
 

 

Poznań, dnia 10 kwietnia 2018 r. 

  

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH – ODDZIAŁ W POZNANIU 

W KADENCJI 2015-2018 

 

I.  WŁADZE ODDZIAŁU 

Zarząd Oddziału: 

– kol. Piotr Sobczak – prezes, 

– kol. Agata Leraczyk – wiceprezes, 

– kol. Witold Andrzejczak – sekretarz, 

– kol. Filip Koczorowski – skarbnik, 

– kol. Monika Kozanecka – członek, 

– kol. Elżbieta Piotrowska – członek,  

– kol. Miłosz Sura – członek. 

Komisja Rewizyjna: 

– kol. Krystyna Berezowska-Apolinarska 

– przewodnicząca, 

– kol. Ewa Pietz – członek, 

– kol. Eleonora Rybczyńska – członek. 

 

Niektórzy członkowie Zarządu Oddziału wykonują również zadania poza pracami Zarządu. 

zakres zadań imię i nazwisko 

konkurs „Moja Wielkopolska” 
Sekretarz – kol. Elżbieta Piotrowska 
Sąd Konkursowy – kol. Filip Koczorowski 

konkurs „Najlepiej zagospodarowana 
przestrzeń publiczna w Wielkopolsce” 

Sąd Konkursowy – kol. kol.: Agata Leraczyk, 
Piotr Sobczak 

W ramach realizacji poszczególnych zadań i inicjatyw, na stałe lub okresowo z Zarządem Oddziału 

współpracują aktywni członkowie Oddziału wymienieni w poniższej tabeli. 

zakres współpracy imię i nazwisko 

Towarzyskie Urbanistów Pogawędki  
oraz obsługa profilu na portalu Facebook 

kol. Łukasz Olędzki 

konkurs „Moja Wielkopolska” 
Sąd Konkursowy 
 – kol. kol.: Iwona Ludwiczak, Ewa Pietz,  
Henryk Sufryd, Kazimierz Wejchert  



 

 

zakres współpracy imię i nazwisko 

konkurs „Najlepiej zagospodarowana 
przestrzeń publiczna w Wielkopolsce” 

Sekretarz – kol. Magdalena Trzpil  
Sąd Konkursowy – kol. kol.: Joanna 
Grocholewska, Łukasz Mikuła, Eleonora 
Rybczyńska, Kazimierz Wejchert 

różne sprawy bieżące (m.in. konferencja Dzień 
Urbanisty, spotkania okolicznościowe 
Oddziału) 

kol. kol.: Krystyna Berezowska-Apolinarska, 
Łukasz Mikuła, Ewa Pietz, Eleonora 
Rybczyńska, Joanna Woźniak, Ewa Zagdańska 

 

II.  SPRAWY CZŁONKOWSKIE 

W okresie sprawozdawczym zaszły istotne zmiany na liście członków Oddziału, które zostały 

scharakteryzowane w poniższej tabeli.  

liczba członków na dzień 09.04.2018 77 

w tym 

pełną składkę płaci 58 

emeryci i renciści 13 

członkowie honorowi 4 

zwolnieni z płacenia składek 2 

liczba członków na dzień 09.07.2015 61 

zmiana całkowita liczby członków w okresie sprawozdawczym +16 

w tym 

członkowie nowo przyjęci 25 

członkowie skreśleni (z powodu zaległości składkowych)  5 

członkowie skreśleni (z powodu śmierci) 4 

Imienna lista członków, którzy zostali przyjęci oraz skreśleni stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

sprawozdania.  

W okresie sprawozdawczym przyjęto 25 nowych członków, a 9 osób skreślono z listy, w efekcie 

czego ogólna liczba członków wzrosła o 16 osób w stosunku do momentu początkowego (tj. 9 lipca 

2015 r.). Daje to przyrost liczebności Oddziału o 26%. Szczególnie wysoka dynamika przyjęć miała 

miejsce w ostatnim roku okresu sprawozdawczego.  

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.   

Osoby skreślone w listopadzie 2015 r. to grupa zalegająca ze składkami i jednocześnie wyrażające 

wolę odejścia z TUP. Poza tą grupą przez cały przedmiotowy okres udało się uniknąć dalszych 

skreśleń i rezygnacji.   



