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Koleżanki i Koledzy 

CZŁONKOWIE TUP 

Oddajemy w Wasze ręce drugi w kadencji 2018-2021, 

numer Biuletynu Zarządu Głównego Towarzystwa 

Urbanistów Polskich. Treści w nim zawarte, mają 

wartość merytoryczną i informacyjną. 

W tym numerze Biuletynu wybrzmiewają problemy 

legislacji będące kanwą polskiego planowania prze-

strzennego. Przedstawiamy krótką relację z debat, ja-

kie odbyły się w Najwyższej Izbie Kontroli oraz  

w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.  Przedsta-

wiamy opinię Zarządu Głównego oraz Rady TUP do-

tyczącą zmian w systemie planowania przestrzennego. 

Zamieszczamy relację z wydarzeń o szczególnym 

znaczeniu: z Jubileuszu profesora Tadeusza Markow-

skiego oraz z rozdania nagród w konkursie Lider Do-

stępności. 

Z bieżących prac Zarządu Głównego TUP przedsta-

wiamy: zmiany jakie wprowadziliśmy w regulaminie 

przyjmowania nowych członków Towarzystwa, nowe 

procedury RODO, regulamin dotyczący „antyterroryz-

mu” oraz zmianę zasad działania ZEiW.  

Po raz pierwszy pojawiają się również relacje z dzia-

łalności, przesłane przez poszczególne oddziały tere-

nowe TUP. 

Miłej lektury. 

 

Zarząd Główny TUP 

Lipiec 2019 

 

 

   

 

 

   

 

  



  

           W dniu 21 marca 2019 roku, w siedzibie 

Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie, odbyła 

się w debata zatytułowana: „Społeczny, ekono-

miczny i środowiskowy wymiar kryzysu polskiej 

przestrzeni”. Konferencja to wspólne przedsię-

wzięcie NIK, Komitetu Przestrzennego Zago-

spodarowania Kraju przy Prezydium PAN oraz 

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Insty-

tutu Geografii oraz Przestrzennego Zagospoda-

rowania PAN. W debacie czynny udział wzięli 

przedstawiciele Towarzystwa Urbanistów Pol-

skich. Uczestnicy debaty szukali przyczyn panu-

jącego w Polsce bezładu miast i wsi. Z prac ze-

społu naukowców Polskiej Akademii Nauk wy-

nika, że chaos przestrzenny kosztuje nas 84,3 

mld zł rocznie. 
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Debata „Społeczny, ekonomiczny i środowiskowy wymiar kryzysu polskiej przestrzeni” 

Warszawa, 21 marca 2019 roku 
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CHAOS ZA MILIONY, CZYLI O WYMIARACH I KOSZTACH  

KRYZYSU POLSKIEJ PRZESTRZENI.  

DEBATA W NAJWYŻSZEJ IZBIE KONTROLI 
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20,5 mld zł to koszt infrastruktury rozproszonej 

zabudowy, 12,6 mld zł pochłania ochrona śro-

dowiska i zdrowia, 31,5 mld zł to koszty nad-

miernie wydłużonych dojazdów do pracy  

i szkoły. Suma kosztów jest pięciokrotnie wyż-

sza, niż zaplanowane w ustawie budżetowej na 

2019 rok wydatki na szkolnictwo wyższe. Czy 

Polskę stać na taką hojność? Oczywiście, że 

nie. Podczas debaty zaproszeni goście poruszali 

kwestie m.in. przyczyn i skutków złego stanu 

polskiej przestrzeni, kosztów, koniecznych 

zmian oraz kierunków niezbędnych reform  

w planowaniu i gospodarowaniu przestrzenią.  

 Debatę rozpoczął Prezes NIK Krzysztof 

Kwiatkowski prelekcją "System gospodarowa-

nia przestrzenią jako dobrem publicznym". 
  



  

 

 Prof. Tadeusz Markowski, współautor 

raportu oraz członek Rady TUP, przedstawił re-

ferat zatytułowany: „Warunki i cechy sprawne-

go (skutecznego, efektywnego i korzystnego) re-

gulacyjnego planowania przestrzennego na po-

ziomie lokalnym” 
3
. Wskazał w nim szereg roz-

wiązań, których wprowadzenie umożliwiłoby 

odwrócenie patologicznego stanu rzeczy w go-

spodarce przestrzennej. Za najważniejsze dzia-

łania uznał:  

 wprowadzenie powszechnych opłat plani-

stycznych przy wydawaniu pozwoleń na bu-

dowę; 

 możliwości nieodpłatnego przejmowania 

części gruntów prywatnych na cele publicz-

ne w ramach procesu parcelacji; 

 stworzenie funduszu kompensującego straty 

z tytułu ograniczeń prawa własności na 

rzecz wartości publicznych; 

 stworzenie funduszy na wykup nieruchomo-

ści z ograniczonymi prawami wynikającymi 

z programów adaptacyjnych; 

 wprowadzenie racjonalnego systemu podat-

ków majątkowych adekwatnych do wyzwań 

współczesnej gospodarki (ad valorem); 

 wprowadzenie opłat i podatków od korzyści 

z decyzji planistycznych; 

 konieczność wzmocnienia rangi zawodu  

i ochronę zespołów planowania, jako insty-

tucji ochrony interesu publicznego. 

Puentą wypowiedzi było wskazanie szerokiej 

gamy ponad 60 instrumentów planistycznych, 

prawnych, ekonomicznych i fiskalnych, finan-

sowych i organizacyjno – instytucjonalnych 

oraz informacyjnych, których dopracowały się 

kraje z grupy OECD. 

 W kolejnym referacie, dr arch. Adam 

Kowalewski, precyzyjnie wskazał główne źró-

dła kryzysu racjonalnej gospodarki przestrzen-

nej, a także wynikające z niego skutki oraz 

szkody gospodarcze i społeczne. Na koniec 

wypowiedzi prelegent zdefiniował bariery  

w zakresie wprowadzenia zmian ustawowych 

oraz wypunktował rekomendacje i kierunki ko-

niecznych reform 
4
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 W NIK, na podstawie ponad 40 kontroli 

przeprowadzonych w okresie od 2010 do 2016 

roku, opracowano raport o tożsamym jak referat 

tytule: pn. „System gospodarowania przestrze-

nią gminy jako dobrem publicznym”. W ocenie 

Izby, polska przestrzeń jest źle zarządzana,  

a chaos i brak ładu przestrzennego negatywnie 

wpływają na szeroko rozumianą jakość życia 

mieszkańców 
(1).

 

 Kontrolerzy NIK wykazali, że chaos 

przestrzenny ma wiele wspólnego z powszech-

nym brakiem miejscowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego. Wiele gmin unika ich 

uchwalania ze względu na koszty, które zwią-

zane są z obowiązkiem wykupu terenu pod dro-

gi publiczne projektowane w planie miejsco-

wym, jak również z odszkodowaniami, jeżeli  

w wskutek uchwalenia planu nastąpiła zmiana 

sposobu użytkowania terenu. Za główną przy-

czynę obecnego stanu przestrzeni uznano sys-

tem planowania i zagospodarowania prze-

strzennego, który nie zapewnia w praktyce sku-

tecznych narzędzi gwarantujących racjonalne 

gospodarowanie przestrzenią. 

 Prelegentami w dyskusji byli również 

prof. prof. Roman Słowiński - wiceprezes Pol-

skiej Akademii Nauk, który zaapelował do rzą-

du o rozwiązanie problemu kryzysu przestrzen-

nego w Polsce oraz Prof. Przemysław Śleszyń-

ski, który przedstawił raport Komitetu Prze-

strzennego Zagospodarowania Kraju przy Pre-

zydium Polskiej Akademii Nauk (KPZK PAN). 

To 800 stron rzetelnej wiedzy o przestrzeni pu-

blicznej w naszym kraju, przygotowanej przez 

30 naukowców z różnych ośrodków badaw-

czych. Raport identyfikuje problem oraz jego 

przyczyny, podlicza koszty, proponuje rozwią-

zania. Dotyczy niemal wszystkich obszarów 

działalności człowieka. Z raportu wynika, że 

chaos przestrzenny to nie tylko straty liczone  

w miliardach złotych. To także poważne szkody 

społeczne, w szczególności rosnące niedopaso-

wanie miejsc pracy i zamieszkania, coraz niższa 

jakość życia, coraz bardziej niewydolny system 

administracyjny oraz terytorialny 
(2)
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Debata „Społeczny, ekonomiczny i środowiskowy wymiar kryzysu polskiej przestrzeni” 

Warszawa, 21 marca 2019 roku 

Z prezentacji dr Adama Kowalewskiego: 

Bariery zmian 

Reforma wymaga szeregu trudnych, ustrojo-

wych zmian:  

 ograniczenia „wolności zabudowy”; 

 wprowadzenia kontroli procesów prze-

strzennych, zwłaszcza wzmocnienia planowa-

nia; 

 ograniczenie decyzji administracyjnych. 

Zmiany naruszą liczne interesy: 

 kancelarii adwokackich i firm projektowych 

przygotowujących wystąpienia inwestorów – 

wielomilionowy rynek; 

 spekulantów na rynku nieruchomości; 

 rolników, zwłaszcza właścicieli karłowatych 

gospodarstw rolnych (interesy chronione przez 

polityków). 

 Zmian nie wspiera część działaczy samorzą-

dowych - sporządzanie planów jest kosztowne  

i pracochłonne. Partycypacja społeczna jest 

trudnym zadaniem, brak bowiem w planistycz-

nych procedurach nowoczesnych instrumentów 

negocjacyjnych. Uchwalenie planu ogranicza 

możliwość rządzenia. W efekcie, część organi-

zacji samorządowych nie popiera zmiany prawa 

(…). Barierą zmian jest wadliwy proces legisla-

cyjny - paradoksalnie, jego najostrzejszymi kry-

tykami są obecnie prawnicy i legislatorzy. 

 

 Na spotkaniu rozpoczęto również dys-

kusje o nowych założeniach systemu planowa-

nia i zagospodarowania przestrzennego 
5
. 

ZG TUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)

 NIK o systemie gospodarowania przestrzenią 

gminy jako dobrem publicznym [analiza NIK] 

>> 
(2) (3) (4) 

prezentacje:
 
prof. Przemysława Śleszyń-

skiego, prof. Tadeusza Markowskiego i dr arch. 

Adama Kowalewskiego zamieszczone są na 

stornie: 

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kryzys-

gospodarowania-przestrzenia-debata.html  
(5) 

prezentacja
 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwo-

ju zamieszczona jest na stornie: 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,19649,vp,22260.

pdf 
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ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU  

SEMINARIUM W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY i ROZWOJU 

 W dniu  27 marca 2019 roku  w siedzi-

bie MIiR odbyło się   seminarium, z udziałem 

przedstawicieli  dwóch Departamentów:  Polity-

ki Przestrzennej (DPP) i  Strategii Rozwoju  

(DSR),  oraz  przedstawicieli TUP. Materiałami 

wyjściowymi do dyskusji  były dostarczone 

przez ministerstwo projekty zmiany trzech 

ustaw: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(uzppr), o samorządzie województwa (usw),  

o samorządzie gminnym (usg). Seminarium 

miało pragmatyczny i warsztatowy charakter, 

jednakże w dyskusji wybrzmiewały również od-

niesienia do zagadnień bardziej ogólnych  

i kwestii  systemowych, stanowiących koniecz-

ne tło dla oceny proponowanych rozwiązań.   

W uzupełnieniu wcześniej rozesłanych materia-

łów DPP przedstawił zarys  modelu planowania 

przestrzennego, stanowiący merytoryczną pod-

stawę będących w toku prac nad nową ustawą  

o planowaniu przestrzennym (tzw. ustawą plani-

styczną). DPP poinformował również, że  przed-

łożone projekty zmian ustaw  to rezultat  „nało-

żenia” na przygotowywany w DSR projekt 

zmiany uzppr, czyli rozwiązań z zakresu plano-

wania przestrzennego, które mają zapewnić zin-

tegrowanie planowania rozwoju. Na wstępie 

dyskusji postawiono pytania: 1) W jaki sposób  

powinien być zorganizowany i funkcjonować 

ośrodek koncepcyjny zintegrowanego planowa-

nia strategicznego na poziomie kraju? 2) Jak, 

wobec faktu, że powiat nie jest umocowanym 

prawnie podmiotem polityki przestrzennej, 

uwzględnić w systemie planistycznym jego za-

dania w zakresie lokalizacji inwestycji celu pu-

blicznego? 

 

Blisko czterogodzinna dyskusja (bez żadnych 

ograniczeń czasowych) – zgodnie z przyjętym 

założeniem - była prowadzona w sposób warsz-

tatowy, polegający na interaktywnym  zabiera-

niu głosu, stawianiu pytań i szukaniu odpowie-

dzi. Uczestnicy seminarium  zabierali głos wie-

lokrotnie, poruszając  różne przeplatające się  

wątki  wieloaspektowego  z natury  rzeczy  pro-

blemu zintegrowanego planowania rozwoju. 

W ramach dyskusji wybrzmiały: 

 aspekty ideowo - celowe zmian legislacyj-

nych; 

 związki strategii  z aktami planowania  prze-

strzennego; 

 relacje między różnymi poziomami plano-

wania; 

 zagadnienia wdrożeniowe zintegrowanego 

planowania. 

 Niemal wszystkie głosy w dyskusji od-

nosiły się w sposób mniej lub bardziej bezpo-

średni do istniejącego stanu prawnego oraz jego 

pożądanych zmian. Wybrzmiewały wątki roz-

dzielności ustawowej zagadnień ustrojowych  

i ustaleń merytorycznych, wprowadzenia stan-

dardów legislacyjnych dających możliwość 

prowadzenia efektywnych konsultacji społecz-

nych, monitoringu skuteczności rozwiązań 

prawnych, szczegółowości regulacji i ich kla-

rowności oraz zakresu i terminowości wprowa-

dzania przepisów wykonawczych. Warsztatowa 

forma dyskusji umożliwiła wypracowanie kie-

runkowych rekomendacji. 

ZG TUP 
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LIDER DOSTĘPNOŚCI  

LAUREACI KONKURSU 2019 

 TUP jest współorganizatorem konkursu, 

poświęconego problemom dostępności miejskiej 

dla osób niepełnosprawnych. Konkurs „Lider 

dostępności” organizowany od 2015 roku, jest 

wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Przyjaciół 

Integracji i Towarzystwa Urbanistów Polskich 

organizowaną pod patronatem Prezydenta Pol-

ski. Nagradzane są obiekty i przestrzenie, które 

uznaje się za najlepiej dostosowane do potrzeb 

osób z różnymi niepełnosprawnościami. Głów-

nym założeniem konkursu jest promowanie 

projektowania uniwersalnego oraz rozwiązań 

urbanistycznych i architektonicznych reali-

zowanych „bez barier”. Konkurs odgrywa 

ważną rolę w budowaniu świadomości wśród 

włodarzy miast oraz wszystkich, którzy mają 

wpływ na niwelowanie przeszkód architekto-

nicznych: planistów, urbanistów i architektów. 

Jego założeniem jest również szeroka edukacja  

i rozpowszechnianie wiedzy, jak budować prze-

strzeń, żeby mogli korzystać z niej wszyscy. 

Kapituła Konkursu, przyznaje nagrody w ośmiu 

kategoriach: najlepiej zaprojektowana lub zmo-

dernizowana pod względem dostępności prze-

strzeń publiczna, obiekt kulturalny lub eduka-

cyjny, obiekt usługowy, obiekt mieszkalny oraz 

obiekt zabytkowy w którym zostały zrealizowa-

ne ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakre-

sie dostępności. Kapituła co roku wskazuje 

również laureata nagrody za całokształt prac 

 

twórczych dla osoby lub firmy niwelującej ba-

riery przestrzenne. Specjalnym wyróżnieniem 

GRAND PRIX może być również doceniona 

firma lub instytucja za szczególne działania na 

polu budowania miasta dla wszystkich jego 

użytkowników.  

