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Poznań, 12 kwietnia 2018 r. 
Komisja Rewizyjna TUP 

   Oddział w Poznaniu 

 
 
 
 

S P R A W O Z D A N I E 

 
KOMISJI  REWIZYJNEJ 

 

Towarzystwa  Urbanistów  Polskich  –  Oddział  w  Poznaniu 

 
 
 
 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału TUP w Poznaniu, za okres od dnia 
26 czerwca 2015 r. (dzień po dacie zakończenia poprzedniego sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej) do dnia 22 kwietnia 2018 r. (przeddzień Walnego Zebrania Oddziału 
TUP w Poznaniu – planowanego jako Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze). 
 Sprawozdanie sporządzono na podstawie sprawozdania merytorycznego Za-
rządu Oddziału TUP w Poznaniu, które przekazano Komisji Rewizyjnej w dniu 10 
kwietnia 2018 r. oraz wiedzy Komisji o pracy Oddziału. 
 
 
1. Ocena stanu organizacji Oddziału: 

1.1. Władze Oddziału TUP w Poznaniu. 

Zarząd Oddziału TUP w Poznaniu, wybrany w wyborach przeprowadzonych w 
dniu 25 czerwca 2015r., ukonstytuował się w następującym składzie: 

Prezes – kol. Piotr Sobczak, 
Wiceprezes – kol. Agata Leraczyk 
Sekretarz – kol. Witold Andrzejewski 
Skarbnik – kol. Filip Koczorowski. 

Członkowie – kol. Monika Kozanecka, kol. Elżbieta Piotrowska, kol. Miłosz 
Sura. 

Na stałe lub okresowo z Zarządem Oddziału współpracują aktywni członkowie 
Oddziału: 

kol. Łukasz Olędzki: Towarzyskie Urbanistów Pogawędki, obsługa profilu 
na portalu Facebook, 
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kol. Magdalena Trzpil sekretarz „Konkursu na Najlepiej 
Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną w 
Wielkopolsce”, 

kol. kol. Joanna Grocholewska, Łukasz Mikuła, Eleonora Rybczyńska, Ka-
zimierz Wejchert: sąd konkursowy „Konkursu 
na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń 
Publiczną w Wielkopolsce”, 

kol. kol. Iwona Ludwiczak, Ewa Pietz, Henryk Sufryd, Kazimierz Wejchert: 
sąd konkursowy  konkursu„Moja Wielkopolska”, 

kol. kol.: Krystyna Berezowska-Apolinarska, Łukasz Mikuła, Ewa Pietz, 
Eleonora Rybczyńska, Joanna Woźniak, Ewa Zagdańska: różne sprawy 
bieżące (m.in. konferencja Dzień Urbanisty, spotkania okolicznościowe 
Oddziału). 
 

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: 

kol. Krystyna Berezowska-Apolinarska przewodnicząca, 
kol. Ewa Pietz      członek, 
kol. Eleonora Rybczyńska    członek. 

 
 

1.2. Sprawy członkowskie. 

Liczba członków – według stanu na 9.07.2015 r.:   61 

Liczba członków – według stanu na 9.04.2018 r.:   77, z czego: 

− pełną składkę płaci:        58, 
− emeryci i renciści:        13, 
− w tym członkowie honorowi:         4, 

i zwolnieni z płacenia składek:        2. 
 

W okresie sprawozdawczym przyjęto 25 nowych członków, jednocześnie 5 
osób skreślono z powodu zaległości składkowych, a niestety 4 naszych człon-
ków zmarło. Oznacza to wzrost liczby członków naszego Oddziału w czasie mi-
jającej kadencji o 16 osób. Wyjątkowym wydarzeniem jest utworzenie Koła 
lokalnego TUP w Gorzowie Wlkp. (10 osób), co w obecnej sytuacji nie ma 
miejsca w żadnym innym oddziale w kraju.   

