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I. Władze Oddziału 

1. Do Zarządu Oddziału TUP w Poznaniu zostali wybrani: 

– prezes:   kol. Piotr Sobczak, 
– wiceprezes:  kol. Adam Nadolny, 
– sekretarz:  kol. Agata Kubiak, 
– skarbnik:  kol. Filip Koczorowski, 
– członek:  kol. Maciej Kruś, 
– członek:  kol. Elżbieta Piotrowska, 
– członek:  kol. Miłosz Sura. 

2. Członkami Oddziału TUP w Poznaniu, stale współpracującymi z Zarządem 
Oddziału są: 

− kol. Justyna Choroszko:  ds. Konkursu na Najlepiej Zagospodarowaną 
Przestrzeń Publiczną w Wlkp, 

− kol. Tadeusz Gałecki:  ds. konkursu „Moja Wielkopolska”, 
− kol. Bartosz Kaźmierczak: ds. Konkursu na Najlepiej Zagospodarowaną 

Przestrzeń Publiczną w Wlkp, 
− kol. Iwona Ludwiczak:  ds. komunikatów oddziału i konkursu „Moja Wlkp”, 
− kol. Monika Skrzypczak  ds. promocji i kontaktów zewnętrznych, 
− kol. Henryk Sufryd:   ds. konkursu „Moja Wielkopolska”, 
− kol. Kazimierz Wejchert:  ds. konkursu „Moja Wielkopolska”. 

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 

– kol. Krystyna Berezowska-Apolinarska – przewodnicząca, 
– kol. Alicja Czaban, 
– kol. Piotr Czermiński, 
– kol. Ewa Pietz. 

II. Sprawy członkowskie 

1. Liczba członków według stanu danych na dzień wrzesień 2009 roku  75. 
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2. Liczba członków według stanu danych na dzień kwiecień 2012 roku  80, 
z czego: 

− pełną składkę płaci           55, 
− emeryci i renciści           25, 
− członkowie honorowi          4, 
− zwolnieni z płacenia składek         1. 

 
3. W okresie sprawozdawczym ubyło członków      4, 

w tym: 
− skreślono za niepłacenie składek i na własną prośbę     3, 
− zmarło             1. 

 
4. W okresie sprawozdawczym przyjęto członków      9. 

Nowymi członkami Oddziału TUP w Poznaniu są: 
− kol. Katarzyna Bolimowska, 
− kol. Paweł Krysztafkiewicz, 
− kol. Andrzej Kucharczyk, 
− kol. Tomasz Kuźniar, 
− kol. Łukasz Mikuła, 
− kol. Karol Mrozik, 
− kol. Marzena Nawrocka, 
− kol. Łukasz Olędzki, 
− kol. Monika Skrzypczak. 

III. Warunki pracy Zarządu Oddziału 

Oddział nie dysponuje własnym lokalem i zdaniem ustępującego Zarządu, zarówno 
niewielkie możliwości finansowe jak i potrzeby nie wymuszają podejmowania działań 
w tym kierunku. Dzięki życzliwości dyrekcji Centrum Kultury Zamek, Oddział TUP 
w Poznaniu utrzymuje, przyjęty w 1999 r., adres: CK. Zamek – Główny Sekretariat (ul. 
Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań 9). 
Akta Oddziału prowadzone i przechowywane są przez Sekretarza Oddziału, 
w siedzibie MPU w Poznaniu. 
Do prowadzenie merytorycznej działalności Towarzystwa wynajmowane są lokale od 
różnych instytucji w Poznaniu, głównie MPU, SARP i MTP. 
Oddział dysponuje własnym numerem telefonu komórkowego (+48-660-057-116), 
przypisanym do Sekretarza oraz korzysta z telefonów prywatnych lub z telefonów 
MPU. 

IV. Kontakty Zarządu Oddziału z Członkami 

Z uwagi na liczne zapytania i zgłaszane zapotrzebowanie ustępujący Zarząd wznowił 
wydawanie Komunikatu. W zależności od potrzeb: 
– w roku 2009 ukazały się 3 komunikaty: nr 1 (lipiec ‘09), nr 2 (październik ‘09), nr 3 

(grudzień ‘09), 
– w roku 2010 ukazały się 3 komunikaty: nr 1 (kwiecień ‘10), nr 2 (październik ‘10), 

nr 3 (grudzień ’10) 
– w roku 2011 ukazał się jeden komunikat (grudzień ’11), 
– w roku 2012 ukazał się jeden komunikat (kwiecień ’12). 
Ponadto kontakt miał również miejsce poprzez: 
– strony internetowe: www.tup.poznan.pl, www.tup.org.pl,  
– spotkania dyskusyjne i inne. 
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V. Realizacja celów statutowych 

W okresie sprawozdawczym 2009-2012, działalność Oddziału TUP w Poznaniu obejmowała: 
 

− Zebrania Zarządu Oddziału TUP w Poznaniu odbywały się przeciętnie raz na 
kwartał. Razem, w okresie sprawozdawczym miało miejsce 16 zebrań.  