 

 

III.  WARUNKI PRACY ZARZĄDU ODDZIAŁU 

1. Zaplecze lokalowe 

Ze względu na niewielkie możliwości finansowe Oddział nie dysponuje własnym lokalem, ani 

pomieszczeniem wynajmowanym na wyłączność. Od 1999 r. dzięki życzliwości dyrekcji Centrum 

Kultury Zamek, Oddział TUP w Poznaniu korzystał z adresu ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań. 

W 2016 r. ze względów praktycznych (m.in. opóźnienia w odbiorze poczty przychodzącej) 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. Tym samym adres Oddziału zlokalizowany w CK Zamek przestał ostatecznie być 

aktualny.  

Do prowadzenia działalności merytorycznej oraz organizacji spotkań wykorzystywane są lokale 

podmiotów zewnętrznych. Są to:  

− sale konferencyjne Międzynarodowych Targów Poznańskich („Dzień Urbanisty”), 

− kawiarnia „Cafe Misja” („Towarzyskie Urbanistów Pogawędki”), 

− inne lokale (spotkania okolicznościowe Oddziału). 

2. Pozostałe zaplecze techniczne 

Do listopada 2015 r. Oddział dysponował własnym numerem telefonu komórkowego (660 057 

116), który użytkował Sekretarz. Ze względów praktycznych i finansowych oraz na wniosek 

Sekretarza podjęto decyzję o zastąpieniu dotychczasowego numeru numerem prywatnym 

wnioskodawcy (665 135 735). 

Na potrzeby sprawniejszej wymiany informacji i zwiększenia dostępności materiałów w formie 

cyfrowej wśród Zarządu Oddziału oraz członków współpracujących założone zostało konto 

Dropbox.  

W 2016 r. opracowana została nowa szata graficzna dokumentów reprezentujących nasz Oddział, 

która zadebiutowała przy okazji konferencji IX „Dzień Urbanisty”. Oprócz nowego wzoru papieru 

firmowego wykonano nowe wizytówki i teczki, a zupełną nowością są eleganckie firmowe koperty. 

Autorką koncepcji nowej grafiki jest Kol. Agata Kubiak. 

W celu wyeliminowania konieczności corocznego wypożyczania sztalug na potrzeby ekspozycji 

prac nagrodzonych w konkursie „Moja Wielkopolska”, w 2018 r. dokonano zakupu 6 sztalug, które 

przechowywane są w archiwum Oddziału na ul. Tęczowej. 



 

 

3. Rozbudowa cyfrowego archiwum 

Ponieważ archiwum Oddziału zajmuje fizycznie bardzo dużo miejsca (kilkadziesiąt segregatorów 

oraz inne materiały), konieczna jest jego sukcesywna cyfryzacja i standaryzacja.  

Dokumenty z bieżącego okresu sprawozdawczego archiwizowane są w większości wyłącznie 

w formie cyfrowej (za wyjątkiem najważniejszych dokumentów takich jak dokumenty akcesyjne 

członków, uchwały Zarządu itp.). Ponadto niewielka część starszych dokumentów poddana została 

digitalizacji.  

Archiwum cyfrowe pozostaje w dyspozycji Sekretarza. Jednocześnie okresowo (raz na 2-3 

miesiące) wykonywana jest kopia zapasowa przechowywana na zakupionym w tym celu dysku 

zewnętrznym, znajdującym się w siedzibie Oddziału.   

Część danych przechowywana jest również online. Założone zostało nowe konto mailowe 

tup.poznan@gmail.com, do którego przypisany jest wirtualny dysk o pojemności 15 GB. Służy on 

do przechowywania oraz udostępniania m.in. galerii zdjęć oraz materiałów konferencyjnych, które 

za pomocą linkowania są dostępne z poziomu oddziałowej strony internetowej. Materiały 

zajmujące mniej miejsca, takie jak archiwalne komunikaty czy sprawozdania zostały zamieszczone 

bezpośrednio na serwerze przypisanym do strony Oddziału.  

