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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. Elżbieta Piotrowska 
– członek:  kol. Monika Skrzypczak - Kozanecka, 
– członek:  kol. Miłosz Sura. 

 
 Z powodu rezygnacji kol. Adama Nadolnego z pracy w zarządzie w dniu 1.03.2013 r. 

odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie członków TUP Oddziału w Poznaniu, na 
którym został, poprzez wybory, uzupełniony skład zarządu. Nowym członkiem zarządu 
została kol. Eleonora Rybczyńska. Zarząd ukonstytuował się następująco: 

– prezes:   kol. Piotr Sobczak, 
– wiceprezes:  kol. Agata Kubiak, 
– sekretarz:  kol. Eleonora Rybczyńska, 
– skarbnik:  kol. Filip Koczorowski, 
– członek:  kol. Elżbieta Piotrowska 
– członek:  kol. Monika Skrzypczak - Kozanecka, 
– członek:  kol. Miłosz Sura. 

 

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

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

− kol. Iwona Ludwiczak:  ds. konkursu „Moja Wielkopolska”, 
− kol. Łukasz Olędzki: ds. organizacji „Towarzyskich Urbanistów Pogawędek”, 
− kol. Ewa Pietz:  ds. konkursu „Moja Wielkopolska”, 
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− kol. Magdalena Trzpil: ds. Konkursu na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń 
Publiczną w Wlkp, 

− 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 (do 4.11.2013 r.) 
– kol. Ewa Pietz. 

II. Sprawy członkowskie 

1. Liczba członków według stanu danych na kwiecień 2012 roku   80, 
2. Liczba członków według stanu danych na czerwiec 2015 roku   60, 

z czego: 
− pełną składkę płaci           41, 
− emeryci i renciści           13, 
− członkowie honorowi            4, 
− zwolnieni z płacenia składek           2. 

 
3. W okresie sprawozdawczym ubyło członków      25, 

w tym: 
− skreślono za niepłacenie składek (uchwałą Zarządu z dnia 4.11.2013 r.)  17, 
− skreślono na prośbę członka            8. 

 
4. W okresie sprawozdawczym przyjęto członków      5 

Nowymi członkami Oddziału TUP w Poznaniu są: 
− kol. Witold Andrzejczak, 
− kol. Łukasz Bartoszewski, 
− kol. Maciej Chorążewicz, 
− kol. Sławomir Łaszek, 
− kol. Tomasz Wojciechowski. 

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 oraz 
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 

W obecnej kadencji Zarząd wznowił wydawanie Komunikatu, który ukazywał się w 
zależności od potrzeb: 
– w roku 2012 - 3 komunikaty (czerwiec ’12, lipiec ’12, grudzień ‘12), 
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– w roku 2013 - 3 komunikaty (maj ’13, sierpień ’13, wrzesień ’13), 
– w roku 2014 – 2 komunikaty (luty ’14, kwiecień ‘14). 
Ponadto kontakt miał również miejsce poprzez: 
– strony internetowe: www.tup.poznan.pl, www.tup.org.pl, 
– od 2013 r. również poprzez funpage Poznańskiego Oddziału TUP na facebook’u, 
– spotkania dyskusyjne i inne. 

 

V. Realizacja celów statutowych 

W okresie sprawozdawczym 2012-2015, działalność Oddziału TUP w Poznaniu obejmowała: 
 

− Zebrania Zarządu Oddziału TUP w Poznaniu - odbywały się przeciętnie raz na 
kwartał. Razem, w okresie sprawozdawczym miało miejsce 15 zebrań.  

− 2013 r. włączenie poznańskiego Oddziału TUP do programu „spotkań z 
urbanistami 2013”, organizowanym przez ZOIU. Zorganizowano projekcje filmu 
„The human scale” oraz dyżur urbanisty, podczas którego można było dowiedzieć 
się czym zajmuje się urbanistyka, jak aktywnie i rzeczowo brać udział w 
kształtowaniu dokumentów planistycznych, w jaki sposób z nich korzystać, jak dbać 
o swoje interesy, nie szkodząc sąsiadowi a także jak poruszać się w zawiłościach 
systemu planowania przestrzennego. 

