan Tomasz Małyszka, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu. Sekretarzem organizacyjnym konkursu była Kol. Elżbieta Piotrowska. 
Konkurs „Moja Wielkopolska” uzyskał patronat Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody 
Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania.  

VI edycja konkursu „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce” 

Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Kol. Piotra Sobczaka przyznał dwie nagrody: 

− w kategorii miejskiej: Miastu i Gminie Kórnik – za realizację: „Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim – etap II”, 

− w kategorii wiejskiej: Gminie Ryczywół – za realizację: „Zagospodarowanie Placu 1 Maja”. 

W składzie jury znaleźli się ponadto Kol. Kol. Agata Leraczyk, Łukasz Mikuła i Eleonora Rybczyńska, 
a także Pani Elżbieta Janus (dyrektor MPU w Poznaniu) oraz Pan Marek Widelski (przedstawiciel 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego). Sekretarzem organizacyjnym konkursu była 
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Kol. Magdalena Trzpil. Konkurs „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce” 
uzyskał patronat Marszałka Województwa Wielkopolskiego.  

 

  
Laureaci konkursu „Moja Wielkopolska” 

fot. J. Woźniak  

Laureaci konkursu „Najlepiej 

zagospodarowana przestrzeń 

publiczna w Wielkopolsce” 

fot. J. Woźniak 
 

Wszystkim uczestnikom obu konkursów bardzo dziękujemy a laureatom serdecznie gratulujemy! 
Szczegóły obu konkursów w tym prezentacje nagrodzonych realizacji znajdują się na naszej stronie 
internetowej w zakładkach konkursowych. 

 

WNIOSEK O NADANIE KONKURSOWI „MOJA WIELKOPOLSKA” IMIENIA LIDII WEJCHERT 
 

Kol. Kazimierz Wejchert wystąpił z pisemnym wnioskiem o nadanie konkursowi „Moja Wielkopolska” 
imienia Lidii Wejchert, która była bardzo zasłużoną członkinią naszego Oddziału oraz miała bardzo 
istotny wpływ na kształt przedmiotowego konkursu. Członkowie Zarządu Oddziału wyrazili aprobatę 
dla tak adekwatnego uhonorowania kol. Lidii Wejchert. Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na 
następnym zebraniu Zarządu Oddziału.  

 

ZMIANY NA ODDZIAŁOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ  
 

Strona internetowa naszego Oddziału podlega sukcesywnej rozbudowie i modernizacji. 
Do najważniejszych zmian w ostatnim okresie należą: 

− Utworzenie zakładki „GALERIA”, w której na chwilę obecną znajduje się łącznie 18 galerii zdjęć 
z wydarzeń organizowanych przez nasz Oddział. Zdjęcia zostały poddane obróbce i ułożone 
chronologicznie w rocznikach od 2009 do 2017. Jakość materiałów jest zróżnicowana, 
jednakże wszystkie zamieszczone zdjęcia stanowią ważny element pamięci naszego 
Towarzystwa. Dział ze zdjęciami będzie sukcesywnie rozbudowywany o nowe galerie oraz 
materiały archiwalne w miarę ich pozyskiwania. Gorąco zachęcamy wszystkich do nadsyłania 
fotografii, które znajdują się w Waszym posiadaniu, a których nie ma jeszcze 
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w opublikowanych albumach. Mogą to być zarówno oryginalne zdjęcia cyfrowe lub dobrej 
jakości skany zdjęć analogowych.  

− Zamieszczenie archiwalnych sprawozdań Zarządu Oddziału z kadencji w latach 1999-2015 
w zakładce „INFORMACJE DLA CZŁONKÓW” / „SPRAWOZDANIA”. 

 

TOWARZYSKIE URBANISTÓW POGAWĘDKI 
 

Kolejne spotkanie z cyklu „Towarzyskie Urbanistów Pogawędki” (dwudzieste!) odbyło się w dniu 
20 marca 2017 r. o godz. 18.00 w "Cafe Misja", a naszym gościem był dr inż. arch. Marcin 
Giedrowicz z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. 