IV.  KONTAKTY ZARZĄDU ODDZIAŁU Z CZŁONKAMI 

1. Kontakt bezpośredni bieżący 

Podstawowe znaczenie w bezpośrednich kontaktach Zarządu z członkami Oddziału ma poczta 

elektroniczna rozsyłana z konta sekretarz@tup.poznan.pl. W omawianym okresie 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. 

Niewielka część członków Oddziału nie dysponuje pocztą elektroniczną – w tych przypadkach 

odpowiednio wcześniej rozsyłana jest poczta tradycyjna informująca o nadchodzących 

wydarzeniach i spotkaniach organizowanych przez Oddział.  

Niezależnie od informacji dystrybuowanych wśród wszystkich członków Oddziału, odbywa się 

indywidulna komunikacja pomiędzy poszczególnymi członkami a Zarządem za pośrednictwem 

kontaktów mailowych (na konto sekretarz@tup.poznan.pl oraz rzadziej na konto 

biuro@tup.poznan.pl) oraz telefonicznych – obsługiwanych przez Sekretarza Oddziału. 

W nielicznych przypadkach kontakt przez członków nawiązywany jest listownie pocztą tradycyjną. 

Podobnie ze strony Zarządu w niektórych przypadkach wysyłane są listy papierowe.  

Dodatkową formą komunikacji bezpośredniej są przypomnienia o wydarzeniach organizowanych 

przez Oddział rozsyłane za pomocą wiadomości SMS.   

 



 

 

2. Kontakt bezpośredni okresowy 

Zarząd kontynuuje wydawanie Komunikatu oddziałowego, który stanowi podsumowanie 

działalności Oddziału w dłuższych okresach czasu. Komunikat jest rozsyłany pocztą elektroniczną 

(oraz dla wspomnianej grupy członków pocztą tradycyjną), a także publikowany na stronie 

internetowej Oddziału. W bieżącym okresie sprawozdawczym ukazało się łącznie 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). 

3. Informacje publikowane w Internecie 

Ważniejsze treści, których znaczenie niejednokrotnie wykracza poza zainteresowanie członków 

naszego Oddziału, są publikowane w Internecie.  

Głównym miejscem publikacji jest dział „aktualności” na oddziałowej stronie internetowej 

www.tup.poznan.pl oraz fanpage na portalu społecznościowym Facebook. Jednocześnie bieżąca 

działalność (konferencje, konkursy, spotkania dyskusyjne, galerie) jest archiwizowana na stronie 

internetowej Oddziału we właściwych zakładkach, o czym członkowie są informowani na bieżąco 

lub okresowo. Strona podlega systematycznej rozbudowie jednak docelowo konieczna jest jej 

całkowita przebudowa według obowiązujących obecnie standardów.  

Informacje o wydarzeniach organizowanych przez Oddział są publikowane również na stronie 

głównej TUP (www.tup.org.pl).  

4. Spotkania  

Osobną formą kontaktu Zarządu z członkami są spotkania o charakterze dyskusyjnym (cykl 

Towarzyskie Urbanistów Pogawędki opisany w dalszej części niniejszego sprawozdania), a także 

spotkania towarzyskie.  

data miejsce uwagi 

14.12.2015 
kawiarnia „Cafe 

Przymiarka”, 
ul. Wyspiańskiego 15 

− motywem przewodnim spotkania był jubileusz 90-
lecia kol. Henryka Sufryda 

9.01.2017 
Dom Kultury „Dom 

Tramwajarza”,  
ul. Słowackiego 19 

− obecne były 33 osoby (w tym 7 osób towarzyszących), 

− wieczór uświetnił kol. Ludwik Misiek, który 
opowiedział o swoich dokonaniach w życiu żołnierza 
podziemia, szybownika i urbanisty 

10.01.2018 
Inkubator Kultury 

„Pireus”, 
ul. Głogowska 35 

− obecne były 34 osoby (w tym 7 osób towarzyszących),  

− wydarzeniem specjalnym wieczoru była projekcja 
archiwalnych kronik filmowych pt. „Wejchertowie” 
wzbogacona komentarzem syna bohatera kroniki – 
Kol. Kazimierza Wejcherta 



 

 

Każdego roku w okresie świąteczno-noworocznym odbywają się uroczyste wieczory przeznaczone 

dla członków Oddziału, a także osób towarzyszących oraz zaproszonych gości. Spotkania te służą 

szerokiej integracji pomiędzy członkami reprezentującymi różne pokolenia, środowiska i grupy 

zawodowe. W bieżącym okresie sprawozdawczym odbyły się 3 takie wieczory. 

