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INSTYTUT 

GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ 

i GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

ul. Bogumiła Krygowskiego 10

61-680 Poznań

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej powstał w 1984 r.

Jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu. Instytut prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą. Działalność

dydaktyczna obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminaria magisterskie dla studentów gospodarki przestrzennej,

zintegrowanego planowania rozwoju, geografii, turystyki i rekreacji, kształtowania i ochrony środowiska,

geoinformacji, gospodarki zasobami wodnymi i mineralnymi. W ramach kierunku gospodarka przestrzenna

Instytut prowadzi również studia magisterskie na specjalnościach:

 planowanie przestrzenne,

 rozwój i rewitalizacja miast i obszarów zdegradowanych,

 rozwój regionalny,

 zarządzanie przestrzenne,

 ochrona europejskich dóbr kultury (realizowana wspólnie z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we

Frankfurcie nad Odrą).

Od roku 2013 Instytut realizuje również kształcenie na studiach podyplomowych „Przemysły kultury w polityce 

rozwoju miast i regionów” – projekt finansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut zatrudnia 84 pracowników, w tym 16 profesorów i 29 doktorów różnych specjalności. Pod opieką 

pracowników Instytutu badania naukowe prowadzi 18 doktorantów.



Struktura organizacyjna IGSEiGP

na początku lat 90. XX wieku 

• Zakład Analizy Regionalnej;

• Zakład Gospodarki Przestrzennej;

• Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi;

• Zakład Planowania Przestrzennego;

• Zakład Systemów Osadniczych i Ludności.

www.igsegp.amu.edu.pl



• Zakład Analizy Regionalnej;

• Zakład Gospodarki Przestrzennej;

• Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi;

• Zakład Planowania Przestrzennego;

• Zakład Systemów Osadniczych 

i Organizacji Terytorialnej

• Zakład Ekonometrii Przestrzennej;

• Zakład Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej;

• Zakład Zachowań Przestrzennych Człowieka.

Obecna struktura organizacyjna Instytutu

www.igsegp.amu.edu.pl



Jednostki działające przy Instytutcie

• Centrum Badań Metropolitalnych (konsorcjum czterech poznańskich 

uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i 

Uniwersytetu Przyrodniczego), 

• Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych (CAPiSE) 

działający w ramach Fundacji UAM, 

www.igsegp.amu.edu.pl



Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

(dawniej „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i

Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w

Poznaniu”), wydawane w języku polskim od 2007 roku

Quaestiones Geographicae

(anglojęzyczne), seria „Human Geography and Spatial

Management”, którego początki sięgają 1974 roku, a w obecnej

formule (tzn. w powiązaniu z gospodarką przestrzenną) wydawane

jest od 2006 roku

Czasopisma naukowe

www.igsegp.amu.edu.pl



Najważniejsze kierunki badań

1. Podstawy teoretyczno-metodologiczne gospodarki przestrzennej; 

2. Metody analizy regionalnej i lokalnej oraz modelowanie struktur 

i procesów przestrzennych;

3. Rozwój społeczno-gospodarczy, procesy konwergencji oraz kształtowanie się obszarów

wzrostu i stagnacji;

4. Polityka regionalna i jej wpływ na rozprzestrzenianie się procesów rozwojowych; 

5. Zmiany struktur społeczno-gospodarczych w Polsce i Europie 

w warunkach globalizacji i integracji międzynarodowej; 

6. Zmiany w strukturze przestrzennej rolnictwa i obszarów wiejskich Wielkopolski, Polski i 

krajów Unii Europejskiej; 

7. Planowanie, gospodarka przestrzenna i rozwój zrównoważony w wymiarze krajowym, 

regionalnym, lokalnym i transgranicznym; 

8. Współczesne uwarunkowania, mechanizmy i tendencje rozwoju miast i regionów;

9. Miasta, metropolie i obszary metropolitalne w Polsce i Europie - struktura przestrzenna, 

funkcje, restrukturyzacja, zarządzanie i rewitalizacja; 

10. Zachowania przestrzenne człowieka w środowisku miejskim. 



Wybrane projekty badawcze 

MIĘDZYNARODOWE

• TeRRIFICA: Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action. Projekt programu Horyzont

2020, okres realizacji: 2018-2022,

• The Indian film industry as a driver of new socio-economic connections between India and