 Rozstrzygnięcie 4 edycji Konkursu Li-

der Dostępności 2019 odbyło się dnia 8 maja 

2019 roku w Pałacu Prezydenckim w Warsza-

wie. Podczas odbierania statuetek, laureaci mó-

wili o tym, jak zmienia się przestrzeń oraz 

wskazywali na oczywistość projektowania uni-

wersalnego. 

 W 2019 roku Kapituła Konkursu „Lider 

Dostępności 2019” przyznała Grand Prix, sie-

dem nagród i cztery wyróżnienia. Podczas gali 

w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej 

Duda wraz z prezesem TUP Tomaszem Majdą 

oraz członkiem Zarządu Integracji Tomaszem 

Przybysz-Przybyszewskim, wręczyli nagrody  

w następujących kategoriach: 

 Architekt/Urbanista – JEMS Architekci; 

 Sieć placówek – oddziały BNP Paribas 

Bank Polska; 

 Obiekt kulturalny/edukacyjny – Centrum 

Edukacji Ekologicznej w Nowej Palmiar-

ni, Muzeum Łazienki Królewskie w War-

szawie; 

 Obiekt kulturalny/edukacyjny – Przedszkole 

„Żółty Słonik” w Suwałkach;  
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  Obiekt usługowy – KÄRCHER Hala Cra-

covia Centrum Sportu Niepełnospraw-

nych;  

 Wyróżnienie: Centrum Aktywności Mię-

dzypokoleniowej „Nowolipie” (CAM)  

w Warszawie; 

 Obiekt mieszkalny/hotelowy – Dom Stu-

dencki „Hanka ” UAM;  

 Wyróżnienie: Centrum Rehabilitacji Spo-

łecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności 

Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tar-

nowie; 

 Obiekt zabytkowy – Muzeum Warszawy;  

 Wyróżnienie: Muzeum Podgórza, Oddział 

Muzeum Krakowa; 

 Przestrzeń publiczna, wyróżnienie: przebu-

dowa ulicy św. Marcin w Poznaniu. 

Kapituła przyznała również Grand Prix dla 

Uniwersytetu Warszawskiego za komplekso-

we, wieloletnie działania na rzecz czynienia 

największego polskiego uniwersytetu miejscem 

przyjaznym również dla studentów i pracowni-

ków z niepełnosprawnościami. Efektem wielo-

letnich prac są m.in.: biblioteka cyfrowa groma-

dząca zbiory w formach dostępnych dla osób 

niewidomych i słabowidzących, transport uni-

wersytecki dla studentów na wózkach, wypoży-

czalnia adaptacyjnego sprzętu umożliwiającego 

robienie notatek na wykładach oraz prace adap-

tacyjne w budynkach uniwersyteckich. 

  

 

 

 
 

 

Wręczanie nagród w IV edycji Konkursu 

 

Szczegółowe informacje dotyczące laureatów 

konkursu można znaleźć na stronie: 

http://www.integracja.org/uncategorized/lider-

dostepnosci-2019-poznalismy-laureatow/ 

 

Laureaci IV edycji Konkursu  „Lider Dostępności 2019” 

Warszawa, 8 maja 2019 roku 
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JUBILEUSZ  PROFESORA  TADEUSZA MARKOWSKIEGO 

WIELOLETNIEGO PREZESA TUP 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obchody Jubileuszu 

Łódź, 11-12 czerwca 2019 roku 

 

 11 i 12 czerwca 2019 roku na Wydzia-

le  Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego od-

były się obchody Jubileuszu  40-lecia pracy 

naukowej prof. dr hab. Tadeusza Markow-

skiego oraz 45-lecia Katedry Zarządzania 

Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkie-

go. Profesor otrzymał listy gratulacyjne i ży-

czenia z różnych polskich i europejskich 

ośrodków akademickich, od władz miasta oraz 

od wielu organizacji naukowych i zawodo-

wych. Obchodom Jubileuszu towarzyszyła 

dyskusja w ramach konferencji zatytułowanej 

„Samorząd terytorialny a ochrona interesu 

publicznego”. Interdyscyplinarna dyskusja 

koncentrowała się wokół następujących klu-

czowych pytań i wątków: 

 Interes publiczny, czy wiemy o czym mó-

wimy?; 

 Instrumenty identyfikacji i ochrony intere-

su publicznego; 

 Samorządność terytorialna w świetle glo-

balizacji interesów publicznych. 

 
 

 Interes publiczny jest kategorią roz-

mytą. Jest definiowany przez różne dyscypliny 

nauki i praktyki a ze swej istoty jest kategorią 

dynamiczną i historyczną. Z tego względu jego 

identyfikowanie i ochrona wymaga obalenia 

wielu mitów i uwzględnienia nowej specyfiki 

współczesnej gospodarki. Nowe wyzwania 

wynikające ze zmieniających się systemów 

wartości, na tle coraz szybciej ewoluujących 

uwarunkowań społecznych, ekonomicznych  

i przyrodniczych, powodują, że tradycyjne in-

stytucje państwa nie nadążają za tego typu 

zmianami. 

 

 Z okazji jubileuszu zespół pracowni-

ków Katedry Zarządzania Miastem i Regio-

nem UŁ opublikował zbiorową monografię 

naukową pt.: „Zarządzanie rozwojem współ-

czesnych miast” pod redakcją Justyny Danie-

lewicz oraz Doroty Sikory-Fernandez. 
ZG TUP 

 7 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/1416440695272615/posts/2242006049382738/?__xts__%5B0%5D=68.ARB0oBQRNTrqdCTgCn3syjlBHOF-pjsLxPil8LigZLL0AH3A9YmOnv8vwQgethhT8-TzUgttut2ligbyjwJSGudJCNNp7ksSGZbi-50cZ6ZkWEFr6FyZjvn5MrRbOZVKmMzNeO_NzVvarLVt6eRrfqUBn_YMmLLTOfFkcVJCq1yqhY4wJRnMKRUQg19G-XVC6th2JKbFqgN4fBy6NXShUUbR5txfXXfzYqKqp7fcC30349lw3J6PI1S5hjXFD2Y1P6BOMH__2abie9i-oPZIa8A&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/1416440695272615/posts/2242006049382738/?__xts__%5B0%5D=68.ARB0oBQRNTrqdCTgCn3syjlBHOF-pjsLxPil8LigZLL0AH3A9YmOnv8vwQgethhT8-TzUgttut2ligbyjwJSGudJCNNp7ksSGZbi-50cZ6ZkWEFr6FyZjvn5MrRbOZVKmMzNeO_NzVvarLVt6eRrfqUBn_YMmLLTOfFkcVJCq1yqhY4wJRnMKRUQg19G-XVC6th2JKbFqgN4fBy6NXShUUbR5txfXXfzYqKqp7fcC30349lw3J6PI1S5hjXFD2Y1P6BOMH__2abie9i-oPZIa8A&__tn__=HH-R


  

 

 W styczniu 2019 roku Sekcja Małych 

Miast TUP zainaugurowała kolejny rok swojej 

działalności spotkaniem pt. „Noworoczne roz-

mowy o nowym” w biurze Towarzystwa, przy  

ul. Lwowskiej w Warszawie. W spotkaniu brał 

udział Prezes TUP, Tomasz Majda, członkowie 

Towarzystwa oraz organizacji pozarządowych 

współpracujących z Sekcją, w tym FRDL, Fun-

dacji Projekty Lokalne, Spacerowa 7.  W ra-

mach pierwszego tematu pt.  „GÓRSKIE 

POWSTA(wa)NIE”,  Miłosz Węgrzyn, Prezes 

Zarządu Fundacji Projekty Lokalne przedstawił 

społeczny projekt nowego centrum w Stroniu 

Śląskim, opracowany we współpracy z człon-

kami Sekcji Małych Miast TUP. O przestrzennej 

wizji tego miejsca opowiadała jej autorka, Kol. 

Sylwia Słopak-Karaszowska (SMM TUP i For-

ma4U). Powstanie projektu nowego centrum  

w 2018 roku poprzedzały diagnozy służące zna-

lezieniu odpowiedniego miejsca na jego realiza-

cję. Analizy i projektowanie wsparte konsulta-

cjami społecznymi zaowocowały powstaniem 

przestrzennej wizji centrum w formie skweru 

otoczonego funkcjami centrotwórczymi, którego 

osią jest górski potok. Odważna wizja projekto-

wa spotkała się z dużym zainteresowaniem 

mieszkańców miasta, gminy i władz samorzą-

dowych. Dzięki niemu udało się zainicjować 

szeroką dyskusję o przyszłości rozwoju tego 

małego miasta. Na zaproszenie Fundacji Pro-

jekty Lokalne w spotkaniu z mieszkańcami  

w Stroniu aktywny brali udział przedstawiciele 

Sekcji Małych Miast TUP. 

 

 Drugim tematem styczniowego spotka-

nia w siedzibie TUP był referat Joanny Małuj 

(GRAPH31) „O wyższości warunków zabudo-

wy nad mpzp  w dobie internetu przedmiotów”. 

Kontrowersyjnie sformułowany  temat zaowo-

cował ciekawą dyskusją o przyszłości narzędzi 

umożliwiających sprawne podejmowanie decy-

zji lokalizacyjnych oraz wydajności systemu 

planowania przestrzennego. Spotkanie zakoń-

czyło się rozmową o przyszłych działaniach 

Sekcji Małych Miast TUP. 

 Sekcja była również partnerem w ra-

mach organizacji trzeciej edycji Eko Forum, 

poświęconej tematowi oświetlenia gmin, polity-

kom oświetleniowym i zagadnieniom z nimi 

związanymi. Forum organizowane przez Fun-

dację Spacerowa 7, odbyło się w dniach 12-13 

czerwca 2019 w roku w Lądku. 

 W ramach cyklicznej Nocy z Designem 

organizowanej we wrocławskiej galerii wnętrz 

Domar we Wrocławiu, projektanci związani  

z Sekcją Małych Miast TUP zaangażowali się  

w przygotowanie edukacyjnego stoiska poświę-

conego designowi w urbanistyce. Poruszenie ta-

kiego tematu w skali urbanistycznej okazało się 

niezwykle interesujące dla uczestników wyda-

rzenia. Setki odwiedzających osób oglądały 

znane budowle w alternatywnych barwach oraz  

uczestniczyły w gorących dyskusjach i konkur-

sach. W tle drukarki 3D drukowały miniaturowe 

osiedle mieszkaniowe, a najmłodsi wytrwale 

projektowali fragmenty miast. 

 SMM TUP Kol. Michał Ciesielski 
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ZAKŁAD EKSPERTYZ  I WDROŻEŃ 

TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH 

 Zakład Ekspertyz i Wdrożeń powstał  

w wyniku przekształcenia byłego Zakładu Pla-

nowania Przestrzennego TUP. Była to jednostka 

organizacyjna Towarzystwa, podlegająca bez-

pośrednio Zarządowi Głównemu. Stanowiła po-

zostałość po formule działania TUP z lat 80-

tych XX wieku, gdy stowarzyszenia zawodowe 

organizowały nowe rynkowe formuły działania 

urbanistów i architektów w warunkach począt-

ków transformacji ustrojowej. Z kilku podob-

nych pracowni terenowych TUP, do lat 90. tych 

przetrwała tylko jedna z siedziba w Katowicach. 

 Wobec rosnącego zadłużenia i braku 

możliwości zamknięcia ZPP - ze względu na 

koszty przekraczające wówczas sto tysięcy zł -, 

po dyskusji na WZD w Lublinie w 2012 roku, 

ZG podjął decyzję o zmianie profilu działal-

ności i w konsekwencji przekształcenia Pracow-

ni w Zakład Ekspertyz i Wdrożeń. Przy 

pomocy Oddziału TUP w Katowicach i szcze-

gólnym zaangażowaniu jego ówczesnego preze-

sa Macieja Borsy, dwie zatrudnione osoby (po 

odbytej praktyce absolwenckiej) rozpoczęły 

wdrażanie i rozwijanie nowej formuły działania 

Zakładu. Nie posiadał on jednak w tym czasie 

żadnego dorobku koniecznego do udziału  

w przetargowym pozyskiwaniu zleceń, co spro-

wadzało Zakład do podwykonawcy. Także po-

pyt na usługi szkoleniowe, które miały być 

ważną składową oferty okazały się niższe niż 

zakładano. Ale największą barierą okazała się 

niska sprawność organizacyjna TUP-u, bazująca 

na pracy społecznej rozproszonych w Polsce 

członków władz, objawiająca się częstym bra-

kiem dotrzymania terminów składania aplikacji  

przetargowych, co przekładało się na niską efek-

tywność. Ostatecznie zredukowano personel do 

jednej osoby i ograniczono koszty. Kontynu-

owano prace nad realizacją zobowiązań sprzed 

2012 roku, których ostateczne zakończenie na-

stąpiło w styczniu 2017 roku. Warto podkreślić, 

że  ZPP zyskał znacząco wysoką dochodowość 

w przedziale 40%-50%, co było korzystne dla 

finansów Towarzystwa. Wobec jednak relatyw-

nie niewielkich obrotów ZPP, podstawowym 

problemem były koszty ogólnozakładowe.  

 Uwzględniając doświadczenia Zakładu  

i występujące w tym czasie bariery, 30 marca 

2017 roku ZG TUP podjął decyzję o zmianie 

formuły działania ZPP. Uchwałą nr 25/03/2017 

zmieniono siedzibę i nazwę Zakładu na „Towa-

rzystwo Urbanistów Polskich. Zakład Ekspertyz 

i Wdrożeń” z siedzibą przy ulicy Lwowskiej  

w Warszawie. Dokonane zmiany zostały zareje-

strowane w KRS i weszły w życie w czerwcu 

2017 roku. Funkcję kierownika ZEW powierzo-

no Kol. Annie Pyziak, a nadzór nad działalno-

ścią wiceprezesowi Kol. Maćkowi Borsie.  

Zakład stał się ważną częścią działalności TUP, 

wspierając rozwój kompetencji zawodowych 

środowiska urbanistów. ZEW był również jed-

nostką przynoszącą wpływy do budżetu Towa-

rzystwa.  

 W ramach ZG TUP, wśród głównych 

działań zakładu należy wymienić: 

 organizacja wsparcia eksperckiego dla jed-

nostek samorządu terytorialnego; 

 prace badawcze i konsulting; 

 pomoc i działania przy organizacji konkur-

sów urbanistycznych; 

 

 

 

9 

 

 

 

 
 



  

  organizacja warsztatów naukowych i konfe-

rencji, 

 szkolenia z zakresu partycypacji społecznej; 

 prowadzenie procesów partycypacyjnych  

w gminach; 

 konsultacje społeczne planów miejscowych; 

 wsparcie planistyczne budżetów obywatel-

skich; 

 projekty w ramach Programów Operacyj-

nych; 

 dokumenty planistyczno-strategiczne; 

 studia wykonalności, w tym skutki ekono-

miczne planów miejscowych; 

 projektowanie mikroprzestrzeni.  