V.  REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH 

1. Zabrania Zarządu Oddziału  

Zebrania Zarządu Oddziału TUP w Poznaniu odbywały się przeciętnie raz na 2-3 miesiące. Łącznie 

w okresie sprawozdawczym miało miejsce 15 zebrań. Wykaz zebrań Zarządu Oddziału oraz 

podjętych uchwał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.  

2. Konferencja „Dzień Urbanisty” 

Konferencja „Dzień Urbanisty” jest wydarzeniem cyklicznym, wykreowanym i organizowanym 

corocznie przez Oddział TUP w Poznaniu, a jej celem jest propagowanie wiedzy i dobrych praktyk 

z dziedziny urbanistyki oraz planowania przestrzennego. Każdorazowo konferencja dotyczy innego 

ważnego zagadnienia, skupiając się z założenia na pozytywnych przykładach. 

W bieżącym okresie sprawozdawczym odbyły się 3 konferencje, wymienione w poniższej tabeli. 

data edycja / tytuł tematyka 

5.02. 
2016 

IX Dzień Urbanisty 
„Ustawa 

krajobrazowa – 
szansa na zmianę?” 

− omówienie szans i zagrożeń ujawniających się w praktyce 
funkcjonowania „ustawy krajobrazowej”, na podstawie 
praktyk polskich miast (Łódź, Gdańsk, Poznań); 

− aspekty prawne oraz finansowe ustawy „krajobrazowej” 

10.02. 
2017 

X Dzień Urbanisty 
„Rewitalizacja – 

wyzwania 
i dylematy” 

− omówienie szans i zagrożeń ujawniających się w praktyce 
funkcjonowania ustawy o „rewitalizacji”, na podstawie 
praktyk polskich miast (Poznań, Wrocław, Gdynia, Łódź); 

− narzędzia wspierania procesu rewitalizacji 

1-2.02. 
2018 

XI Dzień Urbanisty  
„W stronę miasta 

pięknego” 

− dzień I – nadchodzące zmiany legislacyjne w zakresie 
planowania przestrzennego (przedstawiciel Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa) + dyskusja panelowa 
z  udziałem ekspertów;  

− wieczorne spotkanie pt. „W stronę miasta pięknego nocą – 
wieczór światła z Philipsem”;  

− Dzień II – dotychczasowe doświadczenia w zakresie 
tworzenia uchwał krajobrazowych (Poznań, Gdańsk, 
Warszawa, Łódź, Nałęczów) + dyskusja panelowa z udziałem 
ekspertów 

 



 

 

Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą targom „Budma” i odbywa się na terenie 

Międzynarodowych Targów Poznańskich, naszego stałego partnera. „Dzień Urbanisty” od lat 

przyciąga szerokie grono uczestników, a zainteresowanie wydarzeniem systematycznie rośnie. 

Uczestnikami konferencji są przede wszystkim urbaniści, architekci, urzędnicy, samorządowcy, ale 

także naukowcy, studenci, społecznicy, prawnicy, przedstawiciele mediów i inwestorzy.  

Dobra organizacja, wysoki poziom merytoryczny oraz sprawne wykorzystywanie kanałów 

informacyjnych, wywołuje od lat bardzo pozytywny odbiór ze strony uczestników. Skala 

wydarzenia rośnie, a w strukturze uczestników zwiększa się udział osób przyjezdnych. Znaczna 

część gości odwiedza konferencję regularnie. Wydarzenie jest dobrze rozpoznawalne 

i ugruntowane w krajowym kalendarzu szkoleń. Liczba zgłoszeń w IX i X edycji sięgnęła ok. 250 

osób, natomiast XI edycja miała po raz pierwszy dwudniowy charakter a lista zarejestrowanych 

gości przekroczyła 400 osób. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  

Nasze przedsięwzięcie objęte jest patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania. Patronem medialnym wydarzenia 

jest portal Urbanistyka.Info, a od 2017 r. także portal Urbnews.pl.   