Europe. Projekt finansowany w ramach konkursu EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences

and Humanities),

• RE-CITY: Reviving shrinking cities – innovative paths and perspectives towards livability

for shrinking cities in Europe. Projekt programu Horyzont 2020, okres realizacji: 2018-2023,

• Projekt RURACTION - „Social entrepreneurship in structurally weak rural regions: Analysing

innovative troubleshooters in action” realizowany w ramach programu UE Horyzont 2020 – Maria

Skłodowska-Curie International Training Network (ITN), 2016-2020



• Treści i konteksty komunikacyjne miejsc nie-tożsamościowych w Erze Cyfrowej (The

communicational contents and contexts of non-identity places in the Digital Era)

2018-2022, (NCN, Nr 2018/31/B/HS4/00059); kierownik: prof. UAM dr hab. Jacek Kotus

• Społecznie zrównoważona polityka transportowa i jej implikacje dla dużych miast Polski

2018-2020, (NCN, Nr 2017/27/B/HS4/00099); kierownik: dr Adam Radzimski

• Teoretyczne podstawy związku między uwarunkowaniami instytucjonalnymi a Społeczną

Odpowiedzialnością Biznesu

2018-2019, (NCN, Nr 2017/25/B/HS4/00197); kierownik: dr Robert Kudłak

• Anatomia działań zbiorowych na rzecz przestrzeni sąsiedzkich w dużym mieście

2018-2020, (NCN, Nr 2017/25/N/HS4/00018); kierownik: dr Tomasz Sowada

• Wymiar przestrzenny (r)ewolucji na rynku samochodowym w Polsce

2017-2020, (NCN, Nr 2016/23/B/HS4/00710); kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

Wybrane projekty badawcze 

KRAJOWE



• Zintegrowane zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w 

krajach postsocjalistycznych Europy

2017-2019, (NCN, Nr 2016/23/D/HS5/00202); kierownik: dr Łukasz Mikuła

• Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-

ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych

2016 – 2019, (NCN, Nr 2015/19/B/HS5/00012); kierownik: prof. UAM dr hab. Paweł Churski

• Rola infrastruktury transportu publicznego w kształtowaniu struktur przestrzennych i

zachowań komunikacyjnych na obszarach zurbanizowanych

2016-2019, (NCN, Nr 2015/17/D/HS4/00270), kierownik: dr Jędrzej Gadziński

• Znaczenie polityki regionalnej UE w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju

sustensywnego w Polsce

2017-2019, (NCN, Nr 2016/21/N/HS4/00075); kierownik: dr Tomasz Herodowicz

Wybrane projekty badawcze 

KRAJOWE



Internacjonalizacja badań

• współpraca z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in.

w Amsterdamie, Barcelonie, Barnaule, Berlinie, Birmingham,

Bratysławie, Brukseli, Dortmundzie, Irkucku, Jaen, Kilonii, Londynie,

Lipsku, Moskwie, Paryżu, Portsmouth, Tbilisi i Wilnie;

• członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Szkół Planistycznych

AESOP (Association of European Schools of Planning), Regional

Studies Association, European Regional Science Association

oraz Sieci Instytutów Badań Przestrzennych i Planowania w Europie

Środkowej i Wschodniej (spa-ce.net).



Aplikacyjny wymiar badań

na poziomie regionalnym i lokalnym:

• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;

• Urząd Miasta Poznania; 

• Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego;

• Miejska Pracownia Urbanistyczna;

• Wojewódzki Urząd Pracy;

• Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM;

• Centrum Kultury ZAMEK i Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT;

• władze samorządowe wielu miast i gmin;

• podmioty gospodarcze.

na poziomie krajowym:

• Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju;

• Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN;

• Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi;

• Instytut Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie.



