
 

Miejsce konferencji:  
 
Uniwersytet Łódzki 
Wydział Zarządzania 
ul. Matejki 22/26 
Łódź 90-237 
Aula A1 (1 piętro) 

 

 
 

Sekretariat konferencji:   
• Tomasz Majda – Towarzystwo Urbanistów Polskich 
• Mirosława Ryba – KPZK PAN 
• Renata Rybarczyk – Katedra Zarządzania Miastem i Regionem UŁ 
 
Adres do korespondencji: 
Uniwersytet Łódzki   
Wydział Zarządzania 
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem  
ul. Matejki 22/26, Łódź 90-237 
tel. (042) 635 51 98, fax (042) 665 56 31, e-mail: zerm@uni.lodz.pl 
Renata Rybarczyk 
 

Formularz zgłoszeniowy, wymogi edytorskie oraz szczegółowe 
informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem 
www.tup.org.pl w części „Konferencje”. 

 

Noclegi:  
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegów. 
Prosimy o zgłaszanie rezerwacji noclegów w Centrum Konferencyjnym UŁ. Koszt 
jednego noclegu wynosi ok.140 zł (pokój 1-os.) i ok.180-210 zł (pokój 2-os. z 
moŜliwością pojedynczego wykorzystania). Opłatę za nocleg prosimy uregulować 
na miejscu w recepcji Centrum gotówką lub kartą kredytową.  
W przypadku braku wolnych miejsc w Centrum Konferencyjnym UŁ, będziemy 
rezerwować noclegi w Hotelu „Centrum” w Łodzi. Koszt noclegu wynosi  
ok. 215 zł (pokój 1-os.) i 270 zł (pokój 2-os.). Informacja o miejscu 
zakwaterowania zostanie przesłana e-mailem do dn. 05.04.2008r.  
po otrzymaniu zgłoszenia o rezerwacji. 
√√√√ Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, ul. Kopcińskigo 16/18, Łódź,  

tel. (042) 635 54 90 
√√√√ Hotel „Centrum”, ul. Kilińskiego 59/63, Łódź, tel. (042) 632 86 40 
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ROLA WYśSZYCH UCZELNI 

W ROZWOJU PRZESTRZENNYM MIAST 

 
 
 

Honorowy patronat: 
 

Barbara Kudrycka 
Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 

 
 
 
 
 
 
 
 

Łódź, 17-18 kwietnia 2008 r. 
 
 

 

TOWARZYSTWO URBANISTÓW POLSKICH 

 



CEL KONFERENCJI 
 

Celem konferencji jest pokazanie funkcji wyŜszych uczelni w ich kontekście 
przestrzennym, tj. urbanistycznym i architektonicznym, kulturowym i społecznym. 
Rola materialnych obiektów uczelni wyŜszych jako czynnika kształtowania struktur 
przestrzennych miast musi być bowiem traktowana w szerokim kontekście - 
gospodarczym, społecznym, kulturowym. Poznanie złoŜonej roli uczelni wyŜszych 
w aktualnym i prognozowanym rozwoju cywilizacyjnym pozwoli takŜe na 
stworzenie załoŜeń do nowej koncepcji zarządzania rozwojem przestrzennym 
miast i obszarów metropolitalnych orientujących swój rozwój na wykorzystywanie 
wiedzy. 

Organizatorzy oczekują, iŜ na konferencji będą przedstawione pozytywne i 
negatywne przykłady rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych w miastach polskich 
i zagranicznych. Na tym tle chcemy wypracować: 

- rekomendacje dla partycypacyjnej polityki rozwoju przestrzennego miast oraz  

- wskazania dla narodowej polityki urbanistycznej i naukowej w kontekście 
wyzwań wynikających ze Strategii Lizbońskiej i Karty Lipskiej. 

 

PROPONOWANA TEMATYKA KONFERENCJI 
 

□ Współczesne funkcje uczelni wyŜszych i ich oczekiwania wobec 
zagospodarowania przestrzenno-architektonicznego – aspekty lokalizacyjne, 
miastotwórcze, gospodarcze i kulturowe. 

□ „Współpraca” między władzami publicznymi i władzami uczelni  
w kształtowaniu rozwoju przestrzennego i gospodarczego miast. 

 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
 

Prof. dr hab. inŜ. arch. Jan M. Chmielewski  –  Politechnika Warszawska  
Dr inŜ. arch. ElŜbieta Czekiel-Świtalska – Politechnika Szczecińska 
Dr hab. inŜ. arch. Krzysztof Gasidło prof. ndzw. - Politechnika Śląska 
Prof. dr hab. inŜ. arch. Mieczysław Kochanowski – Politechnika Gdańska 
Dr hab. inŜ. arch. Piotr Lorens – Politechnika Gdańska 
Prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Uniwersytet Łódzki 
Prof. dr hab. Tadeusz Marszał – Uniwersytet Łódzki 
Dr inŜ. arch. ElŜbieta Muszyńska - Politechnika Łódzka 
Dr hab. Tomasz Ossowicz - Politechnika Wrocławska 
Dr hab. Tadeusz Truskolaski – Uniwersytet w Białymstoku 
Prof. dr hab. inŜ. arch. Hanka Zaniewska – Politechnika Poznańska 
Prof. dr hab. inŜ. arch. Zbigniew Zuziak - Politechnika Krakowska 

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

- Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o 
nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA na adres Sekretariatu 
konferencji - do dnia 1 marca 2008 r. 

- Przesłanie tez referatu 1-2 strony (dotyczy osób deklarujących referat) drogą 
pocztową lub elektroniczną na adres Sekretariatu konferencji -  
do dnia 15 marca 2008r.  

- Opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł naleŜy przesłać na adres podany na 
Karcie Zgłoszenia  - do dnia 15 marca 2008r.  
(dla członków KPZK PAN i TUP opłata wynosi 300 zł) 

- Poinformowanie autorów deklarowanych opracowań o zakwalifikowaniu do 
wygłoszenia referatu – do dnia 5 kwietnia 2008r. 

- Przesłanie szczegółowego programu konferencji – do dnia 5 kwietnia 2008r. 

- PROSIMY O PODAWANIE ADRESÓW MAILOWYCH DO KONTAKTU. 
Informacje o przyjęciu referatu do wygłoszenia, program konferencji, 
informacje o noclegach itp. będą przesyłane do Państwa drogą elektroniczną.  

- Uczestnicy konferencji zainteresowani publikacją referatów  
w recenzowanym wydawnictwie KPZK PAN proszeni są o dostarczenie 
ostatecznej wersji tekstu (wydruk + CD/dyskietka, przygotowanej zgodnie 
z załączonymi wymogami redakcyjnymi) do dnia 15 kwietnia 2008r. 
Publikacja pokonferencyjna będzie poddana pełnej procedurze 
wydawniczej. 

Będziemy wdzięczni Państwu za poinformowanie środowiska akademickiego 
oraz władz samorządu terytorialnego o naszej konferencji. Informacje 
dostępne są równieŜ na stronie internetowej pod adresem www.tup.org.pl  
w części „Konferencje”. 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 
 

                                               
 

 
 

 

PATRONAT MEDIALNY:                   

 

Towarzystwo Urbanistów 
Polskich Oddział w Łodzi 

Katedra Zarządzania 
Miastem i Regionem UŁ 
Wydział Zarządzania UŁ 

 

Komitet Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 

przy Prezydium PAN 


