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W dniach 29 - 30 listopada 2017 r. w Poznaniu Instytut Geografii  Społeczno-Ekonomicznych 
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem 
Przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 
Przewodniczącego Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna, Prezesa 
Towarzystwa Urbanistów Polskich, JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu i Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM organizuje 
konferencję naukową pt. 

 
DOBRE PRAKTYKI  

w urbanistyce i planowaniu przestrzennym 
 
Przestrzeń naszego kraju jest dobrem wspólnym i ograniczonym, należy więc korzystać z niej 
racjonalnie i rozważnie. Wiedza na temat  elementów zagospodarowania przestrzennego 
oraz występujących między nimi relacji pozwala rozwijać, ulepszać i chronić przestrzeń oraz 
zaspokajać potrzeby jej użytkowników. Działania w sferze urbanistyki i planowania 
przestrzennego dają możliwości zmian w otaczającej nas przestrzeni, pozwalają na tworzenie 
miejsc publicznie aktywnych, hierarchicznie ważnych i społecznie potrzebnych, zarówno 
w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Należy jednak pamiętać, że miasto będzie spełniało 
potrzeby i wymagania użytkowników wyłącznie wtedy, kiedy będzie ono elementarnie 
i funkcjonalnie kompletne, spójne strukturalnie, atrakcyjne wizualnie, ważne kulturowo, ciekawe 
i zintegrowane, a także inteligentnie zarządzane. Równie przemyślaną i uporządkowaną strukturę 
winny posiadać obszary wiejskie, których zasoby naturalne (zieleń, woda, ukształtowanie terenu) 
i antropogeniczne (zabudowa, infrastruktura, układ przestrzenny, kultura i tradycja, aktywność 
społeczna) stanowić mogą podstawę obrania optymalnego kierunku ich rozwoju.  
 
Celem konferencji jest stworzenie warunków dla dyskusji i wymiany doświadczeń na temat 
dobrych praktyk w urbanistyce i planowaniu przestrzennym mających swoje odniesienie 
w przestrzeni miast i na obszarach wiejskich. Takie ujęcie daje możliwość wypowiedzi i ukazania 
przykładów rozwiązań w zróżnicowanych skalach przestrzennych tj. placu, ulicy, kwartałów 
zabudowy, fragmentów miast, spójnych funkcjonalnie terenów wiejskich,  organizacyjnie 
uzasadnionych zespołów w skali regionalnej. Przez DOBRE PRAKTYKI należy rozumieć 
pozytywne przykłady rozwiązań projektowych, organizacyjnych  zarządczych, informacyjnych, 
które wpływają na funkcjonalność przestrzeni miast i wsi, (tj. stopień i zakres realizacji 
oczekiwanych funkcji), praktyczność (komfort użytkowania, łatwość obsługi), czytelność 
(rozumienie przestrzeni i jej porządek), bezpieczeństwo jej użytkowników oraz na atrakcyjność 
i estetykę form zagospodarowania. Efektem konferencji ma być upowszechnienie wiedzy 
i rozwiązań praktycznych na temat metod logicznego, kompleksowego i uzasadnionego 
kształtowania wybranych przestrzeni miast i wsi. 
 
Zaproszenie na konferencje kierowane jest do pracowników naukowych i praktyków, którzy 
prowadzą rozważania naukowe i/lub kształtują i wykorzystują w praktyce mechanizmy 
poprawnych zmian w strukturze zurbanizowanej oraz planowaniu przestrzennym. 
Zaproszenie skierowane jest także do doktorantów i studentów, w celu stworzenia możliwości 
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podzielenia się wynikami swoich badań, ale również w celu zweryfikowania nabytej wiedzy 
niezbędnej w dalszym procesie ich naukowego rozwoju. Zachęcamy do udziału osoby związane  
zarówno z ośrodkami naukowymi, jak i instytucjami administracji publicznej czy instytucjami 
społecznymi. Zapraszamy geografów, architektów, urbanistów, planistów przestrzennych, 
socjologów, ekonomistów i specjalistów innych dziedzin oraz dyscyplin, którym sposób 
kształtowania przestrzeni nie jest obojętny. Mamy nadzieję, że udział w konferencji stworzy 
możliwość prezentacji dorobku naukowego, a także dorobku praktycznego, który powinien 
pomóc w identyfikacji zarówno mocnych, jak i słabych strony działań w przedmiotowym 
zakresie. 
 