 
− SEMINARIA I KONFERENCJE. W czasie trwania bieżącej kadencji zorganizowano: 

– III Dzień Urbanisty (21 styczeń 2010 r.) pt. „Eko - Urbanistyka” – przy współpracy 
z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi; pod patronatem medialnym 
www.urbanistyka.info oraz wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, Dalki Poznań SA, Aquanet SA; 

– konferencję w ramach targów GMINA (17 listopada 2010 r.) pt. „Urbanistyka 
w procesach inwestycyjnych” – przy współpracy z Międzynarodowymi Targami 
Poznańskimi, Urzędem Miasta Poznania i PKP S.A.; pod patronatem honorowym 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz wsparciu TriGranit; 

– konferencję w ramach Targów POLEKO (25 listopada 2010 r.) pt. „Energetyka 
wiatrowa” – przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz 
Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej; pod patronatem medialnym 
www.urbanistyka.info i Regioportal oraz wsparciu SSW; 

– IV Dzień Urbanisty (13 stycznia 2011 r.) pt. „Przestrzeń publiczna – od pomysłu do 
realizacji” – przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi 
i Związkiem Miast Polskich; pod patronatem honorowym Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego; pod patronatem medialnym www.urbanistyka.info; przy wsparciu 
BGK i ESRI Polska; 

– V Dzień Urbanisty (20 stycznia 2012 r.) pt. „Urbanistyka w dobie kryzysu” przy 
współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi; pod patronatem 
honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego; pod patronatem medialnym 
www.urbanistyka.info; przy wsparciu BGK i SmallGIS. 

Ponadto, pod patronatem poznańskiego oddziału TUP, w dniach 15-16 kwietnia 2011 r. 
na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej odbyła się II Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa pt. „Sensitive approach 2 water in urban planning, landscape 
design and architecture”. 

 
− KONKURSY 

− Moja Wielkopolska – w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 
i rozstrzygnięto kolejne, coroczne konkursy Oddziału TUP w Poznaniu – dla 
dyplomantów poznańskich wyższych uczelni „Moja Wielkopolska” (edycje XIX – 
XXI). Edycję kolejnych konkursów – w styczniu każdego roku – kończyło 
wręczenie nagród i wyróżnień, które corocznie ustanawiali: Wojewoda 
Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Prezydent Miasta 
Poznania (nagrody pieniężne – wypłacane bezpośrednio laureatom przez 
sponsorów). Średnia pula nagród wynosiła 9000 tys. zł. 
Od 2009 r. przyznawana jest nagroda specjalna im. Lidii Wejchert „za najlepiej 
wykreowaną przestrzeń publiczną”, której fundatorem jest kol. Kazimierz 
Wejchert. 
Zespół sędziowski pracował społecznie pod przewodnictwem kol. Ewy Pietz. 
Uroczystości wręczenia nagród odbywały się w ramach corocznej konferencji 
„Dzień Urbanisty”.  
Funkcję sekretarza organizacyjnego konkursu pełniła społecznie kol. Elżbieta 
Piotrowska. 

− Na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczna w Wlkp. W 2010 r. 
Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Poznaniu rozpisało konkurs na 
najlepszą przestrzeń publiczną Wielkopolski. Celami konkursu są: 
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1) kształtowanie nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez 
propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno – 
architektonicznych, 

2) promocja rozwiązań tworzących nową jakość przestrzeni w Wielkopolsce 
i cechujących się wysoką wartością: 
− społeczną (integrując społeczności lokalne, poprawiając warunki bytowe 

i jakość życia mieszkańców), 
− kulturową (rewaloryzując i aktywizując obiekty zabytkowe, przywracając 

kulturową tożsamość miejsc), 
− ekologiczną (chroniąc i promując walory przyrodnicze oraz krajobrazowe 

przestrzeni), 
− organizacyjną (wykorzystując fundusze europejskie i samorządowe, 

a także środki prywatne dla realizacji publicznych celów lokalnych 
i regionalnych), 

− marketingową (przyczyniając się do podnoszenia konkurencyjności 
jednostek osadniczych, oraz do budowania pozytywnego wizerunku 
regionu). 

