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ZAKWATEROWANIE

UWAGA: Uczestnicy konferencji proszeni są
o dokonywanie rezerwacji noclegów we własnym
zakresie. Wpisowe nie pokrywa kosztów noclegu.

Propozycja miejsca zakwaterowania w pobliżu
Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

Hotel MDM
ceny promocyjne dla uczestników konferencji

Zakwaterowanie:
, Pl. Konstytucji 1, 00-647 Warszawa, Polska

Termin rezerwacji do dnia 20.05.2014 r.

Informacje dotyczące rezerwacji pokoi dostępne są
na stronie: www.konferencja-gp.gik.pw.edu.pl.

DODATKOWE INFORMACJE

www.konferencja-gp.gik.pw.edu.pl

mgr inż. Wioleta Krupowicz
e-mail: w.krupowicz@gik.pw.edu.pl

tel. 22-234-1569

mgr inż. Andrzej Borkowski
e-mail: konferencjagp@gik.pw.edu.pl

tel. 22-234-5587

OPŁATA KONFERENCYJNA

(C) Jaroszewicz

zaprasza na konferencję naukową p.t.

UWAGA – zmiana terminów

0,5 arkusza wydawniczego

do 28 lutego 2014 -

do 15 marca 2014 -

do 30 kwietnia 2014 -

do 25 czerwca 2014 -

przesłanie kart uczestnictwa
w konferencji

potwierdzenie przyjęcia tematu
referatu

przesłanie streszczeń
referatów

przesłanie pełnych tekstów
rozdziałów do monografii (objętość rozdziału powinna
wynosić przynajmniej -
około 12 - 15 stron maszynopisu).

WAŻNE TERMINY

Koszt udziału w konferencji obejmujący: uczestnictwo,
materiały konferencyjne, koszt publikacji, obiady,
przerwy kawowe i uroczystą kolację, wynosi

Koszt udziału w konferencji obejmujący: uczestnictwo,
materiały konferencyjne, koszt publikacji, obiady,
przerwy kawowe, wynosi

1250 zł
(dla doktorantów 1000 zł).

1000 zł (dla doktorantów
800 zł).

Opłatę należy uiścić do 15 marca 2014 r.
Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto:
Bank Pekao SA, IV Oddział w Warszawie
22 1240 1053 5111 1060 0030 0091

Mała Aula, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

MIEJSCE KONFERENCJIRAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

24 czerwca 2014 (wtorek)

25 czerwca 2014 (środa)

Rejestracja uczestników
Otwarcie konferencji
Sesje I-II
Sesja posterowa
Uroczysta kolacja

Sesje III-IV
Zakończenie konferencji



BLOKI TEMATYCZNE INFORMACJE DLA AUTORÓW

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STRESZCZENIA
REFERATU

konferencjagp@gik.pw.edu.pl

www.konferencja-gp.gik.pw.edu.pl

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PEŁNEGO TEKSTU
ROZDZIAŁU W MONOGRAFII

www.konferencja-gp.gik.pw.edu.pl

konferencjagp@gik.pw.edu.pl

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI
I POSTERÓW

www.konferencja-gp@gik.pw.edu.pl

Streszczenie referatu powinno zawierać tytuł oraz tezy
podjętego problemu związanego z tematyką konferencji -
objętość 1 strona.
W dniu konferencji, podczas rejestracji, uczestnicy otrzymają
książkę, w której będą znajdować się jednostronicowe
streszczenia przygotowane przez Autorów.
Autorzy powinni przesłać gotowe streszczenia (w postaci
załącznika) na adres
do Streszczenia przysłane po tej dacie
nie będą uwzględnione w książce abstraktów.
Szczegółowe wytyczne do przygotowania streszczenia
referatu są dostępne na stronie internetowej konferencji

Po akceptacji streszczenia, rozdział w monografii (o objętości
przynajmniej 0,5 arkusza wydawniczego - około 12 - 15 stron
maszynopisu) w wersji polskojęzycznej przygotowany według
zasad znajdujących się w na stronie internetowej konferencji

należy przesłać
drogą elektroniczną na adres:

do

Dostępne na stronie internetowej konferencj i

30 kwietnia 2014 r.