W programie przewidziano organizację dwóch paneli dyskusyjnych. Pierwszy poświęcony 
będzie wyzwaniom badawczym odnoszącym się do przestrzeni miast, sukcesom i problemom 
ich kształtowania i funkcjonowania. Drugi obejmować będzie w swej treści zagadnienia 
związane z rozwojem obszarów wiejskich, a zwłaszcza ich odnową. W toku realizacji paneli 
organizatorzy liczą na nieskrępowaną dyskusję z elementami konstruktywnej krytyki i refleksji 
badawczej. Rezultaty konferencji powinny również zmierzać do opracowania wytycznych 
projektowych, wytycznych w zakresie zarządzania czy realizacji przedsięwzięć wpływających 
na zagospodarowanie przestrzenne miast i wsi. Panelom dyskusyjnym towarzyszyć będzie sesja 
posterowa umożliwiająca aktywny udział w konferencji wszystkim zainteresowanym osobom. 
Celem sesji posterowej będzie prezentacja głównych tez referatów, które po pozytywnej recenzji 
będą mogły być opublikowane w czasopismach na liście B MNiSW. Zasady przygotowania 
posterów określono na karcie zgłoszenia.  
 
Celem organizatorów jest, aby Konferencja przybrała formę debaty, dialogu, a także 
merytorycznej i konstruktywnej polemiki. Z tego względu podczas obu paneli 
zaprezentowane zostaną jedynie referaty wprowadzające, których celem będzie wywołanie 
nieskrępowanej merytorycznej dyskusji przy aktywnym udziale wszystkich uczestników, 
stwarzającej warunki dla swobodnej wymiany słów i myśli w przedmiotowym zakresie. O ile 
Panele podzielono tematycznie, to celem Podsumowania ma być sformułowanie rekomendacji 
i wytycznych dla dalszych działań projektowych i organizacyjnych skutkujących pozytywnymi 
procesami zmian w obu rozważanych skalach przestrzennych. 
 
Problematyka Konferencji koncentruje się na następujących zagadnieniach: 
• Dobre praktyki w urbanistyce i planowaniu przestrzennym w ujęciu metodologicznym 

i metodycznym. 
• Sukcesy i wyzwania zarządzania, kształtowania i funkcjonowania miast i wsi.  
• Mechanizmy korzystnych zmian w strukturze zurbanizowanej - ujęcie lokalne i regionalne. 
• Samorząd terytorialny jako podmiot kreujący dobrą praktykę urbanistyczną i planistyczną. 
• Znaczenie dostępu do środków unijnych dla rozwoju dobrych praktyk urbanistycznych 

i planistycznych. 
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Każdy z uczestników Konferencji otrzyma program, książkę abstraktów oraz certyfikat 
potwierdzający uczestnictwo w Konferencji.  
 
Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać postery. Referaty stanowiące podstawę 
ich opracowania, po pozytywnej recenzji, będą publikowane w dwóch czasopismach: Biuletynie 
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (8 pkt na liście czasopism MNiSW) 
oraz w czasopiśmie Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna (9 pkt na liście czasopism 
MNiSW). 
 
W pierwszym dniu konferencji (środa - 29 listopada 2017r.) odbędzie się spotkanie 
Przedstawicieli Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna. Spotkanie 
będzie miało charakter warsztatu pt. Zintegrowane planowanie rozwoju jako wyzwania 
kształcenia w obszarze gospodarki przestrzennej. Celem tego spotkaniu będzie identyfikacja 
wyzwań kształcenia w obszarze gospodarki przestrzennej jakie wynikają ze zmian modelu 
planowania strategicznego i przestrzennego wdrażanych w Polsce w oparciu o założenia 
nowelizacji Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz nowego Kodeksu 
Urbanistyczno-Budowlanego. Wprowadzenie do dyskusji stanowić będzie prezentacja założeń 
programu kształcenia na nowym kierunku studiów Zintegrowane planowanie rozwoju, jaki 
w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przygotowywany jest 
przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM i zostanie 
uruchomiony w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 (PROJEKT: Zintegrowane Planowanie 
Rozwoju – kuźnia kadr dla sektora kreującego politykę rozwoju. Numer projektu: 
POWR.03.01.00-00-N055/16-00). 
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R A M O W Y  P R O G R A M  O B R A D  
 
 
29 listopada 2017r. (środa)  
MIEJSCE: Centrum Konferencyjne, D.S, Jowita, ul. Zwierzyniecka 7, Poznań 
 
 
16:00-16:30 Rejestracja uczestników – członków UNII UCZELNI NA RZECZ  
  KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
 