Tematem spotkania była metoda profilowania tematycznego śródmiejskich ulic Poznania w aspekcie 
ich funkcji usługowej. Ta problematyka badawcza powstała w odpowiedzi na palący problem, jakim 
jest proces zamierania ulicznego ruchu handlowego przy jednoczesnym, stopniowym przenoszeniu się 
handlu i aktywności społecznej do centrów handlowych. W celu przeciwdziałania temu negatywnemu 
zjawisku, autor badania opracował metodę oceny atrakcyjności handlowej śródmiejskich ulic oraz 
parametryczny algorytm wskazujący odpowiedni profil handlowy poszczególnych poznańskich ulic. 
Czy średniowieczny zwyczaj gromadzenia przedstawicieli jednego cechu rzemieślniczego przy jednej 
ulicy znajdzie zastosowania w XXI wieku? Zaprezentowany materiał badawczy może okazać się 
ciekawą alternatywą dla współczesnych, czysto ekonomicznym metod myślenia o przestrzeni 
śródmieścia. 

 

 
Fot. M. Leraczyk  
 

Prelekcja wywołała ożywioną dyskusję m.in. na temat zawiłości metodologicznych przedstawionej 
metody oraz możliwości wykorzystania prezentowanego algorytmu do poprawy konkurencyjności 
ulic śródmiejskich względem centrów handlowych. Zdjęcia z wydarzenia udostępnione można 
zobaczyć w zakładce „galerie”. Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej! 
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Kolejne spotkanie „pogawędkowe” zostało zaplanowane na dzień 15 maja 2017 r. Naszym gościem 
będzie dr Radosław Bul z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, a temat spotkania brzmi „Kolej metropolitalna – szansa dla 
aglomeracji”. Szczegóły spotkania już niedługo. Serdecznie zapraszamy! 

 

ZALEGŁOŚCI SKŁADKOWE 
 

Nieopłacanie składek członkowskich jest istotnym problemem, który szczególnie dotkliwie przekłada 
się na bieżące funkcjonowanie Towarzystwa. Zakładamy, że zadłużenie niektórych Koleżanek 
i Kolegów nie jest wynikiem złej woli, a jedynie efektem nieświadomości bądź zaniedbania. 
Z powyższego względu pragniemy przytoczyć kilka informacji. 

Towarzystwo Urbanistów Polskich jest stowarzyszeniem dobrowolnym, które od 96 lat zajmuje się 
w ogromnej większości działalnością non-profit skierowaną do swoich członków, a także do 
wszystkich środowisk zainteresowanych tematyką urbanistyki oraz planowania przestrzennego. 
Jednocześnie podstawowym źródłem finansowania TUP są składki członkowskie.  

Wszystkie prace wykonywane przez członków Oddziału wypełniane są społecznie. Siedziba Oddziału 
oraz telefon kontaktowy również są użyczane nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą. Niemniej jednak 
do stałych kosztów funkcjonowania Oddziału należą: koszty rozmaitej korespondencji, koszty 
wynajmu sali na potrzeby organizacji Towarzyskich Urbanistów Pogawędek, koszty uczestnictwa 
w posiedzeniach Kolegium i Rady TUP w Warszawie, a także koszty utrzymywania serwera, strony 
internetowej i domeny. Do powyższych dochodzą planowane i losowe sytuacje okolicznościowe, 
rozmaite koszty techniczne itp. W niektórych przypadkach z pieniędzy oddziałowych 
współfinansowano konferencję „Dzień Urbanisty”. 

Obecnie wysokość składki miesięcznej wynosi 15 PLN, natomiast wysokość składki emeryckiej 
to 7,5 PLN. Na dzień dzisiejszy nasz Oddział liczy 61 członków, z czego 6 osób jest zwolnionych 
z płacenia składek, a następne 14 osób ma status emerycki. W efekcie pełny miesięczny wpływ 
ze składek powinien wynosić 720 PLN. Jednocześnie funkcjonuje obowiązek przekazywania przez 
Oddziały na rzecz Zarządu Głównego (ZG) 65% należnych składek, co ostatecznie daje kwotę 
zaledwie 252 PLN do naszej dyspozycji. Niestety znaczna część członków naszego Oddziału od 
dawna lub bardzo dawna nie płaci należnych składek, więc jest to kwota teoretyczna.  