Konkurs ten, organizowany pod patronatem Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania, jest też realizowany w innych 
regionach kraju i z założenia wyłania kandydatów do nagrody krajowej. 
W 2011 r. miała miejsce druga edycja konkursu. Uroczystość wręczenia nagród 
odbywały się w ramach targów Gmina (I edycja) i konferencji „Dzień Urbanisty” (II 
edycja). 
Funkcję sekretarza konkursu pełni społecznie kol. Bartosz Kaźmierczak przy 
dużym wsparciu kol. Justyny Choroszko. 

 
− WSPÓŁPRRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI 

Prowadzona przez Oddział działalność odbywa się przy stałej współpracy z: 
− Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, 
− Zachodnią Okręgową Izbą Urbanistów, 
− Stowarzyszeniem Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oddział w Poznaniu, 
− URBANISTYKA.INFO. 
Ponadto podejmowane były wspólne działania z: 
− Związkiem Miast Polskich, 
− Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej, 
− Stowarzyszeniem „Metropolia Poznań”, 
− Centrum Badań Metropolitalnych, 
− Stowarzyszeniem „My-Poznaniacy”, 
− Regioportal. 
Na szczególną uwagę zasługuje wola współpracy z TUP, przy okazji prowadzonych 
konkursów i konferencji: 
− urzędów: Miasta Poznania, Marszałkowskiego i Wojewody Wielkopolskiego, 
− poznańskich uczelni wyższych. 

VI. Opracowania 

W okresie sprawozdawczym została podjęta współpraca z PKP Nieruchomości 
w przedmiocie „Postępowania na wyłonienie autora projektu urbanistycznego 
zagospodarowania terenu Wolnych Torów w Poznaniu”. Po stronie specjalistów TUP 
(kol/kol: A. Deskura, F. Koczorowskiego, P. Sobczak, M. Sury) było stworzenie opisu 
warunków udziału w postępowaniu, określenie wymaganych oświadczeń 
i dokumentów oraz wypracowanie kryteriów oceny i wyboru ofert. 
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VII. Inne rodzaje aktywności członków Oddziału TUP w Poznaniu 

Poniższe zestawienie stanowi selektywny obraz działalności członków Oddziału na 
polu zawodowym, naukowym, czy hobby. Pominięcie (niezamierzone) czyjeś 
aktywności jest wielce prawdopodobne, za co z góry przepraszamy. 
– Kol. Aleksander Deskur – wykład otwarty „Polityka przestrzenna miasta Poznania“ 

(CK. Zamek, 2011). 
– Kol. Marcin Kasprzak: „Tymczasowe obiekty budowlane a tymczasowy sposób 

zagospodarowania terenu – ocena prawna i postulowane zapisy w mpzp” 
(Urbanistyka.info, 2011). 

– Kol. Bartosz Kaźmierczak: objęcie funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Poznańskiego 
Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. Ponadto publikacje i wystąpienia: 
„Współczesne metropolie – ich forma i funkcja” (referat w ramach Ogólnopolskiej 
konferencji naukowej Duże polskie miasta, Poznań ‘12), „Turystyczny Międzychód. 
Rozwój turystyki jako podstawa rewitalizacji miasta” (referat w ramach 3 KFU). 

– Kol. Maciej Kruś: liczne wystąpienia w ramach organizowanych przez Oddział 
konferencji. 

– Kol. Łukasz Mikuła: objęcie funkcji Przewodniczącego Komisji Polityki 
Przestrzennej Rady Miasta Poznania; publikacje w ramach Centrum Badań 
Metropolitalnych UAM („Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej – Metropolia 
Poznań 2020”, „Ilustrowany atlas aglomeracji poznańskiej”, „Studium uwarunkowań 
rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej”); wystąpienia na konferencjach: 
TUP Katowice („Struktury organizacyjne planowania i zarządzania  w aglomeracji 
poznańskiej”, 2011), 3. Forum Metropolitalne (Wrocław, 2011), Dzień Urbanisty 
(„Polityka przestrzenna w aglomeracji poznańskiej – dokąd zmierzamy?”, 2012) 