Aplikacyjny wymiar badań

• przygotowywanie strategii rozwoju 

• opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego;

• zintegrowane planowanie rozwoju;

• ewaluacja programów strategicznych i przestrzennych; 

• badania rynkowe z wykorzystaniem metod analizy 

przestrzennej oraz metod analizy zachowań przestrzennych

człowieka; 

• analizy uwarunkowań ograniczeń ładu przestrzennego;

• wykonywaniem programów i projektów rewitalizacji;

• analiza indykatywnej i rzeczywistej interwencji polityk 

publicznych i ich konsekwencji przestrzennych;

• studia nad wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich 



Aplikacyjny wymiar badań



Działalność dydaktyczna
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Działalność dydaktyczna
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Działalność dydaktyczna

Studia na kierunku Geografia - Geoanaliza Społeczno-Ekonomiczna

kształtują przyszłych absolwentów w takie kompetencje jak umiejętności

analityczne, przy jednoczesnym zapewnieniu gruntownej wiedzy o zjawiskach

i procesach, które mogą zostać poddane analizie. W ramach studiów

szczególną rolę odgrywa grupa przedmiotów kształtujących zdolności

aktywnego wykorzystania nowoczesnych metod i narzędzi gromadzenia,

przetwarzania oraz prezentacji danych oraz przedmiotów rozwijających

umiejętności prezentacji kartograficznej i wizualnej

zjawisk społeczno – gospodarczych.

ABSOLWENCI

Praca w jednostkach samorządu terytorialnego, 

firmach konsultingowych, firmach 

przygotowujących opracowania planistyczne, 

firmach zajmujących się geomarketingiem, biurach 

badania opinii społecznych, czy firmach 

zajmujących się tworzeniem map cyfrowych.



Działalność dydaktyczna

Celem studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna jest wykształcenie

specjalistów, którzy będą posiadać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu

przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz

umiejętności zawodowe i techniczne w planowaniu przestrzennym. Zajęcia

prowadzone są przez pracowników naukowych oraz praktyków. Integralną

część programu nauczania stanowią praktyki zawodowe (krajowe i

zagraniczne).

ABSOLWENCI

Praca w zespołach projektowych z zakresu 

planowania przestrzennego i urbanistyki, 

uczestnictwo w działaniach promocyjnych władz 

samorządowych oraz w pracach nad strategiami 

rozwoju, możliwość prowadzenia działalności 

renowacyjnej i rewitalizacyjnej przestrzeni 

zurbanizowanych, 



Działalność dydaktyczna

Celem studiów na kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju jest

wykształcenie kadr na potrzeby administracji i instytucji zajmujących się

tematyką zintegrowanego planowania rozwoju. Program studiów został

podzielony na spójne bloki tematyczne (moduły). Każdy moduł składa się z

wykładów, zajęć praktycznych oraz wizyt studyjnych. W jego realizację

zaangażowani są nauczyciele akademiccy, jak i praktycy polityki rozwoju.

ABSOLWENCI

Praca w administracji publicznej na stanowiskach 

odpowiedzialnych za przygotowanie planów i 

programów rozwoju jednostek, planowanie i 

realizację projektów, pozyskiwanie i rozliczanie 

dotacji, w tym finansowanych ze środków 

europejskich. Absolwenci zatrudniani są także w 

instytucjach i podmiotach gospodarczych czy 

firmach konsultingowych wykonujących strategie, 

programy, plany, ekspertyzy oraz analizy o 

charakterze społecznym, gospodarczym, 

przyrodniczym i społecznym.



Działalność dydaktyczna



Działalność dydaktyczna

Nasi studenci aktywnie działają w kołach naukowych:

• Studenckie Koło Naukowe Geografów im. St. Pawłowskiego (już od 1923 r.) z 

wieloma sekcjami tematycznymi i grupami roboczymi

• Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

• Koło Naukowe Geologów

• AMU Poznań Student Chapter of the American Association

of Petroleum Geologists (AAPG)

• AMU Poznań Student Chapter of the Society of Exploration Geophysicists (SEG)

• Studencka Grupa Badawcza przy Katedrze Turystyki i Rekreacji



www.igsegp.amu.edu.pl

UNIWERSYTET ODPOWIEDZIALNY 
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GOSPODARKA PRZESTRZENNA

świadomość przestrzeni

odpowiedzialność za przestrzeń



TeRRIFICA:

Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action



TeRRIFICA:

Territorial RRI Fostering

Innovative Climate Action

Projekt realizowany przez konsorcjum (8 instytucji z 6 państw europejskich):

1
Wissenschaftsladen Bonn (Bonn 

Science Shop)
DE

2 ACUP, Barcelona ES

3 Sciences Citoyennes, Paris FR

4 Adam Mickiewicz University, Poznań PL

5 University of Vechta DE

6
Center for the Promotion of Science, 

Belgrade
RS

7
Association Education for 

Sustainable Development, Minsk
BY

8
Rhine-Waal University of Applied 

Sciences, Kleve
DE



TeRRIFICA:

