
 

 

Koleżanki i Koledzy! 

Przesyłamy pierwszy w 2016r. numer naszego biuletynu informacyjnego – już w nieco odmienionej 

szacie graficznej. Prace nad jej ostatecznym kształtem ciagle jeszcze trwają, ale już dziś chciałem złożyć 

podziekowania wszystkim którzy przyczynili się do opracowania poszczególnych jej wariantów – a w 

szczególności kol. Anecie Tomczak (autorce aktualnie wykorzystywanej propozycji), kol. Łukaszowi 

Medekszy, kol. Michałowi Ciesielskiemu i kol. Michałowi Wiąckowi.  

W dalszym ciagu pracować będziemy także nad układem jego zawartości – dlatego tez prosimy 

wszystkich z Was o sugestie i porady w tej kwestii. Zachęcamy także wszystkie Oddziały do dzielenia 

się z nami informacji o swojej działalności, bieżacych wydarzeniach i innych podejmowanych 

inicjatywach. W kolejnych numerach przedstawiać także będziemy informacje od naszych partnerów – 

w tym udostępnione przez Związek Miast Polskich.  

Głównym wyzwaniem, jakie czeka nas w najbliższym czasie, jest zapowiadana jeszcze w trakcie 

Walnego Zjazdu Delegatów w Łodzi Konferencja Programowa. Stąd jej tematyce poświęciliśmy 

większość miejsca w tym wydaniu. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy 

poświęcili czas na przygotownaie sugestii i tematów do dyskusji – a w szczególności kol. Bartłomiejowi 

Kolipińskiemu i kol. Maciejowi Borsie. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu – pozwoli 

to na rzetelne przedyskutowanie dalszych kierunków naszego działania.  

Z koleżeńskim pozdrowieniem 
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Konferencja Programowa 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zapraszamy na Konferencję Programową Towarzystwa, 

poświęconą  kluczowym wyzwaniom związanym z dalszymi kierunkami działania naszego 

Towarzystwa. W jej trakcie chcielibyśmy wypracować wnioski dotyczące ewnetualnych zmian co do 

celów i sposobów naszego działania, a także propozycje ewentualnych zmian w statucie. 

Spotkanie to odbędzie się w Warszawie, w Pałacu Staszica (Nowy świat 72) w dniu 27 lutego 2016r. 

Poczatek przewidziany jest na godz. 11.00 a zakończenie – na 15.30. Konferencja jest nieodpłatna i 

otwarta dla wszystkich zainteresowanych członków TUP. Prosimy jednak wszystkich zainteresowanych 

wzięciem w niej udziału o przesłanie na adres mailowy Zarządu Głównego TUP (zg@tup.org.pl) 

swojego zgłoszenia – z podaniem imieni, nazwiska i oddziału. Zgłoszenia prosimy przesyłac w 

terminie do 22 lutego br.  

Program konferencji obejmuje: 

Godz. 11.00 – otwarcie konferencji – Prezes TUP, Przewodniczący Rady TUP 

Wręczenie odznak honorowych członkom TUP – przyznanych decyzją Walnego Zjazdu Delegatów TUP 

Wręczenie certyfikatów Rzeczoznawcom TUP 

Wręczenie dyplomów honorowych autorom rozwiązań nagrodzonych w konkursie na najlepszą 

przestrzeń publiczną, rozstrzygniętym w 2015r. 

Godz. 11.30 – 12.00 – referat wprowadzający – Ocena aktualności form i środków działania 

Towarzystwa oraz możliwe kierunki ich ewolucji w zmieniającym się otoczeniu – Prezes TUP, kol. 

Piotr Lorens 

Godz. 12.00 – 13.00 – sesja 1 – Rola Towarzystwa w kształtowaniu nowego, zintegrowanego 

systemu planowania 

Referat wprowadzający: kol. Tadeusz Markowski;  

Zapowiedziane głosy w dyskusji: kol. Elżbieta Szelińska, kol. Grzegorz Buczek 

Godz. 13.00 – 13.30 – przerwa 

Godz. 13.30 – 14.30 – sesja 2 – Korpus rzeczoznawców TUP i rozwój kompetencji zawodowych 

członków Towarzystwa  

Referat wprowadzający: kol. Maciej Borsa;  