Materiały konferencyjne są publikowane na stronie internetowej Oddziału oraz stronie głównej 

TUP.  

3. Spotkania dyskusyjne z cyklu „Towarzyskie Urbanistów Pogawędki” 

Celem tych spotkań jest stworzenie przestrzeni wymiany myśli i doświadczeń urbanistyki – 

wielkopolskiej oraz ogólnopolskiej, a coraz częściej także międzynarodowej. Spotkania odbywają 

raz na dwa miesiące (z wyjątkiem letniego okresu wakacyjnego oraz zimowego szczytu 

działalności, kiedy organizowana jest konferencja „Dzień Urbanisty” oraz oddziałowe spotkanie 

świąteczne), zazwyczaj w drugi poniedziałek miesiąca. Zmieniona została godzina spotkań z 17.00 

na 18.00.  

Miejscem spotkań jest od samego początku kawiarnia „Cafe Misja” na ul. Gołębiej 1. Pogawędki 

urbanistyczne mają formę zarówno prelekcji prowadzonych przez zaproszonych gości, jak również 

otwartej dyskusji „przy kawie”. Wstęp na spotkania jest bezpłatny, a frekwencja wynosi 

w zależności od spotkania ok. 25-50 osób. 

Łącznie w okresie sprawozdawczym zorganizowano 9 spotkań (o kolejnych numerach od 16 do 24), 

a ich wykaz stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.  

4. Konkurs „Moja Wielkopolska” 

Celem konkursu jest popularyzacja w środowiskach akademickich zagadnień planowania 

przestrzennego i urbanistyki, poszerzenie wiedzy o problemach planowania miejscowego 

i regionalnego Wielkopolski, uzyskanie opracowań i materiałów studialnych wnoszących nowe 

wartości do działalności planistycznej i realizacji. Konkurs ma charakter otwarty, ograniczony do 

dyplomantów danego roku akademickiego wyższych uczelni w kraju i zagranicą, autorów prac 



 

 

dyplomowych związanych z problematyką planowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono i rozstrzygnięto 3 kolejne edycje konkursu: XXV 

(2015), XXVI (2016) i XXVII (2017). Konkurs każdorazowo uzyskał patronat honorowy Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania.  

Fundatorami nagród Pieniężnach dla laureatów byli każdorazowo Wojewoda Wielkopolski 

oraz Prezydent Miasta Poznania. Pula nagród wynosiła corocznie 8000 zł, a przyznane nagrody były 

wypłacane laureatom bezpośrednio przez fundatorów. W trzech ostatnich edycjach konkursu nie 

przyznano nagrody specjalnej im. Lidii Wejchert „za najlepiej wykreowaną przestrzeń publiczną”, 

której fundatorem jest kol. Kazimierz Wejchert. Uroczyste wręczenie nagród odbywa się 

tradycyjnie w dniu konferencji „Dzień Urbanisty”.  

Przebieg oraz wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej naszego Oddziału. 

Zestawienie nagrodzonych prac w konkursie „Moja Wielkopolska” oraz inne informacje zawiera 

załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.  

Sąd Konkursowy pracował społecznie pod przewodnictwem kol. Ewy Pietz, a funkcję sekretarza 

organizacyjnego konkursu pełniła społecznie kol. Elżbieta Piotrowska. 

Od XXV edycji (2015) konkurs zyskał nowe logo, którego autorką jest Kol. Agata Leraczyk.  

Od XXVII edycji (2017) konkurs nosi imię naszej zasłużonej Koleżanki – Lidii Wejchert, która miała 

bardzo istotny wpływ na kształt przedmiotowego konkursu.  

5. Konkurs „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń w Wielkopolsce” 

Celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez 

propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych, a także promocja 

rozwiązań tworzących nową jakość przestrzeni w Wielkopolsce i cechujących się wysoką wartością 

społeczną, kulturową, ekologiczną, organizacyjną oraz marketingową. Przedmiotem konkursu są 

przestrzenie publiczne zrealizowane przez dowolny podmiot gospodarczy lub administrację 

publiczną na terenie województwa wielkopolskiego. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono i rozstrzygnięto 3 kolejne edycje konkursu: V (2015), 

VI (2016) i VII (2017). Konkurs każdorazowo uzyskał patronat honorowy Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego.  