Territorial RRI Fostering

Innovative Climate Action

CELE:

• zaangażowanie obywateli w procesy ustalania działań

odpowiadających na wyzwania związane ze zmianami klimatu,

• Wsparcie opracowania planów adaptacji do zmian klimatu, które

doprowadzą do zmian w sferze instytucjonalnej i zarządzania,

• opracowanie, przetestowanie i ocena konkretnych działań

ukierunkowanych na zapobieganie i adaptację do zmian klimatu,

• włączanie społeczeństwa w proces tworzenia polityki regionalnej
zgodnie z zasadami RRI (Responsible Research and Innovation),



TeRRIFICA:

Territorial RRI Fostering

Innovative Climate Action

Etap 1: 

Zbieranie danych (wiedzy)

• konstrukcja bazy danych,

• wykorzystanie wizualizowanych danych 

klimatycznych

• zachęcenie uczestników do nauki i partycypacji,

• zaangażowanie różnych grup interesariuszy,

• ustalenie form komunikacji,

• identyfikacja lokalnych i regionalnych 

problemów dotyczących klimatu,

• zapewnienie warunków sprzyjających refleksji i 

dyskusji na temat RRI,



TeRRIFICA:

Territorial RRI Fostering

Innovative Climate Action

Crowdmapping jest rodzajem
crowdsourcingu, dzięki któremu
agregacja danych generowanych przez
tłum jest łączona z danymi
geograficznymi w celu utworzenia
mapy cyfrowej. Ma to na celu
zwrócenie uwagi władz publicznych
na lokalne problemy.

Narzędzie stanowi aplikację do
tworzenia map internetowych z
zastosowaniem geoankiety, za
pomocą której ludzie mogą oznaczać i
opisywać miejsca.

Crowdmapping



TeRRIFICA:

Territorial RRI Fostering

Innovative Climate Action

Etap 2: 

Włączanie społeczeństwa

• Uwzględnienie wiedzy społeczeństwa w 

procesie identyfikacji problemów 

klimatycznych,

• Określenie wizji miasta lub regionu 

przyjaznego dla klimatu.

• Wymiana wiedzy między społeczeństwem 

obywatelskim, instytucjami naukowymi, 

przedsiębiorcami i samorządem lokalnym.

• Podczas tej fazy odbędą się warsztaty dla 

interesariuszy, dopasowane do lokalnych 

potrzeb w zakresie zmian klimatu.



TeRRIFICA:

Territorial RRI Fostering

Innovative Climate Action

Wiedza Społeczeństwo Działanie

IdentyfikacjaAnalizaRozwiązania
Monitoring i 

ewaluacja

Potrzeby – Wyzwania – Szanse – Zagrożenia



TeRRIFICA:

Territorial RRI Fostering

Innovative Climate Action

Etap 3: 

Szukanie rozwiązań (działanie)

• określenie możliwości realizacji wizji

miasta lub regionu przyjaznego dla klimatu

w 2030 roku,

• wdrożenie działań proponowanych przez

różne podmioty z miast i regionów

pilotażowych,

• Zaproponowanie rozwiązań w zakresie

łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu,

które mogą zostać wykorzystane w innych

regionach.



TeRRIFICA:

Territorial RRI Fostering

Innovative Climate Action

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA

04-06.02.2019

Kick-Off Meeting & Reflective 

Workshop

22.05.2019

1st TeRRIFICA Online Conference



Teoretyczne podstawy związku między 

uwarunkowaniami instytucjonalnymi 

a Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu



 Projekt badawczy nr 2017/25/B/HS4/00197 finansowany przez 

Narodowe Centrum Nauki

 Kierownik projektu: dr Robert Kudłak

 Budżet: 118 640,00 zł

 Czas trwania projektu: 24 miesiące

 Projekt ma charakter teoretyczny i podejmuje próbę określenia

wpływu uwarunkowań instytucjonalnych na zaangażowanie

przedsiębiorstw w dobrowolne działania społeczne i środowiskowe,

które są określane mianem społecznej odpowiedzialności biznesu

(CSR).