 

1.3. Zebrania Zarządu Oddziału oraz kontakty Zarządu z członkami. 

W sprawozdaniu Zarządu Oddziału TUP w Poznaniu podano, że odbyło się 15 
zebrań Zarządu o częstotliwości raz na 2-3 miesiące. Na ogół odbywały się one 
bezpośrednio po „Pogawędkach”. Często uczestnikami zebrań byli też człon-
kowie z poza Zarządu. 
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W bezpośrednich kontaktach Zarządu z członkami Oddziału duże znaczenie ma 
poczta elektroniczna – w mijającej kadencji wysłano łącznie 112 maili 
informujących wszystkich członków o działaniach Zarządu oraz innych 
wydarzeniach z życia Oddziału, a także o rozmaitych wydarzeniach o 
charakterze zawodowym, stowarzyszeniowym i pokrewnym. Niewielką część 
członków Oddziału, którzy nie dysponują pocztą elektroniczną, informowano 
rozsyłając listy pocztą tradycyjną. 

Zarząd kontynuuje wydawanie Komunikatu oddziałowego, który stanowi 
podsumowanie działalności Oddziału w dłuższych okresach. Komunikat rozsy-
łany jest elektronicznie lub listownie, a także publikowany na stronie interneto-
wej Oddziału. W tej kadencji ukazało się 6 komunikatów: 

– w 2015 r. – 1 komunikat (październik), 
– w 2016 r. – 2 komunikaty (marzec, grudzień), 
– w 2017 r. – 2 komunikaty (marzec, sierpień) 
– w 2018 r. – 1 komunikat (marzec). 

Kontakty Zarządu z członkami Oddziału TUP w Poznaniu miały również miejsce 
podczas konferencji i imprez okolicznościowych, organizowanych przez Zarząd 
Oddziału TUP w Poznaniu.  
Na szczególne uznanie zasługują uroczyste wieczory organizowane w okresie 
świąteczno–noworocznym. Spotkania te pozwalają na integrację pomiędzy 
członkami reprezentującymi różne pokolenia, środowiska i grupy zawodowe. W 
tej kadencji odbyły się 3 takie spotkania. 
W ocenie Komisji Rewizyjnej zarówno w spotkaniach okazjonalnych, jak i w 
„Pogawędkach” bierze udział na ogół ta sama grupa członków naszego Oddzia-
łu. Mamy wielu członków „niewidocznych” – zachęcenie tej grupy do udziału w 
życiu Oddziału powinno być wyzwaniem dla Zarządu na nową kadencję. 

 

1.4. Warunki pracy Zarządu Oddziału. 

Oddział nie dysponuje własnym lokalem z uwagi na niewielkie możliwości fi-
nansowe. W pierwszej części kadencji nasz Oddział utrzymywał adres (dzięki 
życzliwości dyrekcji Centrum Kultury Zamek): CK. Zamek – Główny Sekretariat 
(ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań 9). W 2016 r. ze względów praktycznych 
Zarząd podjął decyzję o zmianie adresu Oddziału. Kol. Filip Koczorowski 
zaproponował przeniesienie adresu na ul. Tęczową 8, 60-275 Poznań. W ślad 
za przeniesieniem adresu korespondencyjnego na ul. Tęczową 8 przeniesione 
zostało oddziałowe archiwum. Dokumentacja do tej pory przechowywana była 
w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu pod nadzorem kol. Agaty 
Leraczyk. Dobra i korzystna współpraca z biurem „Koczorowski Kancelaria 
Urbanistyczna” przyspieszyła decyzję o dokonaniu dalszych zmian formalnych. 
Z dniem 29 maja 2017 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano zmiany 
siedziby poznańskiego Oddziału TUP z ul. św. Marcin 80/82 na ul. Tęczową 8, 
w Poznaniu.  
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Komisja Rewizyjna pochwala poniższe działania podjęte przez Zarząd, a zwią-
zane z warunkami pracy Zarządu i członków współpracujących : 
- rezygnacja z telefonu służbowego sekretarza Zarządu, 
- założenie konta Dropbox, 
- opracowanie nowej szaty graficznej dokumentów reprezentujących nasz Od-
dział, 
- zakup 6 sztalug, wykorzystywanych na potrzeby ekspozycji prac 
nagrodzonych w konkursie „Moja Wielkopolska”. 
 