− Cykl spotkań pod tytułem „Towarzyskie Urbanistów Pogawędki”. Celem tych 
spotkań było stworzenie przestrzeni wymiany myśli i doświadczeń wielkopolskiej 
urbanistyki. Spotkania odbywały się regularnie, raz na dwa miesiące. Stały był 
termin (poniedziałki o godzinie 17) oraz miejsce (Cafe Misja, ul. Gołębia 1 w 
Poznaniu). Pogawędki urbanistyczne miały formę zarówno prelekcji prowadzonych 
przez Członków Oddziału oraz zaproszonych gości, jak również otwartej dyskusji 
„przy kawie” w przyjaznej atmosferze Cafe Misja. Zorganizowano następujące 
spotkania: 
− „Zacznijmy od Czarneckiego” - prelekcja kol. Tadeusza Gałeckiego (lipiec 2012); 
− „Wzór miasta na przykładzie Poznania w odniesieniu do teorii Christophera 

Alexandra” – prelekcja kol. Adama Nadolnego (wrzesień 2012); 
− „Poznańska przestrzeń publiczna” – spotkanie z Miejskim Konserwatorem 

Zabytków p. Joanną Bielawską – Pałczyńską (listopad 2012); 
− „Reklama w mieście” – goście prelegenci: p. Małgorzata Kędziora z MPU 

i p. Tamara Widerak STROER POLSKA (luty 2013); 
− „Meble miejskie” – prelekcja p. dr Mateusza Wróblewskiego z Uniwersytetu 

Artystycznego w Poznaniu (kwiecień 2013); 
− „Planowanie przestrzenne w Australii” – prelekcja p. Macieja Zenktelera 

(czerwiec 2013); 
− „”Rzeka w mieście” – prelekcja kol. Anny Januchty – Szostak z Wydziału 

Architektury Uniwersytetu Technicznego w Poznaniu (wrzesień 2013); 
− „Transport publiczny w przestrzeni miasta” – prelekcja p. dr inż. Jeremiego 

Rychlewskiego z Uniwersytetu Technicznego w Poznaniu (listopad 2013); 
− „Teatr w przestrzeni miasta” – spotkanie z p.p. Ewą Obrębowską – Piasecką 

i Adamem Ziajskim z Teatru Strefa Ciszy (luty 2014); 
− Spotkanie z p. Filipem Springerem, autorem reportażowych książek 

o przestrzeni (kwiecień 2014); 
− „Wieżowce i Canaletto w Akropolis Warszawy” – prelekcja p. Jana Rutkiewicza, 

Dyrektora Biura Planowania Rozwoju Warszawy (czerwiec 2014); 
−  „Projekt: miasto” – rozmowa z poznańskim architektem Witoldem Milewskim 

nie tylko o odbudowie Zamku (październik 2014); 
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− „Początki Poznania w perspektywie badań archeologicznych” - prelekcja p. prof. 
Hanny Kocki – Krenz (grudzień 2014); 

− Spotkanie z p. Maciejem Włudarskim, Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania 
odpowiedzialnym za politykę przestrzenną i transport (luty 2015). 

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

– VI Dzień Urbanisty (31 stycznia 2013 r.) pt. „Transport publiczny – stymulator 
rozwoju” przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi; pod 
patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego; pod patronatem medialnym www.urbanistyka.info; 

– VII Dzień Urbanisty (14 marca 2014 r.) pt. „Design w przestrzeni miasta” przy 
współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi; pod patronatem 
honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego; pod patronatem medialnym 
www.urbanistyka.info; 

– VIII Dzień Urbanisty (13 marca 2015 r.) pt. „Miasto (nie) pełnosprawne” przy 
współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi; pod patronatem 
honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta 
Poznania; pod patronatem medialnym www.urbanistyka.info. 