Uroczyste wręczenie nagród odbywa się tradycyjnie w dniu konferencji „Dzień Urbanisty”. 

Nagrody i wyróżnienia mają charakter honorowy. Podobne konkursy są organizowane także 

w innych regionach kraju, a laureaci są kwalifikowani do konkursu na poziomie krajowym.  

Przebieg oraz wyniki konkursu są corocznie publikowane na stronie internetowej naszego 

Oddziału. Zestawienie nagrodzonych realizacji w konkursie „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń 

publiczna w Wielkopolsce” oraz inne informacje zawiera załącznik nr 5 do niniejszego 

sprawozdania.  



 

 

Sąd Konkursowy pracował społecznie, a funkcję sekretarza organizacyjnego konkursu również 

społecznie pełniła kol. Magdalena Trzpil. 

6. Udział w pracach organów centralnych TUP 

W bieżącym okresie sprawozdawczym przedstawiciele naszego Oddziału uczestniczyli w pracach 

organów centralnych Towarzystwa Urbanistów Polskich zgodnie z przyjętymi funkcjami: 

− kol. Łukasz Mikuła – członek Zarządu Głównego TUP, 

− kol. Elżbieta Piotrowska – członek Rady TUP, 

− kol. Iwona Ludwiczak – członek Sądu Koleżeńskiego TUP. 

Ponadto w zebraniach kolegialnych uczestniczyli – kol. Agata Leraczyk i kol. Filip Koczorowski. 

W dniu 27 lutego 2016 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Programowa, zorganizowana przez 

Zarząd Główny TUP. Przedmiotem konferencji była dyskusja nad przyszłym kształtem Towarzystwa 

i drogą dojścia do założonej wizji. Zarząd sformułował stanowisko Oddziału względem 

postawionych tez, które następnie zostało zaprezentowane w Warszawie przez kol. Elżbietę 

Piotrowską i kol. Eleonorę Rybczyńską.  

Ponadto Zarząd Oddziału (wraz z członkami stale współpracującymi) aktywnie angażował się 

w prace przygotowawcze do zmian statutowych.  

VI. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI I PODMIOTAMI 

Aktywność Oddziału wymaga podejmowania współpracy z licznymi podmiotami, a jej 

charakterystyka została przedstawiona w poniższej tabeli.  

podmiot rok zakres współpracy 

Centrum Kultury 
Zamek 

do 2016 − użyczenie adresu na potrzeby Oddziału 

Miejska Pracownia 
Urbanistyczna  
w Poznaniu 

2015, 
2018 

− użyczenie sali na potrzeby Walnych Zebrań Oddziału 

do 2016 − użyczenie pomieszczeń na potrzeby archiwum 

Koczorowski Kancelaria 
Urbanistyczna 

od 2016 
− użyczenie adresu na potrzeby Oddziału, 

− użyczenie pomieszczeń na potrzeby archiwum 

Miasto Poznań / 
Prezydent Miasta 
Poznania 

stale 

− patronat honorowy Prezydenta Miasta Poznania nad 
konferencją „Dzień Urbanisty” oraz konkursem „Moja 
Wielkopolska”,  

− fundowanie nagród pieniężnych dla laureatów konkursu 
„Moja Wielkopolska” 

2017 − sponsoring konferencji X „Dzień Urbanisty” 

2018 − organizacja i sponsoring konferencji XI „Dzień Urbanisty” 

2018 
− użyczenie pomieszczenia na spotkanie świąteczne 

Oddziału w Inkubatorze Kultury „Pireus” 



 

 

podmiot rok zakres współpracy 

Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań 

2018 − organizacja i sponsoring konferencji XI „Dzień Urbanisty” 

Międzynarodowe Targi 
Poznańskie 

stale 
− organizacja konferencji „Dzień Urbanisty” (wynajem 

pomieszczeń konferencyjnych) 

