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1. Z prac władz naczelnych TUP
W listopadzie i grudniu 2015 członkowie Zarządu Głównego spotykali się z rozmaitymi partnerami
TUP – m.in.:
- z zespołem, który przygotował V Kongres Urbanistyki Polskiej w Łodzi – co pozwoliło na
podsumowanie osiągnięć tej imprezy;
- z władzami Miasta Gdyni – w sprawach związanych z dorocznymi konferencjami, które chcemy
tam organizować oraz z przygotowaniem kolejnego Kongresu Urbanistyki Polskiej;
- z przedstawicielami Związku Miast Polskich – w sprawie wspólnego prowadzenia portalu Miasto
oraz możliwych innych pól współpracy w kolejnych latach;
- z przedstawicielami Izby Architektów RP – w związku z możliwością podejmowania wspólnych
inicjatyw legislacyjnych;
- z przedstawicielami Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN – co miało na celu
przedyskutowanie możliwych pól współpracy w 2016 r.;
- z przedstawicielami Unii Uczelni realizujących studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna –
także i w tym przypadku uzgodniliśmy możliwe pola współpracy w 2016 r.;

Wraz z konkretyzowaniem się poszczególnych inicjatyw będziemy na bieżąco informować o
planowanych wydarzeniach.
11.12.2015. po raz drugi w tej kadencji spotkała się Rada TUP.
Bardzo ważnym etapem naszej pracy stało się także pierwsze w kadencji posiedzenie Kolegium
TUP. Obradowało w siedzibie Towarzystwa w dniu 18.12.2015. W trakcie spotkania omówiliśmy
m.in.:
- dalsze kierunki współpracy z Unią Uczelni realizujących studia na kierunku Gospodarka
Przestrzenna;
- sytuację w poszczególnych Oddziałach oraz ich plany na 2016 r.;
- stan finansów Towarzystwa oraz plany związane z przebudową siedziby;
- stan prac nad uregulowaniem regulaminów działania ZG oraz przyznawania patronatów i in.;
- dalsze kierunki współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w związku z inicjatywą
ustanowienia Nagrody im. Prof. Jerzego Regulskiego;
- możliwości powrotu TUP do struktur międzynarodowych – Europejskiej Rady Planistów ECTP.
W ciągu najbliższych tygodni przewidujemy także podjęcie następujących działań:
- spotkanie członków ZG TUP z przedstawicielami firmy AMS – mające na celu omówienie
szczegółów możliwej dalszej współpracy;
- formalne zainicjowanie posiedzenia Kapituły Nagrody im. Prof. Jerzego Regulskiego,
współorganizowanej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej;
- spotkanie członków ZG TUP z przedstawicielami ministerstw odpowiedzialnych za sprawy
urbanistyki.
2. Konferencja programowa TUP
Zgodnie z wstępnymi zapowiedziami, planujemy organizację Konferencji Programowej
Towarzystwa. Znamy już jej termin i miejsce: 27 lutego 2016 r. (sobota), w Pałacu Staszica w
Warszawie (Nowy Świat 72). Godzina rozpoczęcia i szczegółowy program jest jeszcze w trakcie
ustalania. Konferencja jest nieodpłatna i otwarta dla wszystkich zainteresowanych członków
TUP. Chcielibyśmy przedyskutować pomysły na ewentualne zmiany w celach i sposobach
funkcjonowania naszej organizacji, wraz z wynikającymi stąd propozycjami zapisów w Statucie
TUP.
W związku z tym prosimy zainteresowane Oddziały i WSZYSTKICH CZŁONKÓW
TOWARZYSTWA o przygotowanie propozycji zagadnień do przedyskutowania oraz propozycji
wystąpień. Prosimy o ich nadsyłanie na adres: plorens.pg@gmail.com w terminie do 30 stycznia
2016 r. Uwaga! SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI zostanie rozesłany w pierwszych
dniach lutego.
3. Komisje ZG TUP
Jak już informowaliśmy w pierwszym, październikowym numerze Biuletynu, Zarząd Główny
zdecydował o powołaniu szeregu Komisji Problemowych. Pojawiły się jednak różne pytania i
wątpliwości. Tłumaczymy więc o co chodzi:
Po pierwsze – komisje są po to, by analizować zagadnienia istotne dla funkcjonowania
Towarzystwa i wypracowywać propozycje ulepszeń. Praca nad poszczególnymi tematami będzie
dzięki temu bardziej uporządkowana. Komisje wesprą merytorycznie Zarząd Główny i Radę TUP.