 
− KONKURSY 

− Moja Wielkopolska – w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 
i rozstrzygnięto kolejne, coroczne konkursy Oddziału TUP w Poznaniu – dla 
dyplomantów poznańskich wyższych uczelni „Moja Wielkopolska” (edycje: XXII w 
2012., XXIII w 2013 i XXIV w 2014). Zamknięciem  kolejnych konkursów było 
wręczenie (na początku następnego roku – w ramach konferencji Dnia Urbanisty) 
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. Wyniki konkursu są corocznie publikowane na 
stronie internetowej naszego Oddziału. 
W kolejnych edycjach konkursu przyznano następujące nagrody: 
2012 – 2 równorzędne nagrody przyznano: 

• Pani Joannie Gława za pracę „Airport City, Airhotel” wykonaną na Wydziale 
Architektury Politechniki Poznańskiej pod kierunkiem promotora dr inż. 
arch. Piotra Z. Barełkowskiego, 

• Panu Danielowi Mikulskiemu za pracę „Projekt odnowy wsi Murzynowo 
Kościelne” wykonaną w Katedrze Terenów Zieleni i Krajobrazu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem promotora dr inż. 
arch. Elżbiety Raszei; 

2013 – przyznano: 
• I nagrodę Pani Magdalenie Filipiak za pracę „Tereny zieleni w strukturze 

funkcjonalno – przestrzennej Śródki w Poznaniu” wykonaną na Wydziale 
Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
pod kierunkiem promotora dr Karola Mrozika, 

• II nagrodę Pani Małgorzacie Kujawskiej za pracę „Między parkami – 
koncepcja zagospodarowania fragmentu przestrzeni publicznej na Łazarzu 
w Poznaniu” wykonaną na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem promotora dr inż. 
arch. Gabrieli Klause; 

2014 – nie przyznano I nagrody, 
• II nagrodę przyznano Pani Joannie Przybyle za pracę „Przestrzeń 

rekreacyjna nad rzeką Wartą między mostami Przemysła i Królowej 
Jadwigi w Poznaniu – koncepcja zagospodarowania i projekt wybranego 
fragmentu”, wykonaną na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
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Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem promotora dr inż. 
arch. Gabrieli Klause, 

• III nagrodę przyznano Pani Agnieszce Skóra za pracę „ Koncepcja 
zagospodarowania terenu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” 
wykonaną na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem promotora dr inż. 
arch. Elżbiety Raszei. 

Przyznawano także nagrodę specjalną im. Lidii Wejchert „za najlepiej 
wykreowaną przestrzeń publiczną”, której fundatorem jest kol. Kazimierz 
Wejchert (przyznawana od 2009 r.). 
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. Od 2010 r. 
Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Poznaniu rozpisuje konkurs na 
najlepszą przestrzeń publiczną Wielkopolski. Celami konkursu są: 
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 kolejnych latach przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: 
2012: - nagrodę Grand Prix otrzymało miasto Konin za realizację projektu 

„Bulwary nadwarciańskie w Koninie”, 
- I wyróżnienie – miasto Wolsztyn za realizację projektu „Przebudowa 

rynku w Wolsztynie”, 
- II wyróżnienie – miasto Poznań za realizację projektu „Kompleksowa 

rewaloryzacja ciągu ulic: Solna, Wolnica, Małe Garbary, wyposażonej 
w system automatycznego nawadniania wraz z budową zielonego 
torowiska”. 

2013: - nagrodę Grand Prix otrzymało miasto Poznań za realizację projektu 
„Małe Naramowice – Rynek”, 

- I wyróżnienie – gmina Dopiewo i firma LINEA za realizację projektu 
„Osada Leśna w Dąbrówce, gmina Dopiewo”, 

- II wyróżnienie – miasto Czarnków za realizację projektu „Marina w 
Czarnkowie”. 

2014 – konkursu nie zorganizowano. 
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2015 – nie przyznano nagrody Grand Prix; przyznano 2 równorzędne nagrody 
za realizacje projektów nadesłanych przez: 
- gminę Tarnowo Podgórne „Zagospodarowanie plaży Jeziora 

Lusowskiego w Lusowie”, 
- miasto Śrem „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski -  

zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Śremie”. 
Funkcję sekretarza konkursu kolejno pełnili społecznie kol. kol. Bartosz 
Kaźmierczak, Justyna Choroszko – Herian i Magdalena Trzpil. 

 
 

− 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 Stowarzyszeniem „Metropolia 
Poznań” oraz Centrum Badań Metropolitalnych. 
 