Marszałek 
Województwa 
Wielkopolskiego 

stale 
− patronat honorowy nad konferencją „Dzień Urbanisty” 

oraz konkursami „Moja Wielkopolska” i „Najlepiej 
zagospodarowana przestrzeń Publiczna w Wielkopolsce” 

Wojewoda 
Wielkopolski 

stale 
− patronat honorowy nad konkursem „Moja 

Wielkopolska” oraz fundowanie nagród pieniężnych dla 
laureatów  

portal Urbanistyka.Info stale 
− patronat medialny konferencji „Dzień Urbanisty”, 

− podłączenie forum dyskusyjnego do strony internetowej 
Oddziału 

portal Urbnews.pl 2017-18 − patronat medialny konferencji „Dzień Urbanisty” 

Akademickie Koło 
Gospodarki 
Przestrzennej  
(UAM w Poznaniu) 

stale 

− pomoc przy organizacji konferencji „Dzień Urbanisty” 
(wolontariat), 

− patronat honorowy Oddziału dla inicjatyw AKNGP 
(konferencja „Dni Planisty”, czasopismo „Przegląd 
Planisty”) 

kawiarnia „Cafe Misja” stale 
− wynajem sali na potrzeby spotkań z cyklu „Towarzyskie 

Urbanistów Pogawędki”  

AMS 2016 − sponsoring konferencji IX „Dzień Urbanisty” 

Sweco  2017 − sponsoring konferencji X „Dzień Urbanisty” 

Philips 2018 
− organizacja spotkania wieczornego podczas konferencji 

XI „Dzień Urbanisty” 

Galeria Miejska Arsenał 2018 
− organizacja spotkania wieczornego podczas konferencji 

XI „Dzień Urbanisty” 

Sąd Okręgowy w 
Poznaniu 

2017 
− rekomendacje na biegłych sądowych z zakresu 

urbanistyki udzielone przez Oddział na wniosek Sądu 
Okręgowego w Poznaniu 

 

Ponadto mniej formalna współpraca prowadzona jest z innymi stowarzyszeniami zawodowymi 

(Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie Historyków Sztuki 

Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Poznaniu), 

a także poznańskimi uczelniami wyższymi.  

VII. AKTYWNOŚĆ CZŁONKÓW ODDZIAŁU W STRUKTURACH TUP                                                        

       ORAZ INNYCH ORGANIZACJACH I PROJEKTACH 

Poniższe zestawienie zostało wykonane w oparciu o informacje znane Zarządowi lub przekazane 

przez członków. Stanowi ono selektywny obraz działalności członków Oddziału na polu 



 

 

stowarzyszeniowym (poza Oddziałem), naukowym lub zawodowym. Pominięcie czyjejś aktywności 

jest wielce prawdopodobne, lecz całkowicie niezamierzone. 

Kol. Witold Andrzejczak  

– członek Metropolitalnej Komisji Planistycznej przy Stowarzyszeniu Metropolia Poznań; 

Kol. Biernacki Jan  

– Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji „Zawarcie” powołanego na potrzeby Gminnego 

Programu Rewitalizacji w Gorzowie Wlkp.; 

Kol. Grzegorz Gąsiorek  

– członek SARP Oddział w Gorzowie Wlkp.; 

Kol. Joanna Grocholewska  

– członek Metropolitalnej Komisji Planistycznej przy Stowarzyszeniu Metropolia Poznań; 

Kol. Monika Kozanecka  

– współtwórczyni oraz redaktorka portalu Urbanistyka.Info; 

Kol. Andrzej Kucharczyk 

– udział (jako pracownik MPU w Pile) w międzynarodowym projekcie „Uwolnij swój potencjał – 

uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space” w ramach współfinansowaego 

przez UE Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER); celem projektu jest 

poprawa efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi o kluczowym znaczeniu 

lokalnym;  

Kol. Iwona Ludwiczak  

– członek Sądu Koleżeńskiego TUP, 

– członek Towarzystwo Opieki nad Zabytkami,  

– członek The International Society of City and Regional Planners; 

Kol. Agata Marciniak  

– członek Metropolitalnej Komisji Planistycznej przy Stowarzyszeniu Metropolia Poznań; 

