9:00 – 10:00
10:00 – 11:45

Rejestracja
Otwarcie konferencji

Sesja I – Nowe prawo, nowe narzędzia cz. 1: wokół reformy planowania
– prowadzenie Łukasz Mikuła (TUP)


Projekt reformy systemu planowania przestrzennego – Michał Gil (Ministerstwo Rozwoju i Technologii)



Komentarz prawno-urbanistyczny – Natalia Weremczuk (Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, TUP)



Pytania do prelegentów, dyskusja

11:45 – 12:15

Przerwa kawowa

12:15 – 13:45

Konkursy TUP



Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w XI edycji konkursu „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna
w Wielkopolsce”



Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie na Identyfikację Wizualną 100-lecia TUP z okazji Roku
Jubileuszowego 2023

Sesja II – Nowe prawo, nowe narzędzia cz. 2: rozporządzenia, audyty, strategie
– prowadzenie Łukasz Mikuła (TUP)


Nowe prawo a cyfryzacja planowania przestrzennego – podejście systemowe? – Agata Leraczyk (Miejska Pracownia
Urbanistyczna w Poznaniu, TUP)



Audyt krajobrazowy – założenia, metodyka, wpływ na planowanie w gminach – Jowita Maćkowiak, Jarosław
Kamiński (Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego)



Model struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategiach rozwoju ponadlokalnego – tezy z ekspertyzy dla
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Paweł Churski, Bartłomiej Kołsut, Przemysław Ciesiółka
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)



Pytania do prelegentów, dyskusja

13:45 – 14:30

Przerwa obiadowa

14:30 – 16:30

Światowe Forum Miast 2022. Zaproszenie na sesję „Jakość życia w mieście, kreowanie przestrzeni w oparciu o
standardy urbanistyczne” – Anna Aneta Tomczak (TUP, PŁ, MRiT)

Sesja III – Nowe trendy na rynku mieszkaniowym a oczekiwania wobec urbanistów




Pierwotny rynek mieszkaniowy w Polsce – stan obecny i trendy rozwojowe - perspektywa analityka rynku –
Kazimierz Kirejczyk (JLL)
Jak nowe inwestycje mieszkaniowe przekładają się na wzrost liczby stałych mieszkańców? - perspektywa samorządu
– Piotr Sobczak (Urząd Miasta Poznania, TUP)
Masterplany. Urbanistyka operacyjna w praktyce - perspektywa projektanta – Łukasz Pancewicz (Politechnika
Gdańska, A2P2)
Perspektywa inwestora – reprezentant Polskiego Związku Firm Deweloperskich
Pytania do prelegentów, dyskusja



Podsumowanie konferencji



Losowanie książek





Program aktualny na dzień: 6.06.2022 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie.