 Najważniejsze realizacje ZEW w latach 

2017-2019 związane były z programem rewita-

lizacji miasta Bytomia. O ile w poprzednich la-

tach trwały jeszcze prace „porządkowo-

organizacyjne” tematów poprzedniego ZPP, to 

po ich zamknięciu skupiono się na promocji  

i prowadzeniu dużego projektu „Bytom od nowa 

- innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój 

inicjatyw społecznych” oraz testach innych moż-

liwych do prowadzenia działalności, które oka-

zały się jednak nieatrakcyjne dla rynku. Ponadto 

ZEiW nieodpłatnie wspierał oddziały TUP  

w czynnościach administracyjnych czy też 

przygotowując oferty komercyjne, co wymagało 

szczególnie dużo wysiłku, z uwagi na początki 

obecności na tym rynku. Opracowano i wdrożo-

no pilotażowo nowy model konkursów urbani-

stycznych, różnych od formuły oferowanej 

przez SARP. Rozpoczęto też działalność eks-

percką w oparciu o Rzeczoznawców Towarzy-

stwa, która to działalność wydaje się najbardziej 

„przyszłościowa” dla TUP. Sytuacja Zakładu 

stabilizowała się, rósł też jego dorobek, zdolno-

ści organizacyjne i kadrowe.  

 Podsumowując można powiedzieć, że 

kilkuletni, zapoczątkowany w roku 2012, proces 

przekształceń dawnego Zakładu Planowania 

Przestrzennego TUP, który był niewątpliwie 

swoistym reliktem przeszłości, zaowocowało 

powstaniem nowej formuły działań Towarzy- 

 

stwa, mogącej odegrać ważną rolę w jego dzia-

łaniach na polu aktywności zawodowej człon-

ków, a tym samym stanowić naturalne zaplecze 

finansowania pozostałej działalności statutowej. 

Niewątpliwie największe zasługi dla uniknięcia 

wysokich kosztów zamknięcia działalności ZPP 

oraz przekształcenie tego zagrożenia w nową 

perspektywę działania i nadanie jej rzeczywistej 

zdolności organizacyjnej, miało zaangażowanie 

Oddziału Katowickiego TUP. Zarząd Główny 

dał temu wyraz w podziękowaniu przyjętym 

uchwałą nr 35 z 10 listopada 2017 roku.  

 W przyszłości, w docelowej formule or-

ganizacyjnej, jednostka ta powinna skupić się na 

wspieraniu i obsłudze organizacyjno-finansowej 

działalności eksperckiej członków Towarzy-

stwa. Zakład przygotował i przetestował sche-

maty działania, które wydają się bardzo sku-

teczne, atrakcyjne i tym samym obiecujące. 

Otwierają one szerokie pole do działania no-

wym władzom Towarzystwa, w oparciu o przy-

jęte na Walnym Zjeździe w Gdańsku nowe re-

gulacje Statutowe. Po Walnym Zjeździe pod 

względem organizacyjnym Zakład stał się czę-

ścią Biura TUP, ze zintegrowaną obsługą admi-

nistracyjną, co obniżyło jego koszty działania. 

Tymczasowa siedziba dawnego ZPP w Katowi-

cach była wygaszana i z dniem 30 czerwca 

2018, faktycznie przestała funkcjonować. Lokal, 

który Zakład uzyskał w ramach współpracy przy 

rewitalizacji Bytomia, został przejęty przez Od-

dział Katowicki, który przeniósł tam swoją sie-

dzibę. 
ZG TUP 

 

 

 Podziękowania składamy  

Kol. Maćkowi Borsie oraz Kol. Annie Pyziak 
za szczególne zaangażowanie w prace  

formalne oraz merytoryczne 

podczas prowadzenia  

Zakładu Ekspertyz i Wdrożeń TUP. 
Zarząd Główny  

Towarzystwa Urbanistów Polskich 
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PROCEDURY  TUP - KLAUZULE  RODO                                      

 TUP uchwałą Zarządu Głównego nr 

06/12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku przy-

jął zmiany regulacyjne wynikające z procedur 

RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Euro-

pejskiego  i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwiet-

nia 2016 roku w sprawie osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich da-

nych uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

 Celem uchwały w sprawie przyjęcia 

podstawowych klauzul informacyjnych doty-

czących przechowywania i przetwarzania 

danych osobowych, było zainicjowanie wdra-

żania w Towarzystwie Urbanistów Polskich, na 

szczeblu krajowym i w poszczególnych oddzia-

łach terenowych, polityki bezpieczeństwa do-

tyczącej przetwarzania danych osobowych, za-

sady poufności w przypadku dostępu do danych 

osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu.  

Uchwała ZG TUP nr 6/12/2018 wprowadziła 

następujące regulacje:  

 Klauzulę informacyjną dotyczącą prze-

twarzania danych osobowych, dla których 

administratorem danych jest Towarzystwo 

Urbanistów Polskich oraz dla których współ-

administratorem danych jest właściwy Od-

dział Towarzystwa Urbanistów Polskich (za-

łącznik nr 1A i 1B do uchwały); 

 Klauzulę zachowania poufności, stosowana 

w przypadku dostępu do danych osobowych 

(załącznik nr 2); 

 Klauzulę potwierdzająca zapoznanie  

z przepisami dotyczącymi danych osobo-

wych w przypadku ich przetwarzania (za-

łącznik nr 3). 

 

 
 

 Klauzule obowiązują Zarząd Główny 

TUP, w którym administratorem danych 

osobowych jest Prezes Towarzystwa Urba-

nistów Polskich oraz terenowe Zarządy Od-

działów TUP, w których wspóladministrato-

rami są właściwi  Prezesi Oddziałów TUP 
(zgodnie z ustawą RODO). 

 Dane osobowe przechowywane i prze-

twarzane w strukturach TUP nie mogą prze-

kraczać zakresu przyjętego w § 34 oraz § 53 

Statutu Towarzystwa Urbanistów Polskich 

(Statut uchwalony w 1990 roku ze zmianami 

uchwalonymi przez Nadzwyczajny Walny 

Zjazd Delegatów TUP obradujący w Warsza-

wie w dniu 19 listopada 2005 r. oraz przez 

Walny Zjazd Delegatów TUP obradujący  

w Gdańsku w dniu 23 czerwca 2018). 

 
 
Klauzulę informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych należy 

stosować w sytuacjach, w których istnieje 

prawdopodobieństwo przetwarzania tych da-

nych, w szczególności: 

 na nośnikach, na których ma miejsce za-

mieszczanie i przetwarzanie danych oso-

bowych (strona internetowa, portal spo-

łecznościowy itp.), 

 przy organizacji konkursów, iwentów, kon-

ferencji i innych działań, podczas których 

ma miejsce przetwarzanie danych osobo-

wych. 

Stosowane w klauzulach pojęcie dane osobo-

we należy rozumieć zgodne z definicją usta-

wową (art. 4 ust. 1 RODO) jako: dane ozna-

czające informacje o zidentyfikowanej lub 

możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej 

(„osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do 
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 zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą 

można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfiko-

wać, w szczególności na podstawie identyfika-

tora takiego jak imię i nazwisko, numer identy-

fikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator in-

ternetowy lub jeden bądź kilka szczególnych 

czynników określających fizyczną, fizjolo-

giczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, 

kulturową lub społeczną tożsamość osoby fi-

zycznej. Pojęcie przetwarzania danych oso-

bowych należy rozumieć (zgodnie z art. 4, ust. 2 

RODO) jako świadomą operację lub zestaw 

operacji wykonywanych na danych osobowych 

lub zestawach danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany (taką 

jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, po-

rządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 

modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wy-

korzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostęp-

nianie, dopasowywanie lub łączenie, ogranicza-

nie, usuwanie lub niszczenie danych).  

 Klauzule informacyjne wypełniają za-

sadę przejrzystości, która przyjmuje, że wszel-

kie informacje i wszelkie komunikaty związane  

z przetwarzaniem danych osobowych muszą być 

łatwo dostępne, w tym również informacje  

o sposobach wykonywania praw przysługują-

cych w związku z przetwarzaniem danych. 

 Dane osobowe powinny być przetwa-

rzane i przechowywane w sposób zapewniający 

im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią 

poufność, w tym ochronę przed nieuprawnio-

nym dostępem do nich i do sprzętu służącego 

ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym 

korzystaniem z tych danych. W celu zminimali-

zowania ryzyka braku właściwej ochrony da-

nych osobowych i ich niewłaściwego przetwa-

rzania, ZG TUP w cytowanej uchwale wprowa-

dził zasadę poufności. Powinna być ona reali-

zowana w działaniach przy których istnieje rze-

czywiste prawdopodobieństwo przetwarzania  

i przechowywania danych osobowych przez 

osoby trzecie. Klauzula zachowania poufności 

(załącznik nr 2) jest formą zabezpieczenia na- 

 

leżytej ochrony przy przetwarzaniu danych 

osobowych (w szczególności w umowach, po-

rozumieniach, patronatach i innych dokumen-

tach oraz działaniach wymagających dostępu 

do danych osobowych i ich przetwarzania). 

Definiuje ona również obowiązek zapewnienia 

adekwatnego stopnia bezpieczeństwa przez 

podmiot przetwarzający.  

 Trzecia klauzula potwierdzająca za-

poznanie z przepisami dotyczącymi danych 

osobowych w przypadku ich przetwarzania, 

(załącznik nr 3), jest obligatoryjna w przypad-

kach obrotu wskazanymi danymi i spełnia za-

sadę informacji o obowiązku nieujawniania 

danych, zachowania w tajemnicy środków za-

bezpieczających i należytego ich zabezpiecze-

nia. Klauzula obowiązuje Zarząd Główny TUP 

oraz poszczególne Zarządy Oddziałów Tere-

nowych TUP do pobierania od podmiotów 

drugich, w sytuacjach kiedy istnieje prawdo-

podobieństwo przetwarzania danych osobo-

wych, w szczególności w przypadkach: 

 zawierania umów, porozumień w których 

przekazywane są dane osób trzecich; 

 przekazywania danych na nośnikach 

 dostępu do oprogramowania zawierającego 

dane osobowe; 

 dostępu do danych analogowych i cyfro-

wych zawierających dane osobowe. 
 Zgodnie z art. 26, ust. 1 RODO, jeżeli 

co najmniej dwóch administratorów wspólnie 

ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni 

współadministratorami, dlatego w klauzulach 

pojawiło się pojecie administratora (prezesa 

TUP) oraz współadministratorów (prezesów 

terenowych oddziałów TUP). 

 Klauzule dostępne na stronie TUP po 

zalogowaniu w zakładce „Działalność gospo-

darcza Oddziałów”, pod adresami: 
https://www.tup.org.pl/download/posiedzenia/uchw

aly/2018-2021/Uchwala_06_2018_zal1B.pdf 

https://www.tup.org.pl/download/posiedzenia/uchw

aly/2018-2021/Uchwala_06_2018_zal3.pdf 

https://www.tup.org.pl/download/posiedzenia/uchw

aly/2018-2021/Uchwala_06_2018_zal2.pdf 
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CZŁONKOW ZWYCZAJNYCH TUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ZG TUP uchwałą nr 12/03/2019 z dnia 

22 marca 2019 roku przyjął zmiany w regu-

laminie przyjmowania członków zwyczajnych 

Towarzystwa Urbanistów Polskich. Celem 

uchwały było przede wszystkim wprowadzenie 

zasad polityki bezpieczeństwa dotyczącej prze-

twarzania danych osobowych, zasady poufności  

w przypadku dostępu do danych osobowych 

oraz informacji o ich przetwarzaniu przy przyj-

mowaniu nowych członków zwyczajnych do 

Towarzystwa Urbanistów Polskich. Regulamin 

przyjmowania nowych członków do TUP uzu-

pełniono również o zweryfikowaną  treść ankie-

ty członkowskiej. Wprowadzono w niej oświad-

czenie o wyrażeniu zgody na przechowywanie  

i przetwarzanie danych osobowych kandydata 

na członka zwyczajnego Towarzystwa oraz 

wprowadzono klauzulę informacyjną dotyczącą 

przetwarzania jego danych osobowych. Treść 

ankiety uległa także niezbędnej zmianie formal-

nej, mającej na celu doprowadzić do jej czytel-

ności.  

 W deklaracji członkowskiej wprowa-

dzono oświadczenie potwierdzające świadomą 

decyzję kandydata na członka TUP, w szczegól-

ności potwierdzenie jego znajomości Statutu 
TUP oraz zasad działania Towarzystwa. W de-

klaracji członkowskiej wprowadzono następują-

cą formułę „Oświadczam, że jako obywatel 

Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający pełną 

zdolności do czynności prawnych  zapoznałem 

się z treścią Statutu Towarzystwa Urbanistów 

Polskich i znane mi są cele, zadania i struktury 

Towarzystwa.  Jednocześnie zobowiązuję się do 

przestrzegania Statutu TUP, aktywnego uczest-

nictwa w działalności TUP i sumiennego wypeł-  

  

 

 
 

niania wynikających z niego obowiązków”. 

Nowy członek TUP powinien posiadać wiedzę  

o przywilejach, ale również i obowiązkach 

przynależności do stowarzyszenia. 

 Do regulaminu (uchwalonego przez Za-

rząd Główny dnia 21 grudnia 1976 roku ze 

zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu 

Głównego TUP nr 12/2007 z dnia 12 paździer-

nika 2007 roku oraz uchwałą Zarządu Główne-

go TUP nr 12/03/2019 z dnia 22 marca 2019 

roku) załączono: 

 wzór Deklaracji o przyjęciu do TUP, uzupeł-

niony o oświadczenie kandydata (załącznik 

nr 1); zrezygnowano z obowiązku przeka-

zywania danych adresowych członków 

wprowadzających, zakładając, że są one do-

stępne w bazie adresowej oddziałów TUP, 

 ankietę członkowską kandydata na członka 

TUP (z obowiązkiem podania danych oso-

bowych zgodnych za Statutem TUP) wraz  

z oświadczeniem świadomej zgody na prze-

chowywanie danych osobowych oraz z klau-

zulą informacyjną o przetwarzaniu danych; 

 wzór decyzji Zarządu Oddziału TUP o przy-

jęciu kandydata na członka Towarzystwa, 

przekazywanej do ZG TUP. 

 Powyższe dokumenty, konieczne do 

przyjęcia na członka zwyczajnego TUP, można 

znaleźć na stronie TUP, w zakładce „Dokumen-

ty do pobrania - Regulamin przyjmowania 

członków zwyczajnych TUP - załączniki”, pod 

adresem: 
https://www.tup.org.pl/index.php?option=com_conte

nt&view=article&id=106&Itemid=104&lang=pl 
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PROCEDURA  W ZAKRESIE  PRZECIWDZIAŁANIA  

PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRRORYZMU                                         

 ZG TUP uchwałą nr 13/03/2019 z dnia 

22 marca 2019 roku przyjął zasady i tryb prze-

ciwdziałania praniu pieniędzy oraz finanso-

waniu terroryzmu w TUP. Uchwałą wprowa-

dzono „Wewnętrzną procedurę (…)”, wynika-

jąca z obowiązku art. 50 ustawy z dnia  

1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. 

U. z 2018 r. wraz ze zmianami). Towarzystwo 

Urbanistów Polskich, jako stowarzyszenie, pod-

lega przepisom powyższej ustawy, ponieważ  

istnieje prawdopodobieństwo przetwarzania  

w gotówce lub przelewem wartości równej lub 

przekraczającej 10 000 euro, bez względu na to, 

czy płatność prowadzona jest jako pojedyncza 

operacja czy kilka operacji ze sobą powiąza-

nych. Wewnętrzna procedura w zakresie prze-

ciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowa-

niu terroryzmu, określiła w szczególności: 

 zasady rozpoznania i oceny ryzyka prania 

pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 

związanego z danymi stosunkami gospodar-

czymi oraz transakcją okazjonalną; 

 czynności podejmowane w celu  ogranicze-

nia ryzyka i właściwego zarządzania zidenty-

fikowanym ryzykiem; 

 środki stosowane w celu właściwego zarzą-

dzani ryzykiem; 

 zasady stosowania środków bezpieczeństwa 

finansowego; 

 zasady wykonywania obowiązków obejmu-

jących przekazywanie informacji o transak-

cjach oraz zawiadomieniach; 

 zasady upowszechniania wśród pracowników 

TUP wiedzy z zakresu przepisów o przeciw-

działaniu (…); 

  

   
  

 

 
 

 zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru 

zgodności działalności TUP ze przepisami 

ustawy o przeciwdziałaniu (…). 