Zapowiedziane głosy w dyskusji: kol. Elżbieta Kraszewska, kol. Tomasz Majda 

Dodz. 14.30 – 15.30 – sesja 3 – Kształtowanie profilu działalności gospodarczej Towarzystwa oraz 

kierunków zmian w jego gospodarce finansowej  

Referat wprowadzający: kol. Izabela Mironowicz;  

Zapowiedziane głosy w dyskusji: kol. Barbara Pujdak, kol. Bartłomiej Kolipiński 

Godz. 15.30 – 16.00 – podsumowanie konferencji – Sformułowanie wniosków do dalszych prac – 

Prezes TUP, kol. Piotr Lorens 
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Dzień Urbanisty 

Z przyjemnością informujemy iż w dniu 5 lutego br. w Poznaniu – z inicjatywy Oddziału Poznańskiego 

odbyła się kolejna, IX już edycja „Dnia Urbanisty”, organizowana  w ramach Targów Budma 2016. 

Tematem tegorocznej konferencji była tzw. ustawa krajobrazowa, a hasłem przewodnim – Ustawa 

krajobrazowa – szansa na zmianę? 

W ramach konferencji ogłoszono także wyniki XXV edycji konkursu „Moja Wielkopolska” oraz V 

edycji konkursu „Na Najlepiej Zagospodarowną Przestrzeń Publiczną w Wielkopolsce”.  

Współpraca ze Związkiem Miast Polskich 

W ramach kontynuacji współpracy z Związkiem Miast Polskich władze Towarzystwa podjęły decyzję o 

wspólnym redagowaniu portalu „Miasto” - http://miasto-portal.pl/ - link ten jest także dostępny na 

naszej stronie internetowej. Zachęcamy członków TUPu do przesyłania redaktorom poszczególnych 

działów interesujących publikacji i materiałów, jakie mogą być na nim zamieszczane.  

Ponadto zadecydowaliśmy iż w ramach naszego Biuletynu Informacyjnego przekazywać będziemy 

członkom naszego Towarzystwa najwazniejsze informacje pochodzace z newslettera ZMP. Będą one 

dostępne już w następnym numerze biuletynu. 

Współpraca z AMS 

W bieżacym roku kontynuować będziemy nawiązaną jeszcze w 2015r. współprace z firmą AMS. 

Główne pola współpracy to: monitorowanie skutków tzw. Ustawy Krajobrazowej, doroczny konkurs na 

najlepsza pracę dyplomową z dziedziny urbanistyki i gospodarki przestrzennej oraz nowa inicjatywa 

konkursu na realziację mikroprzestrzeni publicznej. O szczegółach każdej z tych inicjatyw będziemy 

sukcesywnie informować. 

Planowane wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim w 2016r. 

Niezależnie od Konfrencji Programowej, serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych, 

zaplanowanych już wydarzeniach, w organizację których TUP będzie aktywnie zaangażowany: 

- konferencja w dniach 14-15 kwietnia 2016r w Gdańsku, dotycząca kształtowania dzielnucy Młode 

Miasto w Gdańsku 

- konferencja i warsztaty dla Młodych Planistów, planowane na koniec czerwca 2016 (dokładane daty 

poznamy wkrótce) 
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Z prac ZG TUP 

W załączeniu przesyłamy najwazniesjze ustalenia poczynione w czasie ostatnich posiedzeń zarządu 

Głównego: 

- przyjęliśmy regulamin Zarządu Głownego TUP – regulujący sposób jego działania oraz zakresy 

obowiązków i kompetencje poszczególnych jego członków; 

- omówiliśmy plan pracy TUP na bieżacy rok; 

- omówiliśmy założenia do budżetu TUP oraz do przygotowania instrukcji finansowej TUP – która ma 

stanowić podstawe do regulacji rozliczęn wewnątrzstowarzyszeniowych oraz uwzględniać wymogi 

wynikające z obowiązków prawnych nakładanych na nas przez ustawodawcę; 

- omówiliśmy założenia tzw. uchwały finansowej, które mają być dyskutowane w trakcie Konferencji 

Programowej oraz – następnie – w Oddziałach. 

Kolejne posiedzenie ZG TUP przewidzieliśmy na 26.02, na dzien przed nasża Konferencja 

Programową.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