1.5. Dokumentacja pracy Zarządu Oddziału. 

Komisja Rewizyjna stwierdza, że w mijającej kadencji Zarząd Oddziału podjął 
dokumentowanie swoich działań, jak i działań Oddziału, w formie cyfrowej 
(za wyjątkiem najważniejszych dokumentów takich jak dokumenty akcesyjne 
członków, uchwały Zarządu itp.). Cieszy fakt, że część starszych dokumentów 
poddana została digitalizacji. Archiwum cyfrowe pozostaje w dyspozycji 
Sekretarza. 

 
1.6. Udział członków Oddziału w strukturach TUP i innych organizacjach. 

Członkowie Oddziału TUP w Poznaniu działają nie tylko w strukturach 
Towarzystwa Urbanistów Polskich (członkowie Zarządu Głównego i Rady TUP 
przy Zarządzie Głównym), ale również w strukturach innych organizacji. Mamy 
wśród nas m.in. członków Metropolitalnej Komisji Planistycznej przy 
Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, członków Zarządu Oddziału SARP w 
Poznaniu i Gorzowie Wlkp., radnych oraz członków międzynarodowych stowa-
rzyszeń planistycznych. Wiele osób bierze udział w projektach związanych z 
szeroko pojętym planowaniem przestrzennym.  

 
2. Ocena gospodarki finansowej: 

W obecnej kadencji, sytuacja finansowa Oddziału była stabilna. W wyniku 
podjętych działań Oddziału, mobilizujących członków do opłacania składek 
członkowskich w znacznym stopniu udało się zmniejszyć zadłużenie wewnętrzne 
Oddziału. Należy to niewątpliwie zapisać jako sukces zarządu. 
Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działania Zarządu związane z organizacją 
kolejnych „Dni Urbanisty”, które przynoszą niezbyt duże, ale jednak liczące się w 
budżecie Oddziału, zyski. 
Stan zasobów finansowych Oddziału TUP w Poznaniu na dzień 31 marca 2018 r. 
wynosił: na koncie – 8496,50 zł i w kasie – 2,54 zł, czyli razem – 8499,04 zł. 
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3. Ocena działalności merytorycznej: 

Działalność merytoryczną Oddziału TUP w Poznaniu ocenia się w pozytywnie. 
Oddział organizował i współorganizował następujące imprezy, konkursy 
i konferencje: 

 
3.1. Dzień Urbanisty: 

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 3 razy Dzień Urbanisty przy 
współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i pod patronatem Wo-
jewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
i Prezydenta Miasta Poznania: 

• IX Dzień Urbanisty (5.02. 2016 r.) pt.: „Ustawa krajobrazowa – szansa na 
zmianę?”, 

• X Dzień Urbanisty (10 lutego 2017 r.) pt.: „Rewitalizacja – wyzwania i 
dylematy”, 

• XI Dzień Urbanisty (1 – 2 lutego 2018 r.) pt.: „W stronę miasta pięknego”.  

Kolejne spotkania w ramach obchodów Dnia Urbanisty cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem koleżanek i kolegów. Uczestnikami konferencji są przede 
wszystkim urbaniści, architekci, urzędnicy, samorządowcy, ale także naukowcy, 
studenci, społecznicy, prawnicy, przedstawiciele mediów i inwestorzy. 

Komisja Rewizyjna wyraża zadowolenie, że idea obchodów Dnia Urbanisty jest 
kontynuowana i stała się miejscem spotkań urbanistów. Impreza dostrzegana 
jest także w całym kraju, wpisywana w kalendarz szkoleń.  
Należy także zauważyć, że w tym roku była to konferencja 2-dniowa, co niosło 
dodatkowe wyzwania organizacyjne. Z których to wyzwań Zarząd naszego Od-
działu wywiązał się doskonale. 