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. Udział członków Oddziału w strukturach TUP i innych organizacjach 

Poniższe zestawienie stanowi selektywny obraz działalności członków Oddziału na 
polu zawodowym, naukowym lub tup-owskim poza naszym Oddziałem. Pominięcie 
(niezamierzone) czyjeś aktywności jest wielce prawdopodobne, za co z góry 
przepraszamy. 

– Kol. Agata Kubiak - w ramach prac MPU: stworzenie Geobazy Miasta Poznania – 
komputerowego systemu wspomagania planowania przestrzennego, opracowanie 
metodologii automatycznego obliczania prognozowanej chłonności demograficznej 
na podstawie ustaleń mpzp oraz objęcie funkcji Koordynatora Zespołu ds. Geobazy 
Miasta Poznania a także publikacja i wystąpienia dotyczące ww. tematyki (mi.in. w 
ramach GISDay 2014); współpraca z Centrum Badań Metropolitalnych UAM przy 
opracowywaniu następujących dokumentów dla aglomeracji poznańskiej: 
 „Opracowanie wspólnych dla samorządów aglomeracji poznańskiej standardów 
sporządzania dokumentów planistycznych”; 
 „Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania - 
  a.. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla MOF Poznania 

b.. Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań”; 
– Kol. Iwona Ludwiczak – jest członkiem Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa 

Urbanistów Polskich; 
– 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”, „Opracowanie wspólnych dla 
samorządów aglomeracji poznańskiej standardów sporządzania dokumentów 
planistycznych”, Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Poznania:  

a. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla MOF Poznania, 
b. Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań”; 
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– Kol. Elżbieta Piotrowska – członek Rady Zarządu Głównego TUP - sekretarz 
zespołu redakcyjnego i współautor wydawnictwa jubileuszowego „90 lat 
Towarzystwa Urbanistów Polskich”(TUP, Warszawa 2013); udział w przygotowaniu 
Karty Łódzkiej na V Kongres Urbanistyki Polskiej „Powrót do centrum”, który  

– Kol. Monika Skrzypczak – Kozanecka - TUP Oddział we Wrocławiu, w ramach  
współpracy między oddziałowej, zaprosił Koleżankę do grona sędziów w konkursie, 
na najlepszą pracę dyplomową, który odbędzie się w kwietniu 2015 r. 

– Kol. Piotr Sobczak - członek Zarządu Głównego TUP, gdzie pełni funkcję 
skarbnika; współpraca z Centrum Badań Metropolitalnych UAM przy 
opracowywaniu następujących dokumentów dla aglomeracji poznańskiej: 
 „Opracowanie wspólnych dla samorządów aglomeracji poznańskiej standardów 
sporządzania dokumentów planistycznych”; 
 „Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania - 
  a.. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla MOF Poznania 

     b.. Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań”.;  
– Kol. Henryk Sufryd – działa jako członek Zarządu Oddziału SARP w Poznaniu w 

kadencji 2012 – 2015; 
– Kol. Miłosz Sura - współpraca z Centrum Badań Metropolitalnych UAM przy 

opracowywaniu następujących dokumentów dla aglomeracji poznańskiej: 
 „Opracowanie wspólnych dla samorządów aglomeracji poznańskiej standardów 
sporządzania dokumentów planistycznych”; 
 „Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania - 
  a.. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla MOF Poznania 

     b.. Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań”. 
 

VII. Finanse 

W obecnej kadencji sytuacja finansowa Oddziału była względnie stabilna. 

Stan zasobów finansowych Oddziału TUP w Poznaniu na dzień 31.05. 2015 r. wynosi: 

– na koncie: 9350,07 zł, 

– w kasie: 4,64 zł 

 
Szczegółowe sprawozdanie finansowe za okres 2012-2015 przedstawia załącznik 
ze stanem na dzień 31.05. 2015 roku. 
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Eleonora Rybczyńska 

Prezes TUP 
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Piotr Sobczak 

Skarbnik TUP 
Oddziału w Poznaniu 

 
 
 

Filip Koczorowski
 
 
 
Do wiadomości: Komisja Rewizyjna Oddziału TUP w Poznaniu 