Teoretyczne podstawy związku między 

uwarunkowaniami instytucjonalnymi 

a Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu



 Projekt analizuje wpływ uwarunkowań instytucjonalnych

towarzyszących różnym modelom kapitalizmu w krajach wysoko

rozwiniętych na poziom zaangażowania przedsiębiorstw w CSR.

Wykorzystuje przy tym ekonomiczną teorię osobistej motywacji Freya

do wyjaśnienia wpływu tychże uwarunkowań na motywację

menedżerów do podejmowania działań o charakterze społecznie

odpowiedzialnym.

 W ramach projekcie analizowane są mechanizmy instytucjonalne

prowadzące do globalnego rozprzestrzeniania się praktyk

organizacyjnych z zakresu CSR.

Teoretyczne podstawy związku między 

uwarunkowaniami instytucjonalnymi 

a Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu



Wybrane publikacje:

Kudłak, R. (2018). Instytucjonalne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności

biznesu. Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-3358-9.

Kudłak, R. (2019). CSR in Poland: The rise and development of corporate social

responsibility. [W]: B. Schlegelmilch, I. Szőcs (red.), Rethinking Business

Responsibility in a Global Context: Challenges to Corporate Social
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Teoretyczne podstawy związku między 

uwarunkowaniami instytucjonalnymi 

a Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu



Uspołecznione planowanie strategiczne

Gmina Murowana Goślina 



Koordynator: dr Bartłomiej Kołsut

Zespół: studenci gospodarki przestrzennej (25 osób) oraz lokali eksperci (5 osób) pracujący 

w 5 grupach tematycznych (Środowisko, Ludność, Gospodarka, Infrastruktura, Budżet)

Cele i zakres: 

• diagnoza lokalnych zasobów i preferencji mieszkańców w zakresie przyszłych kierunków 

rozwoju gminy

• opracowanie z mieszkańcami strategicznych kierunków rozwoju gminy w perspektywie 

kolejnych 10 lat

• Połączenie wiedzy eksperckiej z udziałem mieszkańców (300 wywiadów, warsztaty 

konsultacyjne)

Najważniejsze efekty:

• Społeczna strategia rozwoju gminy Murowana Goślina – dokument strategiczny

• Opracowanie skutecznej komunikacji medialnej z mieszkańcami, która ich zaktywizowała 

i spopularyzowała wiedzę o opracowywanym dokumencie

• Włączenie ok. 500 osób (w tym ponad 100 w sposób bardzo aktywny poprzez udział w 

kilkugodzinnych spotkaniach warsztatowych) w proces opracowania dokumentu

Uspołecznione planowanie strategiczne

Gmina Murowana Goślina



Warsztaty:

• Praca w małych grupach 

roboczych (5-7 osób)

• wybór i rangowanie potencjałów i 

problemów gminy

• wybór kluczowych inwestycji z 

uwzględnieniem ograniczeń 

budżetowych

Efekty:

• 5 spotkań (w różnych 

miejscowościach gminy) po ok. 

3h każde

• ponad 100 uczestników

• preferencje i rekomendacje 18 

grup roboczych

Uspołecznione planowanie strategiczne

Gmina Murowana Goślina



Efekty:

• Dokument strategiczny z bardzo dużą 

liczbą analiz, prognoz podnoszących 

wiedzę na temat gmin

• Podsumowanie konsultacji 

społecznych na ponad 20 stronach, 

które pokazują ogrom wykonanej z 

mieszkańcami pracy

Uspołecznione planowanie strategiczne

Gmina Murowana Goślina







Uspołecznione planowanie przestrzenne



Zakres działań:

• inspirowanie powstania grupy doradczo-inicjatywnej o kompetencjach umożliwiających 

współpracę w ramach partycypacyjnego planowania wsi; 

• asystowanie w sporządzaniu mikrolokalnych strategii, wizji i koncepcji wprowadzania 

usprawnień w społeczno-przestrzennym funkcjonowaniu wsi; 

• poszerzania zakresu wyobrażeń na temat rozwiązań konkretnych problemów; 

• doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu działań lokalnej społeczności, wsparciu 

we wdrożeniu wypracowanych strategii; 

• wspieranie rozwoju sieci współpracy partnerskiej grupy lokalnej ze wszystkimi lokalnymi i 

ogólnowiejskimi aktorami procesu.