– Kol. Adam Nadolny: członek sądu konkursowego w ramach 10 edycji europejskiego 
konkursu Europan w Warszawie pt ”Converting a street into the heart of a vital 
neighborhood. Vilnus street, Praga district, Warsaw” (TUP, ZOIU, WAPP,2009), 
ponadto członek sądu konkursowego organizowanego przez Urząd miasta Zabrze 
pt” Aktywizacja przestrzeni publicznych centrum Zabrza” ( TUP, WAPP, 2012). 
Udział w Panelu dyskusyjnym dot. Wielkiej płyty w Polsce wraz z prof. Sławomirem 
Gzellem, organizowanym przez Stowarzyszenie Krytyka Polityczna w Warszawie 
(TUP, WAPP, 2011). Liczne publikacje dot. urbanistyki i planowania 
przestrzennego m.in. Nadolny A. Christopher Alexandra poszukiwanie tożsamości 
miejsca na przykładzie Poznania, Krakowa i Warszawy w XIX i XX wieku. 
w Fenomen Genius Loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym 
i współczesnym, Wydawca: Muzeum Pałac w Wilanowie, Instytut Historii Sztuki 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, str. 115-125, 
Warszawa, 2009. Ponadto kol. Adam Nadolny wygłosił liczne wykłady dotyczące 
urbanistyki i architektury polskiej okresu powojennego m.in. na Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza", Facolta di Architettura Valle Gulia, maj 2010, 
Politecnico di Milano, Dipartimento di Progettazione dell'Architettura, maj 2011 oraz 
Università di Cagliari, Facoltà di Architettura; Dipartimento di Architettura, 
październik 2011. 

– Kol. Jeremi Pudliszak: wystąpienie z okazji XX zjazdu Służb Planistycznych nt. 
„XX-lecia MPU“ (UMP, 2011); „Współtworzenie miasta. Odpowiedzialna 
partycypacja społeczna“ (ogólopolska konferencja Odpowiedzialni za miasto, 
Gdańsk 2012); „Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej“ (CBM, 2011); 
„Poznańskie konsultacje społeczne w procesie planowania przestrzennego” 
(Urbanistyka.info, 2011); „Konsultacje społeczne” (ZOIU, 2011).  

– Kol. Piotr Sobczak: wykład otwarty „Tereny inwestycyjne w Poznaniu“ (CK. Zamek, 
2011), wystąpienie z okazji XX zjazdu Służb Planistycznych nt. „XX-lecia MPU“ 
(UMP, 2011); udział w debacie „Miasto odzyskanej wolności – miasto 
postindustrialne” z okazji 125-lecia SARP (SARP, 2011). 
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– Kol. Miłosz Sura: współautor „Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego 
aglomeracji poznańskiej”. 

– Kol. Natalia Weremczuk: „Interes prywatny i publiczny w planowaniu 
przestrzennym.” (ZOIU, 2010); „Tymczasowe obiekty budowlane a tymczasowy 
sposób zagospodarowania terenu – ocena prawna i postulowane zapisy w mpzp” 
(Urbanistyka.info, 2011); „Poznańskie konsultacje społeczne w procesie 
planowania przestrzennego” (Urbanistyka.info, 2011);  

– Kol. Bolesław Wojtyniak – publikacje dot. wież ciśnień zamieszczane na stronach 
www.wieze.geotor.pl, www.kolej.one.pl oraz www.wieze.republika.pl. 

VIII. Finanse 

W obecnej kadencji sytuacja finansowa Oddziału była stabilna. W wyniku podjętych 
działań Oddział spłacił zadłużenie względem Zarządu Głównego w wysokości 30 tyś. 
PLN, które zostało zaciągnięte na poczet opłacenia kosztów III Kongresu Urbanistyki 
Polskiej. 
 

Stan zasobów finansowych Oddziału TUP w Poznaniu na dzień 23 kwietnia 2012 r. 

wynosił – na koncie: 15986,10 zł i w kasie: 198,50 zł, czyli razem: 16184,60 zł. 

 
Szczegółowe sprawozdanie finansowe za okres 2009-2012 przedstawia załącznik 
ze stanem na dzień 20 kwietnia 2012 roku. 

 
 
 

 
Sprawozdanie sporządzili: 

 
 

Sekretarz TUP 
Oddziału w Poznaniu 

 
 
 

Agata Kubiak 

Prezes TUP 
Oddziału w Poznaniu 

 
 
 

Piotr Sobczak 

Skarbnik TUP 
Oddziału w Poznaniu 

 
 
 

Filip Koczorowski
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: Komisja Rewizyjna Oddziału TUP w Poznaniu 