Kol. Łukasz Mikuła  

– członek Zarządu Głównego TUP, 

– radny oraz Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania,  

– Przewodniczący Metropolitalnej Komisji Planistycznej przy Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, 

udział w projektach:  

– „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane” 

(PO Pomoc Techniczna 2014-2016), 

– „Local Public Sector Reforms: An International Comparison” (program COST 2013-2017) 

– „Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym” (grant NCBiR 

2015-2018), 



 

 

– „Zintegrowane zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w krajach 

postsocjalistycznych Europy” (grant NCN 2017-2019), 

– „COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance -CONNECTING 

Nature” (program Horizon 2020 2017-2022); 

Kol. Berta Paluszewska  

– członek SARP Oddział w Gorzowie Wlkp.; 

Kol. Elżbieta Piotrowska  

– członek Rady TUP przy Zarządzie Głównym TUP; 

– udział w projekcie „Geocentrum Doskonałości” – autorski program dostosowywania 

studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań 

rynku pracy (UAM w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, 2015-18); 

projekt współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; I edycja 

zajęć praktycznych (30 h) z zakresu planowania na poziomie lokalnym zakończona w 2016 r. 

i II edycja (30 h) zakończona w czerwcu 2017 r.; 

– udział w zespole autorskim projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata 

2017-2023” (UAM w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, 2017) 

Kol. Krzysztof Pyszny  

– członek Metropolitalnej Komisji Planistycznej przy Stowarzyszeniu Metropolia Poznań; 

Kol. Piotr Sobczak  

– członek Metropolitalnej Komisji Planistycznej przy Stowarzyszeniu Metropolia Poznań; 

Kol. Henryk Sufryd  

– członek Zarządu Oddziału SARP w Poznaniu; 

Kol. Miłosz Sura  

– sekretarz Metropolitalnej Komisji Planistycznej przy Stowarzyszeniu Metropolia Poznań; 

Kol. Michalina Szeliga  

– członek Metropolitalnej Komisji Planistycznej przy Stowarzyszeniu Metropolia Poznań. 

VIII. FINANSE 

W obecnej kadencji sytuacja finansowa Oddziału była stabilna. Wydatki bieżące oraz inwestycyjne 

nie przekroczyły uzyskiwanych przychodów.  

Stałym źródłem dochodów Oddziału są składki członkowskie. W wyniku prowadzenia 

konsekwentnych działań mobilizujących członków do opłacania składek członkowskich w znacznym 

stopniu udało się zmniejszyć zadłużenie wewnętrzne Oddziału. W efekcie w latach 2016-18 nie 

dokonano skreśleń z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich. Jednocześnie 

wzrastająca liczna członków zwiększa miesięczne wpływy Oddziału.  



 

 

Innym źródłem dochodu dla Oddziału jest organizacja konferencji „Dzień Urbanisty”. Zyski dla 

Oddziału (po odliczeniu wszystkich kosztów oraz kwoty należnej Zarządowi Głównemu) wyniosły 

w 2017 r. – 1905,25 zł oraz w 2018 r. – 1674,84 zł. 

Stan zasobów finansowych Oddziału TUP w Poznaniu na dzień 31 marca 2018 r. wynosi razem 

8499,04 zł (w tym na koncie: 8496,50 zł i w kasie: 2,54 zł). 

Szczegółowe sprawozdanie finansowe za bieżący okres sprawozdawczy stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego sprawozdania. 

 

 

Spis załączników do sprawozdania 

1. Lista osób wpisanych na listę członków / skreślonych z listy członków 

2. Wykaz zebrań zarządu oddziału oraz podjętych uchwał 

3. Wykaz spotkań z cyklu „Towarzyskie Urbanistów Pogawędki”  

4. Wykaz edycji konkursu „Moja Wielkopolska”  

5. Wykaz edycji konkursu „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce” 

6. Sprawozdanie finansowe 

 

 

 

Sprawozdanie sporządzili: 

 

 

Niniejsze sprawozdanie zostało przekazane do wiadomości:   

1. Komisja Rewizyjna Oddziału TUP w Poznaniu 

2. członkowie Oddziału TUP w Poznaniu 

3. Zarząd Główny TUP 

 