 W tamach bezpieczeństwa finansowego, 

TUP ma obowiązek: identyfikacji podmiotu 

oraz weryfikacji jego tożsamości, identyfikacji 

beneficjenta rzeczywistego, oceny skutków go-

spodarczych i stosownie do sytuacji, uzyskania 

informacji na temat ich celu oraz bieżącego mo-

nitorowania podmiotów współpracujących  

w zakresie wynikającym z podjętych zobowią-

zań finansowych. Procedura określa również za-

sady, które należy wprowadzać w sytuacjach, 

kiedy TUP nie może stosować środków zabez-

pieczających. 

 Szczególną formą współpracy jest 

współdziałanie finansowe z osobą zajmującą 

eksponowane stanowisko. Regulamin określa 

zasady stosunków gospodarczych z taką osobą 

oraz zastosowanie szczególnych zabezpieczeń 

finansowych. Regulamin określa również we-

wnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania 

przez członków i pracowników TUP, rzeczywi-

stych lub potencjalnych naruszeń ustawy  

o „Przeciwdziałaniu (…)”. Osobą odpowie-

dzialną za odbieranie zgłoszeń jest prezes To-

warzystwa.  

 Każdy członek TUP, który występuje  

o pełnomocnictwo do podpisywania umów 

zobowiązany jest zapoznać się z Procedurą 

oraz złożyć do ZG TUP stosowne oświadcze-

nie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury.   
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Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz  

finansowaniu terroryzmu, przyjęta uchwałą nr 13/03/2019 ZG TUP   

z dnia 22 marca 2019 roku - PEŁNOMOCNICTWO 
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PRACE TUP NAD USTAWĄ  

O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM  
   

 

  

 

 

 Przedłożony do pre-konsultacji projekt 

zawiera wiele interesujących  rozwiązań kierun-

kowo zbieżnych z postulatami Towarzystwa. 

Właśnie dlatego poniższe uwagi koncentrują się  

na wątpliwościach wynikających z niedosta-

tecznego, naszym zdaniem,  uwzględnienia  

w projekcie systemowych uwarunkowań plano-

wania przestrzennego, zwłaszcza w związku  

z   koncepcją   zintegrowanego planowania roz-

woju.   Wątpliwości te znajdują    uzasadnienie  

w prowadzonej  od lat   w naszym środowisku  

dyskusji o przyczynach  kryzysu planowania 

przestrzennego w Polsce.  Zgłaszamy je z prze-

konaniem, że ich rozważenie może pozytywnie 

wpłynąć  na kontynuację prac nad projektem 

opiniowanej ustawy.  

1. 

 Pomimo że projekt jest zapowiadany ja-

ko systemowa reforma planowania przestrzen-

nego,  jego   ocena  pod takim kątem  jest prak-

tycznie niemożliwa. Obecnie w obiegu znajdują 

się bowiem dwa projekty ustaw reformujących 

planowanie przestrzenne: tzw. prekonsultacyjny 

projekt ustawy Prawo o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym i pokonsultacyjny  

projekt zmiany ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (uzppr); i chociaż noszą tę sa-

mą datę (27.05.2019 rok) są dalekie od spójno-

ści. 

    

 

  

  

 

 
 

Z  analizy uwarunkowań legislacyjnych tej sy-

tuacji wynika, że projekt nowej ustawy „Pra-

wo o planowaniu…” nie może być uchwalony 

bez zasadniczej „przebudowy” obowiązują-

cych przepisów o zasadach prowadzenia poli-

tyki rozwoju. Tego warunku dotychczas przed-

kładane projekty zmiany uzppr nie spełniają!    

2. 

 Projekt „Prawa o planowaniu” jest sam 

w sobie a’systemowy i nieadekwatny w stosun-

ku do nazwy ustawy. Ogranicza się bowiem do  

planowania miejscowego, z pominięciem pla-

nowania regionalnego i krajowego. Usprawie-

dliwieniem dla tak anachronicznej redukcji pla-

nowanie przestrzennego nie może być w żadnej 

mierze idea planowania zintegrowanego, reali-

zowana na gruncie ustawy o zasadach prowa-

dzenia polityki rozwoju. 

3. 

 Z powyższą uwagą wiąże się spostrze-

żenie, że opiniowany projekt w obecnej postaci 

skupia się bardziej na zagadnieniach procedu-

ralnych niż na celach polityki przestrzennej  

i ogólnych założeniach aksjologicznych systemu 

planowania. Będzie to miało negatywny wpływ 

na sposób funkcjonowania ustawy i jej społecz-

ny odbiór. Jak pokazuje dobitnie dzisiejsza 

praktyka orzecznicza, niedopowiedzenia ustaw 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 
 

ZG TUP przedłożył w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju RP, poniższe  uwagi o charakterze generalnym 

(przedstawione poniżej) oraz w załączeniu uwagi szczegółowe do projektu ustawy Prawo o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. Zostały one przyjęte na posiedzeniu ZG TUP w dniu 28 czerwca 2019 

roku. 
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 w takich sprawach są najczęściej interpretowane 

na korzyść właścicieli nieruchomości i inwesto-

rów, z reguły kosztem ładu przestrzennego. 

4. 

 Projektodawcy proponują pominięcie 

dotychczasowego art. 6 upzp. Gdyby to ozna-

czało odejście od zapisanej w nim zasady wol-

ności budowlanej - głównej przyczyny niesku-

teczności planowania przestrzennego - byłoby to 

przełomowe posunięcie, np. zapowiadane przez 

przedstawicieli obecnego rządu i realizujące 

ustalenie polityki przestrzennej państwa, zapisa-

ne w KPZK 2030. Uzasadniona jest jednak 

obawa, że rezygnacja z zapisu zasady wolno-

ści budowlanej ma raczej jedynie ukrywać 

brak zamiaru dokonania rzeczywistej zmia-

ny. Świadczyć o tym może art. 7 projektu  

w brzmieniu: ”ustalenia gminnych aktów pla-

nowania przestrzennego ograniczają sposób ko-

rzystania z nieruchomości”. Ograniczają,  

a nie określają! Przepis ten będzie więc podsta-

wą do kontynuowania powszechnie dzisiaj sto-

sowanej wykładni, zgodnie z którą ustalenia 

planu ograniczające swobodę inwestowania ro-

dzą skutki odszkodowawcze. 

5. 

 Pomysł powrotu do formuły: plan ogólny 

– plan zabudowy (szczegółowy) zasługuje na 

poparcie. Przemawiają za tym argumenty natury 

prakseologicznej, a także wieloletnia tradycja 

warsztatu planowania przestrzennego. Nie po-

winno się jednak interpretować tego zamiaru ja-

ko prostą zamianę „złego” studium na  „dobry” 

plan ogólny. Autorzy opiniowanego projektu 

przyjmują - zgodnie z rządowym dokumentem 

„System Zarządzania Rozwojem Polski” - że po-

lityka przestrzenna gminy będzie określana w 

strategii, a w związku z tym będzie przedmio-

tem regulacji  uzppr. Problem w tym, że 

przyjmują coś, co jeszcze nie istniej i nie wia-

domo kiedy zaistnieje. Zasada planowania zin-

tegrowanego, zakładająca obligatoryjność spo-

rządzania strategii z komponentem przestrzen-

nym, ma być bowiem wdrażana etapowo:  

w pierwszym etapie na poziomie krajowym  

i regionalnym, w drugim – na poziomie lokal-

nym, przy czym nie wiadomo, kiedy II etap na-

stąpi (dlatego w p. 1 opinii napisano, że projekt 

Ppzp nie może być w obecnym stanie rzeczy 

uchwalony). 

6. 

 Niezależnie od kwestii synchronizacji ini-

cjatyw legislacyjnych, problemem samym  

w sobie jest  określenie relacji pomiędzy polity-

ką przestrzenną wyrażaną w strategii gminy  

a planem ogólnym. Wg projektu zmiany uzppr 

„przestrzennymi” elementami (na razie fakulta-

tywnej) strategii rozwoju gminy ma być model 

struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz usta-

lenia i rekomendacje w zakresie kształtowania  

i prowadzenia polityki przestrzennej. Z kolei  

projektodawcy ustawy „Prawo  o planowaniu 

(…)” widzą plan ogólny jako wizję rozwoju 

przestrzennego gminy, i to na tyle ogólną, żeby 

nie musiała być często zmieniana (tezy wzięte  

z Uzasadnienia). To pokazuje, że sposób po-

strzegania tego zagadnienia przez projektodaw-

ców omawianych ustaw opiera się bardziej na 

wyobrażeniach niż jasno zarysowanej koncepcji. 

7. 

 W związku z powyższym jawi się potrze-

ba dyskusji o założeniach zintegrowanego pla-

nowania, która w odniesieniu do poziomu lokal-

nego (gminnego) powinna objąć następujące 

kwestie:  

 Co z likwidowanego studium gminy należa-

łoby przenieść do strategii, a co do planu 

ogólnego? 

 Czy model struktury funkcjonalno-

przestrzennej jest wystarczającą formą zapi-

su polityki przestrzennej? 

 Na jakich przesłankach merytorycznych  

i przez kogo ma być on tworzony?  

 W której fazie planowania – strategii czy 

planie ogólnym – należy sporządzać bilans 

terenów (w przedłożonym projekcie depre-

cjonowany)? 
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 Czy plan ogólny przeznaczenia terenów ma-

jący wizyjny charakter może spełniać funk-

cje regulacyjne, a jego ustalenia mogą funk-

cjonować w obrocie prawnym? 

 W którym dokumencie powinny znaleźć się 

ustalenia dotyczące zasad etapowania rozwo-

ju jako warunku spełnienia kryterium racjo-

nalności planowania?  

 Czy i w jakim zakresie ustalenia planu ogól-

nego powinny mieć charakter przepisów po-

wszechnie obowiązujących? 

 Czy powinny one wywoływać skutki finan-

sowe? 

 Propozycje odpowiedzi na te (i zapewne 

jeszcze inne) pytania należałoby zweryfikować 

w ramach seminariów, warsztatów urbanistycz-

nych i pilotażowych zastosowań – z obowiąz-

kowym udziałem przedstawicieli samorządów. 

Zainicjowana przez rząd reforma, zwłaszcza na 

poziomie lokalnym, jest bowiem przedsięwzię-

ciem o charakterze przełomowym, strukturalnie 

zmieniającym system planowania, jego instytu-

cje i metody, a także rutyny. Nie da się jej 

wdrożyć tworząc przepisy prawa w ciszy gabi-

netów. Niezależnie od oprzyrządowania reformy 

pod względem prawno-instytucjonalnym, wa-

runkiem jej powodzenia jest zaprogramowanie, 

zorganizowanie i podjęcie w sposób systemowy 

szkoleń przygotowujących kadry do zadań wy-

nikających z nowej formuły planowania zinte-

growanego. Propozycja opracowywania warian-

towych założeń do planu ogólnego jest general-

nie słuszna, ale i ona wymaga doprecyzowania; 

przede wszystkim pod kątem wyjaśnienia kwe-

stii: czy wariantowe założenia mają być elemen-

tem warsztatu w związku z wymogami partycy-

pacji społecznej, czy elementem (etapem) ogól-

nej metody sporządzania planu w związku  

z racjonalizacją podejmowania decyzji plani-

stycznych. Wątpliwości co do tego ukazują te 

oto pytania:  

 Jeśli wariantowanie założeń ma służyć 

wzmocnieniu partycypacji, to dlaczego zo-

stało ograniczone do planu ogólnego, z po-

minięciem planu zabudowy?  

 

 

 Jeśli natomiast miałby to być element meto-

dy sporządzania planu, to dlaczego brakuje 

ustalenia kto, w jakim trybie i na podstawie 

jakich przesłanek  dokonuje wyboru warian-

tu?  

Na marginesie słusznych propozycji dotyczą-

cych zwiększenia partycypacji warto zauważyć, 

że jedną z przyczyn nadpodaży gruntów budow-

lanych w studiach gmin jest właśnie rozbudo-

wana partycypacja społeczna, która, wobec bra-

ku obowiązku stosowania obiektywnych, w tym 

ekonomicznych, kryteriów oceny rozwiązań 

przestrzennych, zamienia się w swego rodzaju 

populizm urbanistyczny.  

8. 

 Zmiany systemu planowania prze-

strzennego nie mogą być nastawione tylko na 

racjonalność in spe. Powinny też uwzględniać 

sytuację wyjściową jaką jest spekulacyjna nad-

podaż gruntów budowlanych w studiach gmin  

i planach miejscowych. Tymczasem projekt 

Ppzp do tego w ogóle się nie odnosi. Co więcej, 

należy się obawiać, że wejście w życie przepi-

sów nadających planowi ogólnemu rangę prawa 

miejscowego, a przez to rodzącemu skutki od-

szkodowawcze, da efekt w postaci utrwalenia  

i wzmocnienia nieracjonalnego przeplanowa-

nia terenów rozwojowych. Mogłoby to być 

odebrane jako bonus dla czerpiących korzyści  

z patologii planowania przestrzennego. 

9. 

 Nowym elementem systemu, realizują-

cym ideę partnerstwa publiczno-prywatnego, 

miałaby  być decyzja zatwierdzająca zintegro-

wany projekt inwestycyjny (ZPI). W sensie 

funkcjonalnym stanowiłaby ona substytut planu 

zabudowy, jednakże z istotnymi  różnicami po-

legającymi na niższych wymaganiach i rygorach 

formalnych. To może rodzić obawy, że instytu-

cja ZPI zastąpi likwidowaną decyzję WZ ze 

wszystkimi tego konsekwencjami dla ładu 

przestrzennego. Nie kwestionując samej idei 

partnerstwa publiczno-prywatnego, proponuje-

my żeby była ona realizowana w ramach ogól-

nego porządku, a więc w formule planu zabu-

dowy, a nie wyjątku od reguły, jakim byłby ZPI. 
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10. 

 Propozycja wyeliminowania z systemu 

planowania przestrzennego spec-ustaw jest co 

do zasady słuszna. Jednak pomysł, żeby inwe-

stycje celu publicznego (wszystkie!) były roz-

mieszczane w dokumentach strategicznych,  

a następnie w trybie postępowania administra-

cyjnego ustalana była ich lokalizacja w układzie 

działek geodezyjnych, wobec zapowiadanego 

odejścia od planu krajowego i planu wojewódz-

twa, a także wobec pominięcia w tym postę-

powaniu gmin - wydaje się być i karkołomny 

i sprzeczny z pryncypiami ustrojowymi. 

11. 