Po drugie – komisje są otwarte dla wszystkich członków TUP. Ty też możesz brać udział w pracach
dowolnej komisji (co więcej, możesz zapisać się do dowolnej liczby komisji!) - poinformuj nas
tylko o tym, pisząc mejla na adres: zg@tup.org.pl. Zapraszamy!
Po trzecie – komisje nie zostały jeszcze formalnie powołane przez ZG TUP, ale tak się stanie.
Proponujemy, by wpierw same zaczęły działać. Za zainicjowanie ich prac odpowiadają szefowie
komisji, wskazani spośród członków ZG TUP i Rady TUP.
Oto wstępna, proponowana lista komisji, wraz z ich aktualnym składem. Na żółto zaznaczeni są ich
szefowie:
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komisja ds. legislacji:
Elżbieta Szelińska
Grzegorz Buczek
Bartłomiej Kolipiński
Łukasz Mikuła
Barbara Pujdak
Igor Zachariasz

VII. Komisja ds. publikacji
urbanistycznych:
1.
Piotr Lorens
2.
Izabela Mironowicz
3.
Janusz Korzeń
4.
Grzegorz Buczek
5.
Łukasz Medeksza

II.
1.
2.
3.
4.
5.

Komisja ds. konkursów:
Tomasz Majda
Nina Juzwa
Elżbieta Piotrowska
Helena Freino
Magdalena Śliwa

VIII. Komisja ds. współpracy
zagranicznej:
1.
Piotr Lorens
2.
Izabela Mironowicz
3.
Grzegorz Buczek
4.
Tomasz Majda

III.
Komisja ds. finansowo regulaminowych:
1.
Barbara Pujdak
2.
Elżbieta Szelińska
3.
Maciej Borsa
IV.
1.
2.
3.
4.

Komisja ds. szkoleń i kompetencji:
Maciej Borsa
Izabela Mironowicz
Maciej Nowakowski
Barbara Bańkowska

V.
Komisja ds. certyfikacji
rzeczoznawców:
1.
Maciej Borsa
2.
Elżbieta Kraszewska
3.
Tomasz Sławiński
4.
Tadeusz Kmieć
VI.
1.
2.
3.
4.
5.

Komisja ds. kształcenia:
Krystyna Solarek
Nina Juzwa
Elżbieta Piotrowska
Izabela Mironowicz
Łukasz Mikuła

IX.
Komisja ds. komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej:
1.
Łukasz Medeksza
2.
Tomasz Majda
3.
Maciej Borsa
4.
Aneta Tomczak
5.
Elżbieta Albinowska
X.
Komisja ds. systemu planowania
przestrzennego:
1.
Członkowie Komisji przy KPZK +
TUP
XI.
Komisja ds. Społeczeństwa
Obywatelskiego:
1.
Maciej Borsa
2.
Izabela Mironowicz
3.
Elżbieta Szelińska
4.
Helena Freino
5.
Grzegorz Buczek
6.
Paweł Jaworski

XII.
1.
2.
3.
4.
5.

Komisja Jubileuszowa:
Bartłomiej Kolipiński
Kazimierz Bald
Maciej Nowakowski
Aneta Tomczak
Łukasz Medeksza

XIII. Komisja ds. współpracy ze
Stowarzyszeniem „Integracja“:
6.
Krystyna Solarek
7.
Tadeusz Markowski
8.
Bożenna Chwalibóg
9.
Hanna Kowińska

W związku powyższym prosimy zainteresowane Oddziały ORAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW
TOWARZYSTWA o nadsyłanie kandydatur do pracy w Komisjach – w terminie do 15 lutego 2016
r. Uwaga! Prace Komisji zostaną zainaugurowane w czasie Konferencji programowej w dniu
27.02.2016 w Warszawie .
4. Apel do Oddziałów
Przypominamy o konieczności odprowadzania wpływów ze składek do Zarządu Głównego. Dzięki
tym środkom utrzymujemy siedzibę TUP w Warszawie, prowadzimy sekretariat i księgowość
organizacji.
5. Wymyśl koncepcję wzmacniania powiązań na pograniczu polsko-niemieckim. Są nagrody!
O nadsyłanie pomysłów prosi Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy
Regionalnej i Przygranicznej. Opracowuje właśnie dokument pt. „Wspólna koncepcja przyszłości
2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań”. Jeśli masz jakąś propozycję, do 16 stycznia 2016
r. możesz wysłać abstrakt (na adres: Anja Neubauer, Hochschule Neubrandenburg, Fachbereich
Landschaftswissenschaften und Geomatik, Brodaer Str. 2, 17033 Neubrandenburg, Niemcy; lub
mejlem: neubauer@hs-nb.de). Najlepsze trzy prace zostaną nagrodzone w formie pieniężnej: po
500 €, 250 €, 100 €. Na 18 marca 2016 r. planowane jest sympozjum naukowe na ten temat w
Szczecinie. Więcej – na naszej stronie:
http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1260%3Asympozjumnaukowe-trendy-zmian-polsko-niemieckiego-obszaru-powiza-do2041&catid=39%3Akonferencje&Itemid=123&lang=pl.
6. Jedenasta edycja konkursu European Urban and Regional Planning Awards
Organizatorami są ECTP-CEU i Komitet Regionów. Zgłoszenia należy przesłać do 31 stycznia
2016 r. Więcej (po angielsku) – na naszej stronie:
http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1238%3A11-edycjakonkursu-european-urban-and-regional-planningawards&catid=49%3Aaktualnoci&Itemid=122&lang=pl.
7. Konferencja o Ustawie krajobrazowej – w Lądku-Zdroju
Konferencja zatytułowana jest Eko-Forum i została zaplanowana na 12.-14. stycznia 2016 r., w
Lądku-Zdroju. Organizatorem jest Fundacja Spacerowa 7. Wśród prelegentów są przedstawiciele
TUP – m.in. prof. dr hab. Tadeusz Markowski i dr Izabela Mironowicz. ZG TUP objął to
wydarzenie patronatem. Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć tu:
http://spacerowa7.pl/.
8. Co nowego w „Przeglądzie Urbanistycznym”
W sprawozdaniu ZG TUP na XVII WZD zamieszczona została informacja o działalności naszej
Redakcji w minionej kadencji oraz o planach na najbliższe miesiące, które staramy się