25 czerwca 2014 r.

I. Planowanie przestrzenne – uwarunkowania wynikające z:

Proces inwestycyjny – uwarunkowania wynikające z:

Organizacja gospodarowania przestrzenią -
uwarunkowania wynikające z:

Partycypacja społeczna - uwarunkowania wynikające z:
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braku kodyfikacji w ustawodawstwie planistycznym.
doświadczeń i rutyn planistycznych nie zawsze dostosowanych do
współczesnych wyzwań gospodarowania przestrzenią oraz
kształtowania i ochrony środowiska.
procedur planistycznych nieobejmujących wstępnych studiów
środowiskowych, programowo-przestrzennych i za łożeń
planistycznych.
słabej współpracy między dyscyplinami technicznymi, społecznymi,
ekonomicznymi, przyrodniczymi w podejmowaniu decyzji
planistycznych, zarówno na poziomie projektowania, jak i na poziomie
administracji samorządowej.
występowania obszarów problemowych, konfl iktowych,
zdegradowanych, w tym obszarów poprzemysłowych, powojskowych,
pokolejowych oraz obszarów wymagających szczególnych działań (np.
obszary uzdrowiskowe, obszary zagrożone zanieczyszczeniem wód
podziemnych) w racjonalnym zagospodarowaniu przestrzeni.

czasochłonności procesu inwestycyjnego.
wielkiego zróżnicowania podmiotów inwestujących w budownictwie
od indywidualnych osób po korporacje inwestorskie.
wpływu technik budowlanych na środowisko przyrodnicze.
organizacji procesu inwestycyjnego.

kooperacji międzygminnej, zwłaszcza w zakresie planowania
wieloprzestrzennego (obszarów metropolitalnych, stref
przygranicznych, obszarów województw, obszarów objętych ochroną
przyrody).
braku instytucji pośredniczących w partnerstwie publiczno prywatnym
i braku możliwości powierzania im zadań samorządowych.
organizacyjnych i branżowych struktur w administracji samorządowej
i rządowej w zakresie przepływu informacji.
ekonomicznych podstaw utrzymania terenów wyłączonych
z zabudowy.
wdrażania dyrektywy INSPIRE i konieczności standaryzacji danych.

niskiej świadomości przestrzennej i ekologicznej społeczeństwa.
taktyk informacyjnych stosowanych przez samorządy w dialogu ze
społeczeństwem.
niskiego zaufania społecznego do władz samorządowych i rządowych.
słabego postrzegania dobra publicznego wobec interesów
indywidualnych.
zastosowania nowych technologii, w tym Systemów Informacji
Geograficznej w praktyce planistycznej.
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KOMITET NAUKOWY

KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. Alina Maciejewska - przewodnicząca
prof. dr hab. inż. arch. Jan M. Chmielewski - wiceprzewod.
mgr inż. Wioleta Krupowicz - sekretarz

członkowie:
dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, prof. PW
dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW
dr inż. Anna Bielska,
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prof. dr hab. Alina Maciejewska
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Przewodnicząca – Politechnika Warszawska

Wiceprzewodniczący – Politechnika Warszawska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Université Paris-Sorbonne

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przewodniczący Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Instytut Geodezji i Kartografii

Szkoła Główna Handlowa

Szkoła Główna Handlowa

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Instytut Rozwoju Miast w Krakowie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. inż. arch. Jan M. Chmielewski

prof. dr hab. Paweł Churski

prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman
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prof. dr hab. inż. Bogdan Ney
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Zgłoszone rozdziały po uzyskaniu pozytywnych
recenzji zostaną opublikowane w monografii
pt. " " Wydawnictwa
Politechniki Warszawskiej ( ). Istnieje możliwość
umieszczenia dodatkowego rozdziału w monografii
za dodatkową opłatą (400 zł).

Gospodarka Przestrzenna
4 pkt


