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WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UPP 

Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji 
 

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY UPP 
 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA US 

Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich  

Studiów Regionalnych 

zapraszają na 

 V Ogólnopolską Konferencję Naukową w ramach cyklu: 

Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej  

(w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym) 

pt. 

„Ekonomiczne,  społeczne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki 

przestrzennej i rozwoju społeczno-gospodarczego” 

 

Pod patronatem 

JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

prof. dr hab. Jana Pikula 

 

 
 

oraz Komisji Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego 

 

Poznań - Kórnik, 12-14 września 2018 r. 
 

Cykliczna konferencja Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej 
organizowana jest przemiennie przez Katedrę Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich 
Studiów Regionalnych WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego z ośrodkami z innych Uczelni. 
Ideą konferencji jest integracja środowiska naukowego wokół wspólnego forum wymiany 
myśli w interdyscyplinarnym obszarze badań jakim jest rozwój społeczno-gospodarczy.  

 

Obecna edycja związana jest z jubileuszem dziesięciolecia utworzenia kierunku 
studiów Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 
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CEL KONFERENCJI 

Celem konferencji jest stworzenie forum do zaprezentowania aktualnych wyników analiz  
naukowych, wymiany wiedzy i poglądów oraz dyskusja nad nowymi kierunkami badań. Problematyka 
podejmowanych zagadnień dotyczy aspektów: ekonomicznych, środowiskowych, społecznych  
i instytucjonalnych gospodarki przestrzennej  oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Konferencja ma uświetnić obchody jubileuszu dziesięciolecia uruchomienia kierunku studiów 
Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
prowadzonego wspólnie z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu. Obrady mają być okazją do dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami i potrzebami w zakresie 
kształcenia w tym obszarze.  

 
Podczas konferencji dyskutowane będą wzajemne powiązania problemów z zakresu nauk 

ekonomicznych, przyrodniczych, społecznych, politycznych i technicznych w odniesieniu do 
gospodarowania przestrzenią. Poruszane będą również kwestie aktualnych wyzwań społeczno-
gospodarczych w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym, w celu zapewnienia trwałego  
i zrównoważonego rozwoju.  
 

KOMITET NAUKOWY 
 

prof. dr hab. Janina Zbierska – przewodnicząca (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 
prof. dr hab. Ryszard Cymerman (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 
prof. dr hab. Jolanta Komisarek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
prof. dr hab. Urszula Litwin (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) 
prof. dr hab. arch. Piotr Lorens, prof. zw. (Politechnika Gdańska)  
prof. dr hab. Krzysztof Malik (Politechnika Opolska) 
prof. dr hab. Sadżide Murat -Błażejewska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 
prof. dr hab. Piotr Parzych (Akademia Górniczo –Hutnicza w Krakowie) 
prof. dr hab. Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 
prof. dr hab. Czesław Przybyła (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 
prof. dr hab. Iga Rudawska (Uniwersytet Szczeciński) 
prof. dr hab. Jan Siuta (Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa) 
prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 
prof. dr hab. Maria Trojanek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) 
dr hab. Elżbieta Broniewicz, prof. nadzw. (Politechnika Białostocka) 
dr hab. Jerzy Bykowski, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 
dr hab. Renata Knap, prof. nadzw. (Uniwersytet Szczeciński) 
dr hab. Barbara Kryk, prof. nadzw. (Uniwersytet Szczeciński) 
dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. nadzw. (Uniwersytet Szczeciński) 
dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, prof. nadzw. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 
dr hab. arch. Elżbieta Raszeja, prof. nadzw. (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) 
dr hab. Marcin Wójcik prof. nadzw. (Uniwersytet Łódzki) 
dr hab. Jolanta Kanclerz  (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 
dr hab. Arkadiusz Sadowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 
dr hab. Mariusz Sojka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 
dr hab. Szymon Szewrański (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) 
dr hab. Adam Zydroń (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 
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KOMITET ORGANIZACYJNY 

dr hab. inż. Adam Zydroń – przewodniczący (adzyd@up.poznan.pl, tel. 61 846 6494) 
dr hab.  Jakub Hadyński – z-ca przewodniczącego (jahad@up.poznan.pl, tel.61 848 7107) 
dr inż. Anna Zbierska- sekretarz (anzbier@up.poznan.pl, tel. 61 846 6493) 
dr hab. inż. Michał Fiedler 
dr hab. inż. Mariusz Sojka 
dr Natalia Bartkowiak -Bakun  
dr inż. Daniel Gebler  
dr Karol Mrozik  
dr inż. Anna Oliskiewicz-Krzywicka  
dr inż. Rafał Wróżyński 

mgr inż. Magdalena Antkowiak 
mgr inż. Elżbieta Jakóbiec 
mgr inż. Mateusz Iwiński 
mgr inż. Piotr Szczepański  
mgr inż. Grzegorz Szczurek 
przy udziale Studenckiego Koła 
Naukowego Gospodarki Przestrzennej 
UPP 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI 

dr inż. Anna Zbierska – sekretarz 
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji UPP 
ul. Piątkowska 94 E, 60-637 Poznań  
e-mail:  konferencja.wisgp@up.poznan.pl   tel. 61 846 6493 

  
TEMATYKA KONFERENCJI 

• Prawne i społeczne aspekty gospodarki przestrzennej 

• Instrumenty ekonomiczne planowania i gospodarowania przestrzenią 

• Wycena nieruchomości niezurbanizowanych 

• Zrównoważony rozwój regionalny i lokalny 

• Regionalna integracja gospodarcza w Europie i na świecie 

• Polityki i strategie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich 

• Urbanizacja obszarów wiejskich 

• Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych  

• Transport publiczny i prywatny w przestrzeni   

• Ochrona i kształtowanie środowiska oraz gospodarka wodna 

• Ekonomiczne i przestrzenne aspekty rozwoju energetyki w Polsce 

• Ochrona krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego 

• Ocena i waloryzacja przestrzeni wiejskiej 

• Geoinformacja i analizy przestrzenne 
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KOSZTY UCZESTNICTWA  

Opłatę należy uiścić na konto SRMWW z dopiskiem Konferencja Kórnik 12-14 września 

Bank Zachodni WBK S.A. O/Poznań 74 1090 1737 0000 0000 7201 1680 

 

• Opłata konferencyjna pełna - udział w konferencji z noclegami, wyżywieniem, udziałem  
w atrakcjach organizatorów  (ognisko, zwiedzanie Arboretum i Zamku w Kórniku, uroczysta 
kolacja):  

500 zł (brutto) – dla członków SRMWW 
750 zł (brutto) – dla osób spoza SRMWW 

Noclegi w Hotelu Daglezja, w pokojach 2 lub 3 osobowych (dopłata do pokoju 1-sobowego 
+100zł -liczba pokoi ograniczona) 

• Opłata konferencyjna bez noclegów i atrakcji organizatorów (materiały konferencyjne  
i posiłek w trakcie obrad) 

200 zł (brutto)  – dla członków SRMWW  
350 zł (brutto)  – dla osób spoza SRMWW 

• Opłata konferencyjna tylko za 1 dzień uczestnictwa w panelu rzeczoznawców majątkowych 
nieodpłatnie  – dla członków SRMWW  
100 zł (brutto)  – dla osób spoza SRMWW 

 
 
 
 
 
 
 

PARTNERZY / SPONSORZY 

• Gmina Kórnik 

• Fundacja Zakłady Kórnickie 

• Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego 
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