konsekwentnie realizować. W związku z tym przygotowujemy kolejne trzy tomy „Przeglądu”: XI
„pokongresowo-łódzki”, XII „partycypacyjno-krajobrazowy” i XIII „aglomeracyjnometropolitalny”. Zachęcamy do publikowania na łamach czasopisma – jedynego periodyku
polskich urbanistów – swoich, autorskich tekstów, poświęconych powyższej problematyce, a także
innym problemom interesującym nasze środowisko.
Tom XI - „pokongresowo-łódzki”, nad którego przygotowaniem obecnie intensywnie pracujemy,
ciesząc się wsparciem Związku Miast Polskich UM i MPU w Łodzi, poświęcony będzie
podsumowaniu V Kongresu Urbanistyki Polskiej oraz prezentacji problemów planowania
rewitalizacji Łodzi, prac nad nowym studium dla tego miasta, a także wynikom konkursu na
rewitalizację Uniejowa. Prezentacjom tym towarzyszyć będzie specjalny blok, przedstawiający
różne
aspekty
partnerstwa
między-samorządowego
i
między-sektorowego.
Rozpoczęte zostały także przygotowania do opracowania w perspektywie końca II kw. 2016 r. tomu
XII - „partycypacyjno-krajobrazowego”, poświęconego problemom partycypacji społecznej,
ochronie i kształtowaniu krajobrazu oraz problemom rozwoju regionu świętokrzyskiego (nawiązano
już w tej sprawie kontakty z wieloma potencjalnymi autorami oraz bezpośrednie kontakty ze
Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego i MPU w Kielcach). Podjęte zostały także prace
nad tomem XIII - „aglomeracyjno-metropolitalnym”, poświęconym problemom kształtowania i
planowania rozwoju głównych polskich obszarów funkcjonalnych, jakie planuje się utworzyć
wokół 18 miast wojewódzkich (planujemy wydać go w końcu 2016 r. lub na początku 2017 r.)
Zachęcamy przy okazji do wyposażenia swoich bibliotek zawodowych o zestawy wydanych dotąd
tomów „Przeglądu”. Proponujemy w związku z tym zamówienie tomów I/2009, II/2010, IV/2012,
V/2012, VI/2012, VII/2013, IX/2015 i X/2015 (nakład t. III/2011 jest już wyczerpany, a tom
VIII/2014 wydany jako specjalny przy niskim nakładzie jest już tylko dostępny na naszej stronie
www.przegladurbanistyczny.pl, na której znajdują się informacje o zawartości merytorycznej
poszczególnych tomów). Tomy I-II, IV-VI sprzedawane są po obniżonej cenie 20 zł, a tomy VII, IX
i X - po 30 zł. Przy ich zamawianiu prosimy o skorzystanie z druku zamówienia, którego wzór
zamieszczamy także na naszej stronie.
***********
Za kształt Biuletynu ZG TUP odpowiada Łukasz Medeksza. Wszelkie uwagi proszę kierować na
adres: lukaszmedeksza@gmail.com.
Prosimy o rozsyłanie Biuletynu wszystkim członkom TUP. Prosimy także Prezesów Oddziałów o
nadsyłanie adresów e-mailowych osób, które chciałyby otrzymywać Biuletyn. Przesłanie adresu emailowego traktujemy jako równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie Biuletynu.
Prosimy również, aby wszyscy członkowie TUP zarejestrowali się na naszej stronie internetowej
(opcja „Zarejestruj się”, w lewym, dolnym rogu strony).