 Wobec do dzisiaj odczuwanych skut-

ków deregulacji zawodu urbanisty, a także pro-

wadzonych niezbyt transparentnie prac nad 

ustawą o zawodzie architekta, za istotne należy 

uznać propozycje dotyczące organizacji i wyko-

nywania zawodu. O ile sam zamiar stworzenia 

prawnych przesłanek dla  tworzenia biur plano-

wania jest zasadny, o tyle uczynienie tego obo-

wiązkiem dla ca 2 500 gmin jest pomysłem 

praktycznie nierealnym i społecznie szkodli-

wym. Prowadziłoby to bowiem do likwidacji 

rynku usług urbanistycznych ze szkodą dla kon-

kurencyjności i efektywności prowadzenia tej 

działalności. Dlatego proponujemy, żeby myślą 

przewodnią regulacji dotyczących wykonywania 

zawodu urbanisty były jasne kryteria uzyskiwa-

nia uprawnień państwowych, przy bezwzględ-

nym poszanowaniu uprawnień osób już je 

posiadających, odpowiednio zróżnicowane  

w zależności od rodzaju (skali i problematyki) 

opracowań. Natomiast w odniesieniu do organi-

zacji służb planistycznych powinna obowiązy-

wać  zasada elastyczności rozwiązań, uwzględ-

niająca lokalne uwarunkowania i możliwości. 

Powyższe uwagi należy odczytywać również  

jako wyrażenie potrzeby dokonania głębokich 

zmian w systemie planowani przestrzennego. 

Uznając opiniowany projekt za ważną propo-

zycje w tym zakresie, Zarząd Główny TUP 

deklaruje wolę i gotowość do współdziałania 

w jego doskonaleniu.  

                               ZG TUP 

STANOWISKO RADY TUP 

. 

  

 

 

1. Sytuacja wyjściowa 
 System prawny w gospodarowaniu 

przestrzenią jest przeregulowany, skompliko-

wany, nieskuteczny i wywołujący zachowania 

patologiczne w sferze społecznej, gospodarczej  

i procesach budowlanych. Towarzyszą temu 

nadmiernie wysokie straty środowiskowe, spo-

łeczne i gospodarcze, a kolejne próby uspraw-

niania systemu regulacyjnego nie przynoszą 

oczekiwanych efektów a wręcz prowadzą do je-

go nadmiernego skomplikowania. Obecny sys-

tem gospodarowania przestrzenią sprzyja pato-

logii z uwagi na pełne sprywatyzowanie korzy-

ści z renty budowlanej oraz przerzucenie strat 

powodowanych przez pogłębianie się chaosu 

przestrzennego na społeczeństwo i budżety pu-

bliczne. Jednocześnie narastający chaos prze-

strzenny i jego koszty społeczne są nadal tole-

rowane przez większą część społeczeństwa  

i aktywistów życia politycznego. Większość 

przedkładanych propozycji rządowych, doty-

czących poprawy funkcjonowania planowania 

przestrzennego ma charakter działań fragmenta-

rycznych i pozorowanych, powiększa się liczba 

ustaw specjalnych, dewastujących system pla-

nowania. Przerwanie tego stanu rzeczy wymaga 

podjęcia politycznej decyzji o radykalnej refor-

mie polegającej na istotnym uproszeniu systemu 

planowania przestrzennego, zdecydowanej jego 

deregulacji oraz ukierunkowaniu na rzeczywistą 

poprawę ładu przestrzennego w ramach zinte-

growanego modelu planowania rozwoju.  

2. Wyzwania 
 Wprowadzenie reformy planowania 

przestrzennego musi odpowiadać zupełnie no-

wym uwarunkowaniom, w jakich działa współ-

czesna gospodarka tj., potrzebom holistycznego  
i zintegrowanego podejścia do polityki rozwoju,  

uwzględniającej w pełnym zakresie współzależ-

ności procesów gospodarczych i społecznych 
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z zagospodarowaniem przestrzennymi. Ponadto 

nowy system planowania i towarzyszący mu 

system regulacyjny musi uwzględniać takie ce-

chy współczesnej gospodarki jak: wysoki sto-

pień zmienności i elastyczności procesów go-

spodarczych, wysoka elastyczności mobilność 

inwestorów w sferze gospodarczej i na rynkach 

budowlanych, coraz wyższa mobilność prze-

strzenna mieszkańców, zmiany w modelu 

świadczenia usług publicznych pod wpływem 

technologii cyfrowych, szybkie moralnego zu-

żywanie się zasobów majątku nieruchomego 

oraz wyzwania związane ze zmianami klimatu, 

etc. Te nowe cechy współczesnych procesów 

społeczno-gospodarczych i zmian oczekiwanych 

w przyszłości jednoznacznie narzucają koniecz-

ność nowego spojrzenia na proces dostosowy-

wania systemu planowania rozwoju, w tym 

zwłaszcza przestrzennego, jako użytecznego na-

rzędzia regulacji i koordynacji współczesnej go-

spodarki oraz instrumentu publicznej interwen-

cji na rzecz zapewnienia długotrwałego, zrów-

noważonego rozwoju, poprawy jakości życia  

i jakości przestrzeni. 

3. Założenia dla reformy systemu  

planowania przestrzennego 

 Reforma systemu planowania prze-

strzennego musi wyjść od modelu zintegrowa-

nego planowaniu rozwoju z uwzględnieniem ro-

li regulacyjnego planowania przestrzennego 

oraz pełnej ochrony interesów publicznych  

i zbiorowych na tle gospodarowania gruntami  

i prowadzenia procesów inwestycyjno - budow-

lanych. Nowy system planowania i gospodaro-

wania przestrzenią musi zapewnić racjonalny 

udział w generowanych korzyściach z renty bu-

dowlanej i z rozwoju gospodarczego przez 

wszystkich mieszkańców a sprawcy kosztów 

zewnętrznych muszą ponosić adekwatne opłaty, 

kompensujące publiczne koszty na rzecz ochro-

ny interesu publicznego. Nowa gospodarka  

i nowe czynniki lokalizacyjne oznaczają ko-

nieczność wprowadzenia nowych metod plano-

wania np. planowania przyszłości w warunkach 

nieprzewidywalności zdarzeń oraz nowej formy  

zapisów dla ustaleń wiążących użytkowników 

przestrzeni. Sprawa metodologii planowania 

przestrzennego w ramach zintegrowanego sys-

temu zarządzania rozwojem nie może być ure-

gulowana aprioryczną szczegółową ustawą. Dla 

zapewnienia poprawności merytorycznej pla-

nowania rozwoju w nowych uwarunkowanych 

niezbędne jest z pomocą rządu poprzedzające 

przeprowadzenie projektów pilotażowych dla 

wdrożenia nowej generacji zintegrowanych stra-

tegii rozwoju i planów zagospodarowania prze-

strzennego na poziomie wojewódzkim i lokal-

nym. W świetle przyjętych w końcu 2018 roku 

przez Radę Ministrów założeń dla wprowadze-

niu zintegrowanego systemu zarządzania rozwo-

jem konieczne jest przestrzegania następujących 

zasad:  

1) na poziomie wojewódzkim i lokalnym powi-

nien obowiązywać tylko jeden dokument strate-

giczny (zintegrowana strategia rozwoju jako 

plan kierunków i działań rozwojowych), ujmu-

jący programy działań społecznych, gospodar-

czych i inwestycji własnych jednostek samorzą-

du terytorialnego z uwzględnieniem długofalo-

wych uwarunkowań przestrzennych oraz działań 

w zakresie operacyjnej polityki przestrzennej. 

Formalnym i prawnym wyrazem tej polityki jest 

miejscowy plan przeznaczenia terenów lub jego 

nowelizacja (o ile zachodzi taka potrzeba), 

uchwalany wraz ze strategią rozwoju i z wyzna-

czeniem obszarów do objęcia nowymi miejsco-

wymi planami szczegółowymi lub ich noweliza-

cjami oraz wskazaniem ich typologii, obszarów 

planistycznych i dokumentów o charakterze 

urbanistyki operacyjnej wraz z harmonogramem 

prac;  

2) należy zrezygnować z utrzymania studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i tylko fakultatywnego wprowa-

dzenia obowiązującej strategii rozwoju na po-

ziomie lokalnym, gdyż jest to niezgodnie z za-

sadą integracji gminnych dokumentów strate-

gicznych;  

3) zakres prowadzenia lokalnej polityki prze-

strzennej musi być prawnie uregulowany 

 

 

 21 

 

 

 

 
 



  

z uwagi na jej ścisły związek z tworzeniem lo-

kalnych przepisów lokalizacyjnych, w tym treść, 

forma i typologia szczegółowych planów miej-

scowych w formie odrębnej ustawy np.  

o planowaniu miejscowym, standardach urbani-

stycznych i urbanistyce operacyjnej.  

4. Zasady dla nowego modelu  

planowania przestrzennego 

 Nowy model planowania rozwoju i pla-

nowania przestrzennego przez władze publiczne 

powinien bazować na przyjęciu następujących, 

wiodących zasad i rozwiązań:  

1) prawnej ochrony walorów przestrzeni oraz 

środowiska (w tym ładu przestrzennego) wraz  

z możliwością formalnego i operacyjnego do-

precyzowania jej zakresu w systemie aktów pla-

nistycznych, w tym w formie wiążących ustaleń 

o charakterze przepisów prawa miejscowego 

obowiązującego na poziomie wojewódzkim  

i gminnym oraz poprzez akty regulacyjne, wy-

nikające ze sformalizowanej rządowej polityki 

przestrzennej, wyrażanej w dokumentach kra-

jowej polityki przestrzennej (i urbanistycznej), 

przyjmowanej uchwałą Sejmu i rozporządze-

niami Rządu;  

2) kontynuacji funkcji – utrzymania dotych-

czasowego sposobu użytkowania gruntów i za-

gospodarowania terenu w sytuacji braku planów 

miejscowych i tworzenia lokalnych zasad użyt-

kowania gruntów w formie prawa miejscowego; 

zmiany formy użytkowania terenów z funkcji 

nieurbanistycznej na urbanistyczną powinna od-

bywać się tylko na podstawie ogólnego planu 

przeznaczenia terenów;  

3) uregulowania warunków korzystania  

z przestrzeni przez każdego użytkownika - 

właściciela fragmentu przestrzeni poprzez usta-

lenia planu miejscowego i inne przepisy syste-

mowe (wyższego rzędu); spełnienie tej zasady 

może zapewnić powszechność przepisów loka-

lizacyjnych na obszarach miejskich w formie 

planów przeznaczenia terenów; 

4) wprowadzenia ogólnych planów przezna-

czenia terenów ze zbilansowaniem potrzeby 

ekspansji urbanistycznej w skali miast i więk-

szych obszarów funkcjonalnych oraz w skali 

 

wojewódzkiej w powiązaniu z systemem pla-

nów miejscowych o różnym stopniu szczegóło-

wości, adekwatnych do dynamiki i rozwoju  

i złożoności procesów inwestycyjnych;  

5) powiązania sfery ograniczeń prawnych, 

wynikających z ustaleń planów miejscowych, 

związanych z ochroną interesu publicznego wo-

bec inwestorów i użytkowników prywatnych  

z instrumentami ekonomicznymi, racjonalizu-

jącymi gospodarowanie przestrzeni w perspek-

tywie długiego trwania i gwarancji rozwoju (m. 

in. takimi jak podatki od wartości nieruchomo-

ści, opłaty środowiskowe, opłaty adiacenckie, 

etc.);  

6) zracjonalizowania selektywności i wymia-

ru strategicznego w zapisach działań i wiążą-

cych ustaleń. Polegającej na ograniczeniu nad-

miernej szczegółowości przepisów prawa miej-

scowego, wprowadzaniu ustaleń (regulacji)  

o bardziej generalnym charakterze; pozwalają-

cych na elastyczne działania w zmieniających 

się warunkach oraz koncentracji regulacji na 

ochronie wartości w długiej perspektywie trwa-

nia;  

7) z uwagi na coraz większą niepewność w pro-

cesach rozwoju społeczno - gospodarczego 

wprowadzenia do praktyki planistycznej 

m.in. planowania scenariuszowego i foresigh-

towego, opartego o metody eksperckie.  

8) pilnego zbudowania banków danych prze-

strzennych i lokalnych adekwatnych dla proce-

su monitorowania i ewaluacji przy wdrażaniu 

zintegrowanych strategii rozwoju oraz plani-

stycznych dokumentów operacyjnych i regula-

cyjnych.  

5. 

Propozycje nowej typologii  

planów miejscowych 

W celu uproszczenia procedur i trybu opraco-

wania planów miejscowych oraz dostosowania 

ich do konkretnych sytuacji i uwarunkowań,  

w tym także do złożoności problemów w struk-

turach miejskich i obszarach zurbanizowanych, 

należy wprowadzić ich zróżnicowane typy, takie 

jak przykładowo: 1) plany uproszczone - dla 

terenów o mało złożonych funkcjach i małej 
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dynamice zmian w gminach wiejskich i na tere-

nach podmiejskich (z opcjonalną parcelacją 

gruntów na parcele budowlane na podstawie 

ustawy o gospodarce gruntami); 2) plany  

w pełnej problematyce – dla obszarów o zło-

żonej strukturze funkcjonalno przestrzennej  

(z obowiązkiem np. parcelacji działek i nieod-

płatnym przejmowaniem części terenów na cele 

ogólnomiejskie w związku z przyrostem renty 

planistycznej, reparcelacyjnej oraz czy renty lo-

kalizacyjnej z tytułu przeznaczenia terenów lub 

budowy infrastrukturalnych inwestycji publicz-

nych); 3) plany dla specjalnych obszarów, 

wymagających powiązania z projektowaniem 

urbanistycznym (czy też konkursów urbani-

stycznych) przed wydawaniem decyzji lokaliza-

cyjnej; 4) plany sporządzone w ramach tzw. 

urbanistyki operacyjnej dla zintegrowanych 

stref przekształceń, wyznaczonych jako obszary 

realizacji celów interesu publicznego. Obok ww. 

planów miejscowych stosowane byłyby miej-

scowe przepisy urbanistyczne – jako obowiązu-

jące lokalne standardy urbanistyczne i usługowe 

dla terenów zurbanizowanych, uwzględniające 

zasady dobrego sąsiedztwa. Czasokres opraco-

wywania planów miejscowych powinien być 

powiązany z ich szczegółowością i złożonością. 

Podstawą dla opanowania chaosu przestrzenne-

go powinny być ustalenia gminnych planów 

przeznaczenia terenu oraz ustalenia przeciw-

działające chaosowi, zawarte w wiążących usta-

leniach dla planów gmin i obszarów funkcjonal-

nych, określone w ramach planów wojewódz-

kich. Plany miejscowe powinny obejmować du-

że, funkcjonalne układy urbanistyczne, zaś do-

puszczenie podziału na mniejsze jednostki pla-

nistyczne powinno dotyczyć tylko terenów wy-

stępowania długotrwałych konfliktów w grze o 

przestrzeń, których nie uda się rozstrzygnąć  

w pożądanej perspektywie czasowej.  

6. 