 
3.2. Spotkania dyskusyjne z cyklu „Towarzyskie Urbanistów Pogawędki”: 

Celem spotkań jest stworzenie przestrzeni wymiany myśli i doświadczeń 
urbanistyki – wielkopolskiej i ogólnopolskiej, a coraz częściej także 
międzynarodowej. Dzięki temu, że są one otwarte i bezpłatne (uczestniczą w 
nich także osoby z poza naszego Towarzystwa), Pogawędki są doskonałą re-
klamą Oddziału TUP w Poznaniu.  
Komisja Rewizyjna ocenia bardzo pozytywnie organizację spotkań, podkreśla-
jąc różnorodność ich tematyki. 

 
3.3. Konkursy: 

3.3.1. Konkurs „Moja Wielkopolska”. 

W minionej kadencji zorganizowano kolejne XXV (2015), XXVI (2016) i XXVII 
(2017) edycje konkursu Oddziału TUP w Poznaniu na najlepszą studencką 
pracę dyplomową w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego pt.: 
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„Moja Wielkopolska”. Od XXVII edycji (2017) konkurs nosi imię naszej 
zasłużonej Koleżanki – Lidii Wejchert, która miała bardzo istotny wpływ na 
kształt przedmiotowego konkursu. 
Edycję kolejnych konkursów, kończyło - na Targach BUDMA, podczas corocznych 
obchodów Dnia Urbanisty – wręczenie nagród i wyróżnień, które corocznie 
ustanawiali: Wojewoda Wielkopolski i Prezydent Miasta Poznania (nagrody 
pieniężne – wypłacane bezpośrednio laureatom przez sponsorów).  

Zespół sędziowski, pod przewodnictwem kol. Ewy Pietz, pracował społecznie. 
Funkcję sekretarza organizacyjnego konkursu pełniła również społecznie kol. 
Elżbieta Piotrowska. 
Komisja Rewizyjna wyraża uznanie dla Zarządu, kontynuującego wieloletnią 
tradycję organizowania konkursu „Moja Wielkopolska”, składając jednocześnie 
kol. Elżbiecie Piotrowskiej podziękowania za jego organizację. 

 
3.3.2. Konkurs „Na najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną  

w Wielkopolsce”. 

Od 2010 r., Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu organizuje 
konkurs na najlepszą przestrzeń publiczną Wielkopolski. Celami konkursu jest: 
- kształtowanie nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez 
propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych, 
- promocja rozwiązań tworzących nową jakość przestrzeni w Wielkopolsce  
i cechujących się wysoką wartością. 
Konkurs ten, organizowany pod patronatem Marszałka Województwa Wielko-
polskiego jest też realizowany w innych regionach kraju i z założenia wyłania 
kandydatów do nagrody krajowej.  
W mijającej kadencji przeprowadzono i rozstrzygnięto 3 kolejne edycje konkur-
su: V (2015), VI (2016) i VII (2017). 

Komisja Rewizyjna z żalem zauważa, że w załączniku nr 5 do Sprawozdania 
Zarządu Oddziału nie zaznaczono jak w konkursie krajowym wypadli nasi lau-
reaci (np. w 2017 nagrodę w kategorii Rewitalizowana miejska przestrzeń pu-

bliczna otrzymała gmina Ryczywół, laureat naszego konkursu z 2016 r.) 
Uroczyste wręczenie nagród odbywa się tradycyjnie w dniu konferencji „Dzień 
Urbanisty”. Nagrody i wyróżnienia mają charakter honorowy.  
Funkcję sekretarza konkursu pełni społecznie (i znakomicie !) kol. Magdalena 
Trzpil, za co KR składa podziękowania. 

 
3.5. Współpraca z innymi organizacjami i jednostkami samorządowymi: 

Działalność prowadzona przez Oddział TUP w Poznaniu odbywa się przy stałej 
współpracy z szeregiem instytucji, m.in. z Międzynarodowymi Targami 
Poznańskimi, Stowarzyszeniem „Metropolia Poznań”, Akademickim Kołem Go-
spodarki Przestrzennej (UAM) i Miejską Pracownią Urbanistyczną. 