Cel:

efektywna komunikacja w procesie planowania przestrzeni wsi, rozumiana jako  zwrotny proces 

mówienia i słuchania, oparty na wspólnej wyjściowej bazie porozumienia. 

Koordynator: prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska 

Uspołecznione planowanie przestrzenne



zastosowano następujące formy włączenia społeczeństwa :

narada obywatelska, panel obywatelski, kawiarnie obywatelską, spacery badawcze, sądy 

obywatelskie, ocenę partycypacyjną, Charette, Planning for Real (TM), planowanie 

partycypacyjne, warsztaty przyszłościowe, world café

formuła pracy wykorzystywała techniki rozwijające: 

• rozumienie złożoności oceny – różnicy między własnym (subiektywnym) a wspólnotowym 

postrzeganiem problemów, potrzeb i rozwiązań przestrzennych 

• umiejętności w poznawaniu i porównywaniu miejsc w nastawieniu na poszerzone widzenie 

swojego otoczenia jako strefy potencjałów, a nie jedynie problemów; 

• uczące posługiwania się bazą informacji: czytaniem planów, odnoszeniem ich do przestrzeni 

rzeczywistej, nakładania informacji pochodzących z różnych źródeł, rozumienia struktury 

funkcjonowania administracji gminnej itd.; 

• przygotowanie do współuczestnictwa w procesie planowania – kreowania przyszłych 

rozwiązań.

Uspołecznione planowanie przestrzenne



Partycypacja społeczna_Spacer studyjny

Warsztaty_ministrategia wsi

SIEC NAJCIEKAWSZYCH WSI_konsultacje

społeczne

Warsztaty_planowanie rozwoju wsi Proces facylitacji_projektowanie społeczne

Spacer poznawczy_omówienie koncepcji zagosp.

Uspołecznione planowanie przestrzenne



Domachowo - projekt powstały w 

procesie facylitacji

Pudliszki - projekt powstały w procesie planowania 

partycypacyjnego i warsztatów przyszłościowych

Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi – efekty pracy 

powstałe w czasie partycypacji obywatelskiej

Uspołecznione planowanie przestrzenne



Publikacja – efekt prac w ramach projektu Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Lwówek – podziękowania za pracę na rzecz 

rozwoju Gminy Lwówek i pomoc w zdobyciu 

środków finansowych na rewitalizacje

Wielkopolska Odnowa Wsi – wyróżnienie za 

działalność na rzecz zachowania istniejących i 

tworzenia nowych wartości na polskiej wsi

Uspołecznione planowanie przestrzenne



Lokalne Programy Rewitalizacji 



LOKALNE PROGRAMY 

REWITALIZACJI – ETAP 

USPOŁECZNIENIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Działania pod hasłem:
Krobia
gmina przyjazna mieszkańcom, turystom i przedsiębiorcom – efekt prac 
nad Lokalnym Programem Rewitalizacji 

Sieraków
gmina przyjazna mieszkańcom, turystom i przedsiębiorcom – efekt prac 
nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

Lokalne Programy Rewitalizacji 

Koordynator: prof. UAM dr hab. Sylwia Staszewska 



Lokalne Programy Rewitalizacji 



Lokalne Programy Rewitalizacji

Gmina Krobia 



Lokalne Programy Rewitalizacji

Gmina Krobia 



Lokalne Programy Rewitalizacji

Gmina Sieraków 



Materiał filmowy przygotowany przez 

Telewizję Wielkopolską dotyczy 

przedsięwzięć w ramach opracowania 

Lokalnego Programu Rewitalizacji w 

gminie Sieraków. W materiale został 

udostępniony wywiad z kierownikiem 

projektu LPR (pracownikiem Instytutu 

Geografii Społeczno-Ekonomicznej i 

Gospodarki Przestrzennej UAM)  Sylwią 

Staszewską 

http://wielkopolska.tv/sierakow-

rozmawiaja-o-

rewitalizacji/#/?playlistId=0&videoId=0

Lokalne Programy Rewitalizacji

Gmina Sieraków 

http://wielkopolska.tv/sierakow-rozmawiaja-o-rewitalizacji/


Lokalne Programy Rewitalizacji

Gmina Sieraków 



Poznańska Mapa Barier 



 Koordynator: członkowie Akademickiego Koła

Naukowego Gospodarki Przestrzennej pod opieką

dra inż. Przemysława Ciesiółki, pomysłodawcą

projektu jest mgr inż. Magdalena Karczewicz,

obecnym koordynatorem jest Zuzanna Nowak

(studentka III roku gp inż.)