Działania wspierające nowy model  

planowania przestrzennego 

 Należy wprowadzić jako integralne 

działania towarzyszące zmianie modelu plano-

wania przestrzennego takie niezbędnie regulacje  

 

w sferze prawa materialnego, wzmacniające  

ekonomiczny sens regulacyjnego planowania 

przestrzennego jak m. in.: 1) wprowadzenie 

opłat od przyrostu wartości nieruchomości  

i podatku od wartości nieruchomości; 2) wpro-

wadzenie zwiększonego podatku od niezabudo-

wanych terenów budowlanych; 3) przejmowanie 

nadwyżek spekulacyjnych z obrotu nieruchomo-

ściami wygenerowanych w procesie „lobbowa-

nia” o przeznaczeniu terenów na cele budowla-

ne w planach zagospodarowania niezgodnie  

z interesem społecznym; 4) powiązanie planów 

wojewódzkich z planem krajowym poprzez sys-

tem wiążących ustaleń dla ochrony interesów 

publicznych z prawem powszechnie lub teryto-

rialnie obowiązującym (skala przyrostu nowych 

terenów budowlanych w gminach powinna być 

zewnętrznie kontrolowana i regulowana albo 

wiążącymi ustaleniami planów wojewódzkich 

albo krajowymi przepisami na postawie systemu 

współzależnych prognoz krajowych i regional-

nych opracowywanych, co np. 5 lat, z możliwo-

ścią wprowadzenia quasi rynku dla między-

gminnego handlu prawami do ekspansji urbani-

stycznej w ramach 5 letnich przydziałów);  

5) wprowadzenie obowiązkowej parcelacji i re-

parcelacji terenów w planowaniu miejscowym 

(ważny instrument na rzecz opanowania chaosu 

przestrzennego, redukcji publicznych kosztów 

obsługi terenów oraz kształtowania zabudowy 

pod kątem adaptacji do zmian klimatu); 6) stwo-

rzenie funduszy kompensacji i skutków lokali-

zacji inwestycji celu publicznego. Przy opraco-

wywaniu planów rozwoju i planów regulacyj-

nych należy uwzględniać potrzeby nowych grup 

interesariuszy, wynikające ze zwiększonej mo-

bilności przestrzennej mieszkańców i inwesto-

rów i okresowych pobytów poza miejscem sta-

łego zamieszkiwania. W momencie przyjęcia 

nowych przepisów regulujących zasady pu-

blicznego planowania rozwoju i wprowadzenia 

systemu planów ogólnego przeznaczenia terenu 

musi nastąpić wygaszenie wydanych decyzji  

o warunkach zabudowy bez odszkodowań  

w ciągu 2 lat. 
 Rada TUP 
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WSPÓŁCZESNE PUBLIKACJE  

TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH  

 

 1. 

 Realizując 8 i 9 uchwałę Walnego Zjaz-

du Delegatów z dnia 23 czerwca 2018 roku Za-

rząd Główny podjął m.in. współpracę z Wy-

dawnictwem ABRYS, w partnerstwie ze Związ-

kiem Miast Polskich i Instytutem Rozwoju 

Miast i Regionów. Efektem tej współpracy jest 

nowy kwartalnik: Rozwój i Środowisko, które-

go pierwszy numer („wkładka” do Przeglądu 

Komunalnego nr 5/2019) dostali wszyscy 

członkowie Towarzystwa, których adresy zosta-

ły przekazane przez oddziały do centralnego re-

jestru w Biurze TUP. Dla pozostałych członków 

TUP egzemplarze czasopisma powinny być do 

odebrania w siedzibach oddziałów, lub będą 

dystrybuowane przez zarządy oddziałów. 
 ZG TUP zdecydował się w tym roku 

przetestować taką formułę publikacji, stąd też 

prosimy o nadsyłanie uwag, propozycji tema-

tów, czy gotowości zamieszczania własnych ar-

tykułów. Odzew ze strony członków Towarzy-

stwa pozwoli nam podjąć decyzję co do konty-

nuacji tej współpracy w kolejnych latach.  

W Radzie Programowej ze strony TUP działa 

Kol. Maciej Borsa oraz Kol. Janusz Korzeń. 
Przegląd Komunalny wraz z „wkładką” dostar-

czany jest do kilku tysięcy prenumeratorów,  

a według badań ABRYS każdy egzemplarz jest 

czytany średnio przez 4 osoby. Nasza wkładka 

ma więc na celu realizację misji TUP w za-

kresie upowszechniania wiedzy o zagospoda-

rowaniu przestrzennym oraz zagadnieniach  

i problemach planistycznych wśród jednostek 

samorządu terytorialnego i innych instytucji 

związanych z procesami kształtowania miast  

i gmin. 
 

2. 

 Ze względu na ogłoszenie naboru do 

ministerialnego wykazu wydawnictw publikują-

cych recenzowane monografie naukowe druk 

gotowego już, pokongresowego tomu Bibioteki 

Urbanisty został chwilowo wstrzymany, w celu 

uzupełnienia formalnych wymagań Komisji 

Ewaluacji Nauki. 
3. 

 W skład Rady Programowej czasopisma 

Biuletyn TUP i KPZK weszli ze strony TUP: 

Kol. Maciej Borsa, Kol. Bartosz Czarnecki, Kol. 

Maria Dankowska Kol. Beata Gawryszewska, 

Kol. Renata Giedych, Kol. Tomasz Majda. Rada 

spotkała się trzykrotnie, podejmując decyzję  

o docelowej zmianie „monograficznego” cha-

rakteru czasopisma w kierunku typowego, wy-

sokopunktowanego czasopisma naukowego. 

Archiwalne i przyszłe numery będą dostępne w 

czytelni PAN, natomiast proces wydawniczy 

(pozyskiwanie artykułów, recenzowanie itd.) 

będzie prowadzony poprzez stronę internetową 

TUP. Najbliższy numer 273/274: „Dynamika 

miejska i regionalna” jest jeszcze rezultatem 

XXI Konferencji Ustrońskiej Dynamika Miejska 

i Regionalna. W Stronę Globalnej Atrakcyjności 

i Konkurencyjności, która odbyła się w dniach 

15-16 listopada 2018 roku. Natomiast Rada 

Programowa pracuje obecnie nad warsztatami 

dot. agrokultury miejskiej.  
4. 

 Biuletyn Informacyjny ZG TUP - 

elektroniczne, półroczne wydawnictwo Zarządu 

Głównego, rada programowa: Zarząd Główny 

TUP, redaktor Kol. Anna Aneta Tomczak. 

     ZG TUP  
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          Z M I A N  Y   L E G I S L A C Y J N E    

ZWIĄZANE Z PROCESEM  

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  

 Rok 2019 rozpoczął się „małą” nowe-

lizacją Prawa Budowlanego dotyczącą zakresu 

uprawnień budowlanych, w tym procesu prze-

prowadzenia oraz zakresu egzaminów na 

uprawnienia budowlane. Prezydent RP podpisał 

3 kwietnia ustawę z dnia 22 lutego 2019 roku  

o zmianie ustawy - Prawo budowlane, która 

została opublikowana w Dz. U. z 15 kwietnia 

2019 roku, poz. 695. 

 Trwają prace nad projektem „dużej” 

nowelizacji Prawa budowlanego. Dokument 

został po kolejnych konsultacjach społecznych 

uaktualniony na stronie Rządowego Centrum 

Legislacji. Projekt ustawy 5 czerwca 2019 roku 

otrzymał pozytywną opinię Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego. Głównym 

celem projektu jest uproszczenie i przyspiesze-

nie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz 

zapewnienie większej stabilności podejmowa-

nych w nim rozstrzygnięć. Projekt ustawy 

wprowadza zmiany w zakresie procesu budo-

wlanego polegające na uproszczeniu procedur,  

w szczególności: procedury uzyskiwania 

odstępstw od przepisów techniczno-budo-

wlanych, zasad sporządzania projektu budowla-

nego, możliwości stwierdzenia nieważności 

decyzji, kwestii przeniesienia decyzji pozwole-

nia na budowę oraz samowoli budowlanej. 

Dodatkowo wprowadzono również zmiany 

dotyczące poprawy bezpieczeństwa pożarowego 

budynków oraz zapewnienie kontroli stosowa-

nia przepisów Prawa energetycznego. 

1 kwietnia 2019 roku weszły w życie 

nowe zapisy Prawa lotniczego (Dz.U. z 2019 

roku, poz. 235, 730).  Nowelizacja Prawa lotni-

czego ma głównie dostosować polskie przepisy 

do prawa unijnego. Ważnym zapisem przyjętej 

nowelizacji jest art. 86. ust. 7 w brzmieniu: 
Prezes Urzędu Lotnictwa uzgadnia projekty 

miejscowych planów zagospodarowania prze-  

 

strzennego, projekty decyzji o warunkach zabu-

dowy i zagospodarowania terenu oraz opiniuje 

projekty studiów uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego gminy, projekty 

ramowych studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego związku me-

tropolitarnego oraz plany zagospodarowania 

przestrzennego województwa, dla terenów, na 

których znajduje się lotnicze urządzenie naziem-

ne lub wyznaczono powierzchnie ograniczające 

zabudowę lub wydano decyzję o wprowadzeniu 

zmian w systemie funkcjonalnym pod względem 

bezpieczeństwa ruchu lotniczego i prawidłowe-

go funkcjonowania lotniczych urządzeń naziem-

nych. Należy również zwrócić szczególną uwa-

gę na dodany w przepisach lotniczych art. 87. 

 W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 

trwają prace na projektem Ustawy o architek-

tach. Projekt jest w fazie weryfikacji po zgło-

szonych uwagach w trakcie uzgodnień między-

resortowych.  

 Po konsultacjach społecznych i uzgod-

nieniach międzyresortowych jest obecnie Pro-

jekt Polityki ekologicznej państwa 2030. Mi-

nisterstwo Środowiska rozpatrzyło uwagi społe-

czeństwa do projektu "Polityki ekologicznej 

państwa 2030" i prognozy oddziaływania na 

środowisko. Z procedowanym projektem  moż-

na zapoznać się w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej: https://bip.mos.gov.pl/prawo/inne-

projekty/projekt-polityki-ekologicznej-panstwa-

2030-etap-stalego-komitetu-rady-ministrow/ 

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 

trwają prace nad projektem ustawy o zmianie 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki roz-

woju oraz niektórych innych ustaw. Projekt 

jest po etapie konsultacji publicznych. Na stro-

nie Ministerstwa można znaleźć projekt ustawy 

oraz pełen raport wraz z rozstrzygnięciem uwag 

z konsultacji. 

Na podpis Prezydenta RP czeka zmiana 

ustawy o udostępnianiu informacji o środo-

wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
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https://bip.mos.gov.pl/prawo/inne-projekty/projekt-polityki-ekologicznej-panstwa-2030-etap-stalego-komitetu-rady-ministrow/


  

 w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, która m.in. 
zwalnia z potrzeby oceny wszystkie przedsię-
wzięcia, których uciążliwość nie przekracza 
odległości 100 metrów. 
 

 

  K R O N I K A  W Y D A R Z E Ń  ZG TUP 

  

KOLEGIUM TUP 

 

W dniu 2 lutego 2019 roku, w Poznaniu, 

odbyło się zebranie Zarządu Głównego połą-

czone z Kolegium TUP, w którym uczestniczyli 

prezesi i delegowani członkowie poszczegól-

nych oddziałów Towarzystwa oraz przedstawi-

ciele Zarządu Głównego TUP. Podczas spotka-

nia dyskutowano następujące zagadnienia: 

 działanie oraz sposób finansowania  ZEiW; 

 struktura, nazwy i obszary funkcjonowania 

poszczególnych oddziałów terenowych TUP; 

 przygotowania do organizacji i przeprowa-

dzenia ankiety wśród członków TUP; 

 przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-

lecia powstania Towarzystwa; 

 przygotowania do VII Kongresu Urbanistyki 

Polskiej (KUP) oraz wstępne propozycje lo-

kalizacji i tematyki; 

 rodzaje, zakres i tematyka merytoryczna wy-

dawnictw TUP oraz powołanie przedstawi-

cieli Rady Naukowej Biuletynu KPZK PAN 

i TUP. 

Dyskusja uwypukliła problemy oddziałów tere-

nowych, w szczególności w zakresie pozyski-

wania nowych członków oraz prowadzenia poli-

tyki finansowej. Zainteresowanie wzbudziła 

również sprawa dalszej działalności Zakładu 

Ekspertyz i Wdrożeń TUP. Długo dyskutowano 

również nad organizacją kolejnego KUP. Roz-

ważano dwie kandydatury: Poznań (z przewod-

nim tematem wielkoobszarowych rozwiązań 

przestrzennych zmieniających miasto, np.: targi, 

wystawy międzynarodowe i inne) oraz miasto  

 

 

uzdrowiskowe w paśmie podgórskim (z proble-

matyką regionów i miast uzdrowiskowych).  

W konkluzji Kolegium uznało, ze należy konty-

nuować rozmowy z Poznaniem w sprawie orga-

nizacji Kongresu w 2021 roku.  

 

 

Posiedzenie Kolegium TUP  

Poznań, 2 lutego 2019 roku 
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NARODOWY INSTYTUT  

ARCHITEKTURY i URBANISTYKI 

 Po roku działalności Narodowego Insty-

tutu Architektury i Urbanistyki, deklarującego  

w czasie inauguracji współpracę jedynie z archi-

tektami, zostało utworzone stanowisko Zastępcy 

Dyrektora, będącego przedstawicielem szerzej 

rozumianego środowiska urbanistów - zgodnie  

z postulatem TUP, wyrażonym w stanowisku 

skierowanym do Ministra Kultury oraz w roz-

mowach z Departamentem Mecenatu Państwa, 

pełniącym nadzór nad NIAiU. Na nowe stano-

wisko został powołany i formalnie zaakcep-

towany przez wicepremiera członek ZG TUP, 

Kol. Tomasz Sławiński. Serdecznie gratuluje-

my! 

 Pierwsze spotkanie Prezesa TUP i Ze-

społu NIAiU dotyczyło współpracy obu organi-

zacji w zakresie wymiany informacji (w tym 

także dotyczących aktywności regionalnych), 

archiwizacji i publikacji danych (nad czym dys-

kutowaliśmy w czasie ostatniego Walnego 

Zjazdu Delegatów), organizacji i finansowania 

wystaw i wydawnictw - między innymi z myślą 

o nadchodzącym jubileuszu TUP. 

 

 

ZMIANA NAZWY ODDZIAŁU TUP  

W KATOWICACH 

 Uchwałą nr 15/05/2019 z dnia 10 maja 

2019 roku Zarząd Główny TUP podjął decyzje  

o zmianie nazwy Oddziału TUP w Katowicach. 

Przyjęto nazwę „Oddział Śląski Towarzystwa 

Urbanistów Polskich”. Zmiana nazwy nastąpi-

ła w wyniku wniosku Oddziału TUP w Katowi-

cach. W uzasadnieniu argumentowano, że na-

zwa powinna nawiązywać do całego regionu, 

jako obszaru faktycznej aktywności Oddziału, 

zwłaszcza wobec faktu, że siedzibą Oddziału 

jest obecnie Bytom, a adresem korespondencyj-

nym Gliwice, a nie Katowice. W dyskusji wska-

zano również  specyficzny, konurbacyjny cha-

rakterem regionu.   

 

Sprawa zmiany nazwy oddziału była 

dyskutowana na posiedzeniu Kolegium TUP  

w Poznaniu, w szerszym kontekście, ewentual-

nej ogólnej zmiany organizacji terytorialnej 

Towarzystwa. W tej drugiej, ogólnej kwestii 

uczestnicy posiedzenia, dostrzegając wprawdzie 

nieadekwatność nazw oddziałów do regional-

nych zasięgów ich działania, byli zdania, że nie 

należy obecnie wprowadzać w tym zakresie 

zmian w skali całego Towarzystwa. Natomiast 

wniosek Katowic uzyskał poparcie. 

PEŁNOMICNICTWA TUP 

 Zarząd Główny TUP, na podstawie §25 

i §58 Statutu TUP, kolegialnie udzielił pełno-

mocnictwa składania oświadczeń woli w spra-

wach majątkowych TUP, w celu prowadzenia 

działalności gospodarczej. W pierwszej połowie 

2019 roku, na wniosek, pełnomocnictwa otrzy-

mały:  

 Oddział Śląski TUP,  
 Oddział TUP w Lublinie,  
 Oddział TUP w Gdańsku,  
 Oddział TUP w Opolu,  
 Oddział TUP we Wrocławiu.  
Pełnomocnictwa stanowią podstawę do zawie-

rania umów cywilnoprawnych, umów najmu lo-

kalu i podpisywania innych rodzajów i oświad-

czeń woli, związanych z bieżącą działalnością 

statutową oddziałów. 