Analiza zaległości składkowych ze strony członków Oddziału wykazała, że na koniec lutego 
2017 r. całkowita liczba niezapłaconych składek wynosi 732 na łączną kwotę ponad 9,4 tys. 
PLN. Na 60 członków zaledwie 19 osób nie posiada żadnych zobowiązań finansowych (w tym 
6 osób zwolnionych ze składek). Jednocześnie aż 17 osób posiada zadłużenie kwalifikujące do 
skreślenia z listy członków TUP – zgodnie ze statutem jest to okres powyżej 12 miesięcy.  

Zarząd Oddziału podjął indywidualne rozmowy z najbardziej zadłużonymi członkami, w celu 
radykalnego zmniejszenia zadłużenia „wewnętrznego” Oddziału. Jednocześnie apelujemy do 
wszystkich którzy posiadają nieuregulowane zobowiązania składkowe do spłacenia zaległości. 
Wszystkich natomiast zachęcamy do regularnego opłacania składek (np. poprzez stałe polecenie 
zapłaty), aby Oddział mógł prowadzić realną politykę finansową.  

Część zalegających osób odpowiedziała pozytywnie na przekazane monity. Zależy nam na dalszym 
członkostwie wszystkich zadłużonych Koleżanek i Kolegów, jednak w przypadku braku zastosowania 
się do niniejszego apelu, będziemy zmuszeni do wypełnienia zapisów §12 pkt. 3 Statutu Towarzystwa 
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Urbanistów Polskich, czyli „pozbawienia członkostwa uchwałą zarządu oddziału z powodu zalegania 
z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy”. 

Przypominamy, że numer rachunku Oddziału jest następujący: 82 1020 4027 0000 1702 0386 
2703 (PKO BP S.A. I O. Poznań, Pl. Wolności).  

Informacji na temat wysokości zaległości udziela Skarbnik Oddziału – Kol. Filip Koczorowski 
tel. 504 165 582. Liczymy na pozytywną postawę. 

 

ZMIANY NA LIŚCIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU 
 

Na chwilę obecną nasz Oddział liczy 61 członków (w tym 5 członków honorowych).  

W okresie od ostatniego komunikatu Zarząd Oddziału (na zebraniu w dniu 20 marca 2017 r.) przyjął 
1 nową osobę, jest to: Kol. Agnieszka Pakulska-Schoen. Bieżąca lista członków znajduje się na 
oddziałowej stronie internetowej.  

 

PATRONAT KONFERENCJI DZIEŃ PLANISTY 
 
Nasi młodsi koledzy z Akademickiego Koła Naukowego 
Gospodarki Przestrzennej i Studenckiego Koła 
Naukowego Geografów – Sekcja Gospodarki Przestrzennej 
(Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) zwrócili się 
do nas z wnioskiem o objecie patronatem honorowym 
organizowanej przez nich ogólnopolskiej konferencji 
naukowej pt.: „Dzień Planisty – nowoczesne wizje 
przestrzeni miejskiej”,   

Patronat został przyznany. Konferencja odbyła się w dniach 6-7 kwietnia 2017 r. na Wydziale Nauk 
Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 
 
 
PRACE NAD ZMIANĄ STATUTU I UCHWAŁY FINANSOWEJ 
 

Jak zostało zapowiedziane na ostatnim Walnym Zjeździe Delegatów TUP w Łodzi (wrzesień 2015 r.), 
trwają prace projektowe nad zmianą Statutu TUP oraz uchwały finansowej. Obecny Statut pochodzi 
z 2005 r. i wymaga szeregu zmian porządkujących oraz dostosowujących do obecnego stanu 
prawnego. Przedmiotowe zmiany będą się najprawdopodobniej wiązać ze zwołaniem nadzwyczajnego 
Walnego Zjazdu Delegatów, który zostanie poprzedzony konsultacjami pomiędzy Zarządem Głównym 
a Oddziałami.  

Zarząd Oddziału w Poznaniu bacznie obserwuje propozycje Zarządu Głównego i przygotowuje 
stanowisko do dyskusji.  

 
Redakcja:  Witold Andrzejczak – sekretarz Oddziału (tel. 665 135 735) 