Okres realizacji: od 2014 roku

Cel projektu: szerzenie świadomości w zakresie

dostosowywania przestrzeni publicznej do potrzeb

wszystkich użytkowników, ze szczególnym

uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Poznańska Mapa Barier



Cykliczna inwentaryzacja miejsc przestrzeni Poznania 

prowadzi do wydzielina barier w podziale na 

następujące kategorie:

Przeszkoda na drodze

Nieodpowiednia 

nawierzchnia

Niedostosowane schody

Nieodpowiednia kładka

Nieodpowiednie przejście 

dla pieszych 

Nieodpowiedni przystanek

Inne

Usunięte bariery

Poznańska Mapa Barier



Efekty projektu:

- interaktywna mapa dostępna pod adresem:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1xEprC-GxxickX5uO-

eHj7mPR6vA&ll=52.411357046180015%2C16.92865103893996&z=12

- zwrócenie uwagi władzom lokalnym i opinii publicznej

na problem niewystarczającej dostępności przestrzeni

publicznej,

- rozszerzenie świadomości studentów na temat

konieczności uwzględnienia zasad projektowania

uniwersalnego – projektowania dla wszystkich

użytkowników przestrzeni.

Więcej informacji na stronie:

http://akngp.home.amu.edu.pl/projekty/aktualne/poznanska-

mapa-barier/

Poznańska Mapa Barier

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1xEprC-GxxickX5uO-eHj7mPR6vA&ll=52.411357046180015,16.92865103893996&z=12
http://akngp.home.amu.edu.pl/projekty/aktualne/poznanska-mapa-barier/


Poznańska Akademia Przestrzeni



Koordynator: członkowie Akademickiego Koła 

Naukowego Gospodarki Przestrzennej pod opieką 

dra inż. Przemysława Ciesiółki, pomysłodawcą 

projektu jest mgr inż. Adam Wronkowski, obecnym 

koordynatorem Magdalena Zielińska (studentka III roku 

gp inż.)

Okres realizacji: od 2016 roku

Cel projektu: uczenie właściwego gospodarowania 

przestrzenią oraz kreowanie odpowiednich postaw 

wobec otaczającego nas środowiska poprzez 

realizację warsztatów edukacyjnych w przedszkolach i 

szkołach.

Poznańska Akademia Przestrzeni



Zajęcia w przedszkolach Zajęcia w szkołach podstawowych

Zajęcia w szkołach specjalnych Zajęcia z licealistami

Poznańska Akademia Przestrzeni



Efekt projektu:

- ponad 700 przeszkolonych osób: dzieci, młodzieży,

niepełnosprawnych,

- wzrost świadomości w zakresie właściwego

kształtowania przestrzeni wśród kluczowych w tym

względzie grup społecznych,

- rozszerzenie świadomości studentów na temat

konieczności dostosowania przestrzeni do potrzeb osób

w różnym wieku, wsłuchanie się w ich oczekiwania.

Więcej informacji na stronie:

http://akngp.home.amu.edu.pl/projekty/aktualne/poznanska-

akademia-przestrzeni/

Film promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=Ewb0kGfcN5o

Poznańska Akademia Przestrzeni

http://akngp.home.amu.edu.pl/projekty/aktualne/poznanska-akademia-przestrzeni/
https://www.youtube.com/watch?v=Ewb0kGfcN5o


Kolaboratorium



Projekty międzywydziałowy, składający się z ponad 40

kursów o zróżnicowanej tematyce, realizowanych w 11

jednostkach UAM.

Projekt dofinansowany w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt

wdrożeniowy).

W IGSEiGP za realizację 8 kursów odpowiadają: mgr

Edyta Bąkowska-Waldmann, dr Emilia Bogacka, dr

inż. Przemysław Ciesiółka, dr Barbara Maćkiewicz,

dr Ewa Kacprzak, mgr inż. arch. Anna Siniecka, dr

Magdalena Szczepańska, i mgr inż. Adam

Wronkowski.

Kolaboratorium



Okres realizacji: 03.2019 - 02.2021

Cel projektu: podniesienie poziomu kompetencji

kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy,

gospodarki i społeczeństwa mieszkańców Polski, w

szczególności woj. wielkopolskiego, w wieku od

przedszkolnego do emerytalnego.