 

PATRONATY TUP 

 Zarząd Główny TUP, wykonując 

postanowienia przyjęte na początku kadencji 

2018-2021, uwzględniając kolegialne głosowa-

nia oraz możliwości korespondencyjnego odda-

wania głosów, przyznał w pierwszej połowie 

2019 roku patronaty TUP dla następujących 

wydarzeń: 

 Trzecia edycja konferencji Stormwater Po-

land, która odbyła się w dniach 11-13 marca 
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 2019 roku w Europejskim Centrum 

Solidarności w Gdańsku; 

Konferencja „Dni planisty – Małe miasta  

i obszary wiejskie“, która odbyła się  

w dniach 28-29 marca 2019 roku na Wydziale 

Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM 

w Poznaniu; 

 Konferencja „Miasta Przyszłości“, która 

odbyła się 11 kwietnia 2019 roku w Centrum 

Nauki Kopernik w Warszawie; 

 Konferencja Eko Forum - Konferencja  

o smogu świetlnym, która odbyła się 12 

czerwca 2019 roku w Lądku-Zdroju; 

 Konferencja „Laboratorium Dostępności – 

dostępność architektoniczna obiektów i prze-

strzeni” organizowana przez Fundację Inte-

gracja, w dniu 25 czerwca 2019 roku gmachu 

ASP na Powiślu w Warszawie; 

 Trzecia edycja konferencji „International 

Conference on Amphibious Architecture, 

Design and Engineering” (ICAADE), która 

odbędzie się w dniach w dniach 13-16 paź-

dziernika 2019 roku na Wydziale Architektu-

ry Politechniki Warszawskiej; 

 14 edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Wody 

opadowe. Aspekty prawne, ekonomiczne  

i techniczne”, organizowanej przez ABRYS, 

która odbędzie się 1-3 października 2019 roku 

w Poznaniu; 

 Konferencja “Redefining Cities in View of 

Climatic Changes”, która odbędzie się 20-21 

listopada 2019 roku na Wydziale Architektury 

Politechniki Warszawskiej. 
  

 

ZMIANY REGULAMINU DOROCZNEJ 

NAGRODY TUP ZA PRACĘ  

MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU  

URBANISTYKI, PLANOWANIA  

I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

 Zarząd Główny TUP, uchwałą z dnia 22 

marca 2019 roku, nr 14/03/2019 zatwierdził 

zmiany w regulaminie Dorocznej Nagrody    
 

Towarzystwa Urbanistów Polskich za pracę 

magisterską z zakresu urbanistyki, planowa-

nia i gospodarki przestrzennej. W zapisach 

uszczegółowiono sposób kodowania prac kon-

kursowych, określono konieczne dane niebędne 

w identyfikacji i niesprzeczne z procedurami 

RODO, oraz usprawniono sposób zatwierdzenia 

orzeczenia Sądu Konkursowego.  

 Należy przypomnieć, że konkurs na 

najlepsze „prace dyplomowe z zakresu urba-

nistyki i planowania przestrzennego”, wyko-

nywane na wyższych uczelniach jest jedną  

z najdłużej trwających inicjatyw TUP-u, orga-

nizowaną od 1956 roku. Od 1994 roku konkursy 

przeprowadza Zarząd Główny TUP, a od 2007 

roku nagrody przyznawane są w dwóch kate-

goriach:  

 projektowanie urbanistyczne; 

 studia dotyczące zagadnień gospodarki 

przestrzennej.  

Tematyka zgłaszanych prac jest wielodyscy-

plinarna. Najczęściej dotyczy ona aspektów 

przestrzennych, w szczególności: struktury  

i formy miasta, konkurencyjności przestrzeni 

urbanistycznej, racjonalności użytkowania tere-

nu, jakości życia w środowisku antropoge-

nicznym oraz kreowania przestrzeni człowieka 

za pomocą zieleni. Konkurs nie ma ograniczeń 
skali, dlatego ocenie poddawane są miejscowe, 

regionalne i krajobrazowe rozwiązania przes-

trzenne. Konkurs ma również długą tradycję  

w oddziałach terenowych TUP, które od wielu 

lat weryfikują i lokalnie nagradzają studenckie 

prace dyplomowe w dużych miastach w Polsce. 

Nowy Regulamin Dorocznej Nagrody TUP jest 

dostępny pod adresem: 

https://www.tup.org.pl/download/regulaminy/Re

gulamin_KD_TUP.pdf 
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  Z   Ż Y C I A  O D D Z I A Ł Ó W  TUP 

 

ODZIAŁ TUP W GDAŃSKU 

 Oddział TUP w Gdańsku we współpra-

cy z Otwartym Instytutem Kultury Miejskiej 

(IKM) i Wrocławską Fundacją Filmową (WFF), 

zorganizował cykl „Spotkania Filmowe z Mia-

stem”. Odbyły się następujące projekcje filmo-

we: 2 marca 2019 roku „Do kogo należy miasto” 

reż. Hans - Christian Post - pokaz filmu wraz  

z debatą oraz 22 marca 2019 roku - „The Pruitt-

Igoe Myth” reż. Chad Fridrichs - pokaz filmu 

wraz z debatą. 

15 kwietnia 2019 r. odbyło się pierwsze 

spotkanie w ramach nowego cyklu szkoleniowo-

dyskusyjnego TUP oddział Gdańsk pn. Gdań-

skie Forum Urbanistyczne. Kwietniowe semi-

narium poświęcone było wyzwaniom, przed ja-

kimi stoją obecnie gminy przystępując do zmia-

ny bądź uchwalenia nowego studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego. Prace nad studium w formule Dia-

logu Terytorialnego z perspektywy samorządu 

gminnego, projektanta studium oraz jednostki 

planowania regionalnego przedstawili zaprosze-

ni eksperci m.in. kol. Joanna Małuj (GRAPH 

31) oraz kol. Jakub Pietruszewski (Pomorskie 

Biuro Planowania Regionalnego).  

 14 maja 2019 roku w Biurze Rozwoju 

Gdańska (Wały Piastowskie 24, w Gdańsku) 

odbyło się seminarium nt. Planowania w rdze-

niach obszarów metropolitalnych w Rosji  

i w Polsce organizowane przez Gdański oddział 

Towarzystwa Urbanistów Polskich i Biuro 

Rozwoju Gdańska. W ramach seminarium od-

były się wystąpienia: Fedora Kudryavtseva 

(Laboratory of Urban Research and Projects 

"ArchNOVA Lab", Associate Professor Depar-

tament Planowania Przestrzennego, ISOCARP) 

oraz Marii Magdaleny Koprowskiej (Kierow-

nika Zespołu Urbanistycznego Port, Biuro Roz-

woju Gdańska). 
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WYSTAWA FOTOGRAFII GÓRSKIEJ  

 W dniach 29 maja - 16 czerwca 2019 

roku w siedzibie TUP w Warszawie na ulicy 

Lwowskiej, była dostępna dla zainteresowanych 

wystawa fotografii górskiej Kol. Janusza 

Radziejowskiego, pt.: Góry Moje. Fotografie 

przedstawiały krajobrazy górskie z Jury, Tatr, 

Alp oraz innych masywów górskich z różnych 

kontynentów świata. Wspaniałe, ukochane, wy-

tęsknione, niedostępne (…), wiele przymiotni-

ków mógłbym tu dodać, by określić mój stosu-

nek do gór - stwierdził autor. 

 

 

Wystawa „Góry Moje” 

Warszawa, 29 maja 2019 roku 



  

 

 

W dniu 24 stycznia 2019 roku, w imie-

niu TUP Oddział w Łodzi, Kol. prezes Maria 

Dankowska oraz profesor Marek Lefik, dziekan 

Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynie-

rii Środowiska Politechniki Łódzkiej, podpisali 

porozumienie o współpracy pomiędzy Poli-

techniką Łódzką, Wydziałem Budownictwa, 

Architektury i Inżynierii Środowiska a To-

warzystwem Urbanistów Polskich oddział  

w Łodzi. Porozumienie określiło zakres wspól-

nych działań, których celem będzie wspieranie  

i krzewienie dobrych wzorców zagospodarowa-

nia i planowania przestrzennego w Łodzi oraz 

regionie łódzkim. Wspólne inicjatywy (konkur-

sy, seminaria, warsztaty) będą przybliżać pro-

blematykę zagospodarowania przestrzennego 

mieszkańcom oraz studentom. 

 
Podpisanie porozumienia o współpracy 

Łódź, 24  stycznia 2019 roku 

  

 W dniu 30 kwietnia 2019 roku na Wy-

dział Budownictwa, Architektury i Inżynierii 

Środowiska Politechniki Łódzkiej Oddział 

Łódzki TUP zorganizował konferencję dotyczą-

cą zmian klimatu pt.: „Planowanie dla zmian 

klimatu”. Tematyka obejmowała głównie prze-

strzenny wymiar adaptacji miasta do zmian kli-

matu oraz jego wpływ na komfort życia czło-

wieka w strukturach urbanizowanych. 
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Seminarium „Planowanie (…)” 
Gdańsk, 14 maja 2019 roku 

W dniu 8 czerwca 2019 w Gdańsku, od-

była się kolejna edycja FreeCityFestiwal, za-

inicjowanego przez Instytut Metropolitalny,  

a współorganizowany przez platformę stowarzy-

szeń NGOsów i ruchów miejskich Trójmiasta 

oraz TUP. Decyzją Zarządu Oddziału TUP  

w Gdańsku, udzielono patronatu temu wydarze-

niu oraz zaangażowano się w organizację wy-

branych przedsięwzięć  w ramach festiwalu. 

 

ODZIAŁ TUP W ŁODZI 

 Oddział TUP w Łodzi, w dniu 24 stycz-

nia 2019 roku zaprosił na wykład pt.: „Paris – 

Val d’Europe, miasto XXI wieku, projekt  

i realizacja”, który wygłosiła Pani Elżbieta 

Tomaszewska-Taton. Miasto Val d’Europe po-

wstało w latach 90 tych XX wieku na dziewi-

czym terenie pod Paryżem, w dolinie rzeki 

Marny, w pobliżu kurortu Euro Disneyland, ja-

ko część większego założenia Marne-la-Vallée. 

Jest to miasto które rozwija się według koncep-

cji miasta ekologicznego, a jednocześnie jego 

rozplanowanie wywodzi się z pomysłu Walta 

Disney'a na eksperymentalną, prototypową spo-

łeczność jutra oraz miasto przyszłości. Wykład 

połączony był z dyskusją na temat rozwoju 

miast współczesnych.  

 

 

 

https://www.facebook.com/Politechnika.Lodzka/?__tn__=K-R&eid=ARCTGHDS6O9e02v9paXE9HQdE4V9y2Jta2hXcCa3tavwkU2bdszGHbcI9EPXXRKa3yYSMTvFGK5hKXjM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBiFkN_rLdkneBATl6muqtDwtSCaTV91STeQHgZEDlMIpJlwLHFbwaPV4v8FHw4s_nI_9qV8JjjGuZZZ36oDP4DLu0norwU-EZf-RxEr94Hlxs0_pQ7-Cbka6yCMUwVeLW8vnQI-NQFyLEgeq3ZhE3NnGb0e6ZZ8LT2uj6Un3Pi4JtlOFu3qDO7gslJybm91oX2hoZuI_VToYYsi9_bbqLHqXECJM_ogsfiE1k5OAaE5Q9qTLQ2Dt1eUpJ-46-9Gz3uFwvcwf8x2bx6RQD_DwUixiZ7V7ViIGm-ATXRea6ND6BsvSwx8DCcWNLIHJhs7JHa9beALS5o4Pnm8Vco4C2ovMIChe5wMaBEb1tAyNOt7AOogslFO5nIUHZlDWKVhnQe4UHY6HMmSt2O6VE8Te_hlobll2UcOJS4F03IQrpFavc
https://www.facebook.com/Politechnika.Lodzka/?__tn__=K-R&eid=ARCTGHDS6O9e02v9paXE9HQdE4V9y2Jta2hXcCa3tavwkU2bdszGHbcI9EPXXRKa3yYSMTvFGK5hKXjM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBiFkN_rLdkneBATl6muqtDwtSCaTV91STeQHgZEDlMIpJlwLHFbwaPV4v8FHw4s_nI_9qV8JjjGuZZZ36oDP4DLu0norwU-EZf-RxEr94Hlxs0_pQ7-Cbka6yCMUwVeLW8vnQI-NQFyLEgeq3ZhE3NnGb0e6ZZ8LT2uj6Un3Pi4JtlOFu3qDO7gslJybm91oX2hoZuI_VToYYsi9_bbqLHqXECJM_ogsfiE1k5OAaE5Q9qTLQ2Dt1eUpJ-46-9Gz3uFwvcwf8x2bx6RQD_DwUixiZ7V7ViIGm-ATXRea6ND6BsvSwx8DCcWNLIHJhs7JHa9beALS5o4Pnm8Vco4C2ovMIChe5wMaBEb1tAyNOt7AOogslFO5nIUHZlDWKVhnQe4UHY6HMmSt2O6VE8Te_hlobll2UcOJS4F03IQrpFavc
https://www.facebook.com/wbaispl/?__tn__=K-R&eid=ARBEPB28o6LBDtt8ArQCU4sHZ65HOEm8Ime3q_w0cUEAb-ffKOscqPXrbbwLheTvSy-WI11TLRipgy25&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBiFkN_rLdkneBATl6muqtDwtSCaTV91STeQHgZEDlMIpJlwLHFbwaPV4v8FHw4s_nI_9qV8JjjGuZZZ36oDP4DLu0norwU-EZf-RxEr94Hlxs0_pQ7-Cbka6yCMUwVeLW8vnQI-NQFyLEgeq3ZhE3NnGb0e6ZZ8LT2uj6Un3Pi4JtlOFu3qDO7gslJybm91oX2hoZuI_VToYYsi9_bbqLHqXECJM_ogsfiE1k5OAaE5Q9qTLQ2Dt1eUpJ-46-9Gz3uFwvcwf8x2bx6RQD_DwUixiZ7V7ViIGm-ATXRea6ND6BsvSwx8DCcWNLIHJhs7JHa9beALS5o4Pnm8Vco4C2ovMIChe5wMaBEb1tAyNOt7AOogslFO5nIUHZlDWKVhnQe4UHY6HMmSt2O6VE8Te_hlobll2UcOJS4F03IQrpFavc
https://www.facebook.com/wbaispl/?__tn__=K-R&eid=ARBEPB28o6LBDtt8ArQCU4sHZ65HOEm8Ime3q_w0cUEAb-ffKOscqPXrbbwLheTvSy-WI11TLRipgy25&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBiFkN_rLdkneBATl6muqtDwtSCaTV91STeQHgZEDlMIpJlwLHFbwaPV4v8FHw4s_nI_9qV8JjjGuZZZ36oDP4DLu0norwU-EZf-RxEr94Hlxs0_pQ7-Cbka6yCMUwVeLW8vnQI-NQFyLEgeq3ZhE3NnGb0e6ZZ8LT2uj6Un3Pi4JtlOFu3qDO7gslJybm91oX2hoZuI_VToYYsi9_bbqLHqXECJM_ogsfiE1k5OAaE5Q9qTLQ2Dt1eUpJ-46-9Gz3uFwvcwf8x2bx6RQD_DwUixiZ7V7ViIGm-ATXRea6ND6BsvSwx8DCcWNLIHJhs7JHa9beALS5o4Pnm8Vco4C2ovMIChe5wMaBEb1tAyNOt7AOogslFO5nIUHZlDWKVhnQe4UHY6HMmSt2O6VE8Te_hlobll2UcOJS4F03IQrpFavc
https://www.facebook.com/wbaispl/?__tn__=K-R&eid=ARBStWhPAToqdbr_4MFxhah5Mj1wH7dRkIQBHh59PLEYvyJySLuX0av3PrVQjEZqITQdd4OfowGSZVBB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBtXkUF8iYszi7mVi4HthtIiUEYPG6kl-NJvc7Pq_CwLw_UtEkWVPv_ZZb-sLonu7y0E0i8Vb_xK3oICNO0ece8c7BnZCPGxEs80B3uGbTmwO1kj--RLM2B6heIZvYKaFK0l6-wYI6ing8Tc8genrbEoKzNC2arNMPoLcvFeJjPaWYFp_OaXf01Crapgi8Lcx9vtbdKeyFCOTyxAUFhswi1f4fiSjcP2T8EIpyaqAF1B4Uv6HBg2QF4u9bzye-TbaCQpApCxgZCbKfCHnl8PiN-3leJj7dlsQSwTLwGGKSP91g7s3J6_7wilxjZpAGxlFWO4t3qVTjaDBtx9_5aaApksoiKas973zcVWRaCGtmDFsQZj5BFHTFg1Py0BXN5cTnOSoeXj9EgPKHr07DTA5lF-wgwOMOwiMb4KGIL9M3-A12S7UzSwzfpCGFSyi89OfDSz8ks9O0zUc4t39qknBjiG1INs3d4A0ky
https://www.facebook.com/wbaispl/?__tn__=K-R&eid=ARBStWhPAToqdbr_4MFxhah5Mj1wH7dRkIQBHh59PLEYvyJySLuX0av3PrVQjEZqITQdd4OfowGSZVBB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBtXkUF8iYszi7mVi4HthtIiUEYPG6kl-NJvc7Pq_CwLw_UtEkWVPv_ZZb-sLonu7y0E0i8Vb_xK3oICNO0ece8c7BnZCPGxEs80B3uGbTmwO1kj--RLM2B6heIZvYKaFK0l6-wYI6ing8Tc8genrbEoKzNC2arNMPoLcvFeJjPaWYFp_OaXf01Crapgi8Lcx9vtbdKeyFCOTyxAUFhswi1f4fiSjcP2T8EIpyaqAF1B4Uv6HBg2QF4u9bzye-TbaCQpApCxgZCbKfCHnl8PiN-3leJj7dlsQSwTLwGGKSP91g7s3J6_7wilxjZpAGxlFWO4t3qVTjaDBtx9_5aaApksoiKas973zcVWRaCGtmDFsQZj5BFHTFg1Py0BXN5cTnOSoeXj9EgPKHr07DTA5lF-wgwOMOwiMb4KGIL9M3-A12S7UzSwzfpCGFSyi89OfDSz8ks9O0zUc4t39qknBjiG1INs3d4A0ky
https://www.facebook.com/wbaispl/?__tn__=K-R&eid=ARBStWhPAToqdbr_4MFxhah5Mj1wH7dRkIQBHh59PLEYvyJySLuX0av3PrVQjEZqITQdd4OfowGSZVBB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBtXkUF8iYszi7mVi4HthtIiUEYPG6kl-NJvc7Pq_CwLw_UtEkWVPv_ZZb-sLonu7y0E0i8Vb_xK3oICNO0ece8c7BnZCPGxEs80B3uGbTmwO1kj--RLM2B6heIZvYKaFK0l6-wYI6ing8Tc8genrbEoKzNC2arNMPoLcvFeJjPaWYFp_OaXf01Crapgi8Lcx9vtbdKeyFCOTyxAUFhswi1f4fiSjcP2T8EIpyaqAF1B4Uv6HBg2QF4u9bzye-TbaCQpApCxgZCbKfCHnl8PiN-3leJj7dlsQSwTLwGGKSP91g7s3J6_7wilxjZpAGxlFWO4t3qVTjaDBtx9_5aaApksoiKas973zcVWRaCGtmDFsQZj5BFHTFg1Py0BXN5cTnOSoeXj9EgPKHr07DTA5lF-wgwOMOwiMb4KGIL9M3-A12S7UzSwzfpCGFSyi89OfDSz8ks9O0zUc4t39qknBjiG1INs3d4A0ky