16:30-19:00  posiedzenie PRZEDSTAWICIELI UNII UCZELNI NA RZECZ KIERUNKU 
  GOSPODARKA PRZESTRZENNA pt. Zintegrowane planowanie rozwoju  
 jako wyzwanie kształcenia w obszarze gospodarki przestrzennej  
 
19:30  KOLACJA 
 
 

 
 
30 listopada 2017r. (czwartek)  
MIEJSCE: Collegium Geographicum UAM, ul. Krygowskiego 10, Poznań 
 
9.00 – 10.00 rejestracja uczestników 
 
10.00 – 10.30  otwarcie KONFERENCJI 
 
 

10:30-12:00 PANEL DYSKUSYJNY I  
DOBRA PRAKTYKA W URBANISTYCE I PLANOWANIU 
PRZESTRZENNYM MIAST W UJĘCIU TEORETYCZNYM 
I PRAKTYCZNYM 

 
12:00-12:30 SESJA POSTEROWA 
  PRZERWA KAWOWA 
 
12:30-14:00 PANEL DYSKUSYJNY II  

KSZTAŁTOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM OBSZARÓW 
WIEJSKICH W KONTEKŚCIE DOBREJ PRAKTYKI 
URBANISTYCZNEJ I PLANISTYCZNEJ 

 
14:00-14:30 PODSUMOWANIE KONFERENCJI 
 
14:30-15:00  OBIAD 
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I N F O R M A C J E  O R G A N I Z A C Y J N E  

 
 

Miejsce obrad: 
Collegium Geographicum im. Stanisława Pawłowskiego 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
ul. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań 

 
Koszty uczestnictwa 

 

Koszt uczestnictwa w Konferencji, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, wynosi 350,00 zł. 
 

Wpłaty należy dokonywać na konto: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule 
przelewu podając cel subkonta/K00000717  
 
Uczestnicy konferencji we własnym zakresie opłacają koszty dojazdu oraz noclegi. Opłata 
konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwie kawowej i obiad. 
Organizatorzy w komunikacie nr II podadzą rekomendowane miejsca noclegowe 

 
 

Ważne terminy 
 

Zgłoszenie udziału w konferencji (termin przesłania abstraktu):  31 sierpnia 2017 r. 
Akceptacja wystąpień konferencyjnych i posterów:   19 września 2017 r.    
Wniesienie opłaty:       do 30 października 2017r. 
Termin przesłania komunikatu II dla uczestników konferencji:  30 października 2017 r. 
Konferencja:         29 - 30 listopada 2017 r. 

 
Kontakt 

 

INSTYTUT GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
ul. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań 

Tel. (48 61) 829 61 35, -63 37,  Faks (48 61) 829 61 27 
http://www.igsegp.amu.edu.pl 

 
Sekretarz konferencji: 

mgr inż. Inga Szymanowska  
(inga.szymanowska@amu.edu.pl) 

 
Zasady przygotowania abstraktu: 

streszczenie problematyki referatu/posteru zgodne ze wzorem abstraktu (1800 do 2000 znaków 
bez spacji) należy przesłać na adres dobrepraktyki.konferencja@gmail.com  
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KOMITET HONOROWY  
Marek Beer (Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego) 
Marek Bryl (Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu) 
Grzegorz Ganowicz (Rada Miasta Poznania) 
Elżbieta Janus (Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu) 
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KOMITET NAUKOWY 
dr hab. inż. Sylwia Staszewska prof. ndzw. (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej, Uniwersytet im A. Mickiewicza)  
dr hab. inż. arch. Adam Nadolny (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej, Uniwersytet im A. Mickiewicza)   
dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski (Zakład Urbanistyki, Politechnika Poznańska) 
dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek prof. ndzw. (Pracowania Urbanistyki, Politechnika Warszawska) 
dr hab. inż. arch. Michał Stangel (Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika 
Śląska) 
dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, (Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, 
Politechnika Gdańska)  
dr hab. Lidia Mierzejewska prof. ndzw. (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej, Uniwersytet im A. Mickiewicza) 
dr hab. Anna Kołodziejczak prof. nadzw. (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej, Uniwersytet im A. Mickiewicza)  
 
 
KOMITET ORGANIZACYJNY 
prof. UAM dr hab. Sylwia Staszewska –  przewodniczący komitetu organizacyjnego 
dr hab. inż. arch. Adam Nadolny - zastępca komitetu organizacyjnego 
mgr inż. Inga Szymanowska – sekretarz  
mgr Olga Dajek 
mgr inż. Michał Micek 
mgr Wojciech Wachowiak 