Założenia projektu wzmacniają działania Uniwersytetu

prowadzone pod hasłem Trzeciej Misji, rozumianej

jako społeczna odpowiedzialność podejmowanych

działań naukowych i dydaktycznych.

Kolaboratorium



Tytuł projektu: Kolaboratorium UAM – cele kursów realizowanych w IGSEiGP

Akademia Przestrzeni

popularyzacja zasad właściwego planowania

rozwoju miast i wsi wśród dzieci i młodzieży

oraz zwrócenie ich uwagi na procesy

zachodzące na tych obszarach.

Przyjazna przestrzeń

zapoznane dzieci i młodzieży z

podstawowymi zasadami bezpieczeństwa

w najbliższej przestrzeni

przedszkola/szkoły.

Planowanie Partycypacyjne

kreowanie pozytywnych i świadomych

postaw w zakresie planowania rozwoju

wśród liderów społeczności lokalnych -

przedstawicieli rad sołeckich, rad osiedli,

członków stowarzyszeń.

Przestrzeń publiczna

popularyzacja wiedzy wśród dzieci i

młodzieży na temat kształtowania przestrzeni

publicznych oraz umiejętności zachowania się

w przestrzeni najbliższej przedszkolu/szkole.

Kolaboratorium



Tytuł projektu: Kolaboratorium UAM – kursy realizowane w IGSEiGP

Ogrody społeczne

poszerzenie wiedzy dotyczącej znaczenia

ogrodów społecznych we współczesnych

miastach, nabycie umiejętności

współpracy podczas zakładania i

urządzania tego typu przestrzeni.

Zielony fitness

promocja wiedzy wśród seniorów i osób z

niepełnosprawnościami dotyczącej

korzyści zdrowotnych płynących z aktywnej

pracy w ogrodzie.

Po co pszczoła

zapoznanie dzieci i młodzieży z rolą

pszczół w ekosystemie miejskim

(znaczenie dla bioróżnorodności) i

popularyzacja idei miejskiego

pszczelarstwa.

Ogrody Działkowe

zwrócenie uwagi na znaczenie ogrodów

działkowych w przestrzeni współczesnych

miast i obszarów wiejskich, poszerzenie

wiedzy z zakresu bioróżnorodności,

ekologicznych metod uprawy, prawidłowego

zagospodarowania ogrodu działkowego.

Kolaboratorium



Spodziewany efekt projektu:

- popularyzacja nauki i jej znaczenia dla społeczeństwa.

- wzmacnianie współpracy uczelni z partnerami

społecznymi i gospodarczymi

Więcej informacji na stronie:

http://kolaboratorium.amu.edu.pl/

Kolaboratorium

http://kolaboratorium.amu.edu.pl/


Nauka dla społeczeństwa



Zakres działań:

• przygotowanie odpowiednich materiałów dla różnych grup wiekowych odbiorców; 

• kontakt z psychologiem i nauczycielami dla lepszego przygotowania formy warsztatów i 

merytorycznej koncepcji prowadzących spotkanie; 

• podział zadań organizacyjnych i zakresu kompetencji dla sprawnego przeprowadzenia 

warsztatów;

• przeprowadzenie warsztatów – od mentoringu do prezentacji wyników;

• wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zaangażowanie, kontakt społeczny, relacje 

społeczne;

• konsultacje powarsztatowe – wymiana opinii, refleksji, obserwacje, wnioski – rozmowa z 

psychologiem i nauczycielami

Cel: 

nauka poprzez zabawę, integracja społeczna, akceptacja, zrozumienie.

Koordynator: prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska 

Nauka dla społeczeństwa

Warsztaty w Kowanówku 



dzieci w wieku 

8-12 lat

Nauka dla społeczeństwa

Warsztaty w Kowanówku 



młodzież w 

wieku 16-18 lat

Nauka dla społeczeństwa

Warsztaty w Kowanówku 





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  !

www.igsegp.amu.edu.pl

https://www.igsegp.amu.edu.pl
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej UAM

GOSPODARKA PRZESTRZENNA JAKO PLATFORMA 
REALIZACJI TRZECIEJ MISJI UNIWERSYTETU

https://www.igsegp.amu.edu.pl/