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kolipiński i Marcin Świetlik wzięli udział w III 

Radomszczańskim Forum Przedsiębiorczości, 

gdzie prezentowali problematykę stanu i per-

spektywy gospodarki przestrzennej oraz rewita-

lizacji w Polsce.  

 

 

 
III Radomszczańske  

Forum Przedsiębiorczości 
Radom, 3 kwietnia 2019 roku 

 
 
 
 

 

 W dniu 8 maja 2019 roku, w ramach 

cyklicznych prezentacji filmowych, odbyła się 

projekcja filmu pt. „The Human Scale” obrazu-

jąca kształtowanie miast XXI wieku, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem projektowania i od-

czuwania przestrzeni publicznych. Film poru-

szał tematykę relacji w mieście pomiędzy bu-

dynkami a rodzajem i jakością miejsc dla ludzi. 

Po projekcji odbyła się dyskusja o roli człowiek 

w procesie projektowania struktur miejskich.  

 

ODZIAŁ TUP W WARSZAWIE 

 W oddziale warszawskim TUP w dniu 

16 kwietnia 2019 roku powołana została sekcja 

ds. polityki społecznej. Przewodniczącą sekcji 

jest Kol. Agnieszka Cieśla. W ramach działań 

sekcji odbyły się dotychczas trzy co miesięczne 

spotkania, na których omówiono proces starze-

nia się Warszawy (dr A. Cieśla), Program  

Warszawa Przyjazna Seniorom (R.  Kadej – kie-

rownik Zespołu ds. senioralnych UM Warsza-

wa) oraz politykę społeczną Warszawy (dr K. 

Herbst). Celem kolejnych działań sekcji jest 

omówienie możliwych rozwiązań stymulują-

cych rozwój dostępnego mieszkalnictwa, w na-

wiązaniu do idei osiedla społecznego z okresu 

międzywojennego. Ważnym aspektem jest 

uwzględnienie konieczności tworzenia miesz-

kalnictwa przyjaznego starzeniu się. Na spotka-

niach planuje się przedyskutowanie możliwych 

form finansowania budowy takich osiedli  

w kontekście aktualnej polityki mieszkaniowej 

państwa oraz tworzenia zachęt dla potencjal-

nych inwestorów w celu realizacji takich projek-

tów. Uwaga zostanie skupiona również na moż-

liwości tworzenia kooperatyw mieszkaniowych 

i budowy wielorodzinnych budynków mieszka-

niowych przez użytkowników. 

 W dniu 3 kwietnia 2019 roku Członko-

wie Oddziału Warszawskiego TUP kol. kol. Mi-

rosława Wnuk (przedst. NIK), Przemysław Śle-

szyński (IGiPZ PAN) oraz przedstawiciele Za-

rządu OW TUP: Paulina Sikorska, Bartłomiej 
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ODZIAŁ TUP W POZNANIU 

 
 W dniach 14-15 Lutego 2019 roku od-

był się W Poznaniu XII DZIEŃ URBANISTY, 

który uświetniła konferencja zatytułowana  

"Przestrzeń w lepszym klimacie". Wśród 

Organizatorów XII Edycji „Dnia Urbanisty” 

Oprócz Poznańskiego Oddziału Towarzystwa 

Urbanistów Polskich i Międzynarodowych 

Targów Poznańskich Ponownie byli Stowarzy-

szenie Metropolia Poznań. Podczas konferencji 

zagadnienia koncentrowały się na związkach 

urbanistyki i planowania przestrzennego  

z działaniami na rzecz adaptacji do zmian 

klimatu oraz przeciwdziałania ich przyczynom. 

Konferencja została podzielona tematycznie na 

dwa dni, których wiodącymi motywami były 

„POWIETRZE” i „WODA”. 

 XII DZIEŃ URBANISTY 

Poznań, 14 -15 lutego 2019 roku 
 

 W ramach POGAWĘDKI NR 28 

odbyło się spotkanie w dniu 8 kwietnia 2019 

roku, a gościem po raz drugi był archeolog  

z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu – prof. UAM dr hab. Marcin 

Ignaczak, szef badań archeologicznych 

dotyczących reliktów kolegiaty miejskiej  

w Poznaniu.  Wykład zatytułowany „Kolegiata 

pw. Św. Marii Magdaleny w Poznaniu – 

badania w latach 2016-2018” stanowił 

podsumowanie wykopalisk prowadzonych na 

Placu Kolegiackim.  

 

 

  

 

 

 

ODZIAŁ TUP W SZCZECINIE 

  

 Dnia 17 czerwca 2019 roku odbyła się 

w Szczecinie konferencja p.n. „Zagospodaro-

wanie przestrzenne polskich obszarów mor-

skich”, zorganizowana przez Towarzystwo 

Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie, 

przy współpracy z Zachodniopomorską Okrę-

gową Izbą Architektów i Zachodniopomorskim 

Uniwersytetem Technologicznym. Konferencję 

objął Honorowym Patronatem Dyrektor Urzędu 

Morskiego w Szczecinie - Pan Wojciech Zda-

nowicz, który jednocześnie udzielił organizato-

rom bardzo znaczącego wsparcia.  

 

Program konferencji obejmował następujące 

bloki tematyczne: 

 Plany zagospodarowania przestrzennego pol-

skich obszarów morskich (przykładowe stu-

dia uwarunkowań, projekty planów, w tym: 

dla Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamień-

skiego i pięciu morskich portów, wzajemne 

relacje ustaleń planistycznych podejmowa-

nych na wodach morskich i przyległych tere-

nach lądowych gmin nadbrzeżnych, badania 

i analizy środowiskowe); 

 Linia podstawowa – skutki jej wyznaczenia 

(aspekty geodezyjne, prawne, istotne dla 

służb krajowych, samorządowych i inwesto-

rów); 

 Podmorskie dziedzictwo kulturowe (przykła-

dy ciekawych znalezisk, warunki i technolo- 
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gia wydobycia – wykorzystania –  zabezpie-

czenia, ochrona konserwatorska). 

Zaprezentowany został m.in. stan zaawanso-

wania prac nad sporządzaniem w Polsce pla-

nów zagospodarowania przestrzennego mor-

skich wód wewnętrznych  położonych na ob-

szarze terytorialnej właściwości Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Szczecinie. Konferencja 

posiadała charakter informacyjny z elementami 

szkolenia. Jej celem było zapoznanie urbani-

stów, architektów, przedstawicieli służb samo-

rządowych i innych uczestników z problema-

tyką ciekawą i ciągle jeszcze mało znaną,  

a także przybliżenie środowisku planistów, sa-

morządom gmin nadmorskich i nadzalewo-

wych – zasad podejmowania rozstrzygnięć pro-

jektowych na terenach o specyficznych i często 

trudnych warunkach zagospodarowania – ob-

szar  styku wód morskich z lądem. 

 

 

„ Zagospodarowanie przestrzenne  

polskich obszarów morskich”, 

Szczecin, 17 czerwca 2019 
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           W ramach tematyki   

Z  ż y c i a   O d d z i a ł ó w   T U P zostały 

umieszczone teksty przekazane przez poszcze-

gólne oddziały terenowe. 

 

 

P U B L I K A C J E  

 W ramach tematyki - P u b l i k a c j e - 

Zarząd Główny TUP umieszcza publikacje o wy-

jątkowym charakterze badawczym, związane  

z doświadczeniami praktycznymi lub ciekawe, 

tematyczne wydawnictwa stanowiące opraco-

wanie własne członków Towarzystwa 

 

OTWARTY KRJOBRAZ KULTUROWY  

Z ZABYTKIEM TLE 

 

Publikacja zatytułowana „Otwarty kra-

jobraz kulturowy z zabytkiem w tle” autor-

stwa Kol. Anny Anety Tomczak, ocenia moż-

liwości ochrony obszarowej zabytków w kultu-

rowym krajobrazie otwartym oraz wskazuje 

działania prowadzące do poprawy jakości ich 

otoczenia.  

Publikacja dowodzi, że w historii rozwoju 

urbanistyki istniał okres kształtowania podstaw 

polskiego myślenia o obszarowej ochronie za-

bytków oraz funkcjonowały „dobre praktyki”. 

Krótka, bo trwająca dwadzieścia lat realizacja 

międzywojennych założeń, była czasem, w któ-

rym zaczęły krystalizować się zasady ochrony 

konserwatorskiej zabytków wraz z otoczeniem. 

Świadczą o tym definiowane w tych latach po-

jęcia takie jak: prawo widoku, służebność kra-

jobrazowa czy niestosowne otoczenie. Działa-

nia powojenne przyniosły natomiast scalenie 

przesądzeń konserwatorskich z projektowaniem 

urbanistycznym, co stanowiło prostą drogę do 

dobrej ochrony i kreacji obszarowej. Losy prze-

strzeni wokół zabytków pokrzyżował jednak 

„czas” i „ustrój” w jakim przyszło im istnieć po 

wojnie. Lata, kiedy co innego się myślało, co 

innego mówiło, a co innego robiło sprawiły, że  

 

 

 

 

 

 



  

 ATLAS PRZEDSIEBIORSTW (2019)  

   
W publikacji „Atlas przedsiębiorstw” 

zaprezentowano informacje charakteryzujące 

przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce  

w ujęciu przestrzennym. Jest to pierwsze 

opracowanie graficzne, przygotowane przez 

Główny Urząd Statystyczny, przedstawiają-

cy szeroką tematykę przedsiębiorstw niefinan-

sowanych, wybranych w różnych zakresach  

i przekrojach. Zastosowana graficzna forma 

prezentacji danych statystycznych, w postaci 

bogatego zestawu map i wykresów, pozwala 

na szybką i efektywną percepcję informacji 

danych statystycznych oraz relację przestrzen-

ną zjawisk z uwzględnieniem procesów globa-

lizacji. Publikacja prezentuje stan obecny oraz 

przebieg zmian zachodzących w przedsiębior-

stwach niefinansowanych w układzie woje-

wódzkim oraz w wieloletniej retrospekcji. 

 

 
 

Przedsiębiorstwo niefinansowane to osoby 

prawne, jednostki nieposiadające osobowości 

prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące dzia-

łalność gospodarczą zaklasyfikowane według 

PKD 2007. 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-

gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-

niefinansowe/atlas-przedsiebiorstw,30,1.html 

 

stan polskiej przestrzeni ulegał powolnej de-

strukcji. Urbanistyka samorzutna, która roz-

przestrzeniała się w wyniku centralnej gospo-

darki oraz reglamentacji norm i materiałów bu-

dowlanych, negatywnie wpływała na odbiór 

otaczającej przestrzeni, szczególnie w terenach 

cennych widokowo. Współczesność, za począ-

tek której uznano przełom wieku XX i XXI 

(uzasadniając ten okres zmianami jakie zaszły 

w ramach prawnych oraz prowadzonych czyn-

nościach planistycznych) przyniósł jeszcze 

większe zubożenie zasad i możliwości działania 

obszarowego w kształtowaniu przestrzeni. Na 

istniejący stan polskich krajobrazów wpłynął 

również współczesny, niewystarczający zasób 

instrumentów planistycznych, pozostawionych 

do dyspozycji urbanistom i samorządom. Obec-

nie konieczne jest zdefiniowanie efektywnych 

narzędzi służących ochronie i kreacji przestrze-

ni otwartej. Wszystkie działania z tym związane 

i wskazane w pracy, muszą uwzględniać dobro 

wspólne za jakie należy uznać krajobrazy  

z „zabytkiem w tle”.  
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/atlas-przedsiebiorstw,30,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/atlas-przedsiebiorstw,30,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/atlas-przedsiebiorstw,30,1.html
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