
Sprawozdanie z działalności 

Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu 

w kadencji 2012-2015 

 
 

1. Zarząd Główny SPAK 
 

W okresie sprawozdawczym (15.11.2012-29.01.2016) Zarząd Główny SPAK: 

 

 działał w składzie wybranym na II. Walnym Zjeździe Delegatów: 

 Prezes: prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński, 

 Wiceprezes: prof. dr hab. inż. Krzysztof Młynarczyk, 

 Sekretarz Generalny: dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, 

 Skarbnik: dr inż. arch. Paweł Ozimek, 

    Członkowie: dr inż. Marta Akincza, dr inż. Krzysztof Herman, dr hab. inż. Tomasz 

Malczyk, dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, dr inż. Eliza Sochacka-Sutkowska,                 

dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK; 

 

 odbył  12 posiedzeń plenarnych, na których podjęto 33 uchwały: 

 

Kazimierz Dolny, 2012.11.15. 

Uchwała Nr 0/1   w sprawie wyboru Prezydium Zarządu Głównego SPAK. 

 

Warszawa, 2013.03.14. 

Uchwała Nr 1/2 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydium ZG SPAK 

w okresie 2012.11.15-2013.03.14. 

Uchwała Nr 2/2  w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowania merytorycznego z działal-

ności SPAK w roku 2012. 

Uchwała Nr 3/2  w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności SPAK 

w roku 2012. 

Uchwała Nr 4/2  w sprawie przyjęcia Regulaminu opłacania składek członkowskich w 2013 

roku. 

Uchwała Nr 5/2  w sprawie przyjęcia nowych członków (pracownicy i studenci Politechniki 

Białostockiej). 

Uchwała Nr 6/2  w sprawie rozszerzenia zakresu konkursu SPAK na najlepszą pracę dyplo- 

mową obronioną w roku akademickim 2012/2013 o prace inżynierskie. 

Uchwała Nr 7/2  w sprawie utworzenia Oddziału Podlaskiego SPAK. 

 

Wrocław, 2013.07.01 

Uchwała Nr  8/3  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydium ZG SPAK       

w okresie 2013.03.15-2013.06.30. 

Uchwała Nr  9/3   w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową 

obronioną w roku akademickim 2012/2013. 

 

Olsztyn, 2013.09.19 
Uchwała Nr 10/4 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydium ZG SPAK       

w okresie 2013.07.02-2013.09.18. 
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Poznań, 2013.12.14 

Uchwała Nr 11/5 w sprawie interpretacji „Regulaminu opłacania składek członkowskich       

w 2013 roku. 

Uchwała Nr 12/5 w sprawie zmiany banku obsługującego konto SPAK. 

Uchwała Nr 13/5 w sprawie zasad uregulowania zaległych składek członkowskich. 

Uchwała Nr 14/5 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydium ZG SPAK       

w okresie 2013.09.19-2013.12.14. 

 

Kraków, 2014.03.15 

Uchwała Nr 15/6 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydium ZG SPAK       

w okresie 2013.12.15-2014.03.14. 

Uchwała Nr 16/6 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013. 

Uchwała Nr 17/6 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności  ZG SPAK w 2013 roku. 

Uchwała Nr 18/6 w sprawie wysokości składek członkowskich w 2014 r., których wysokość  

i zasady opłacania są identyczne jak w 2013 roku. 

Uchwała Nr 19/6 w sprawie zmiany konta bankowego SPAK. 

 

Warszawa, 2014.06.28-29 

Uchwała Nr 20/7 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydium ZG SPAK       

w okresie 2014.03.16- 2014.06.27.  

Uchwała Nr 21/7 w sprawie przyjęcia  „Kodeksu postępowania architekta krajobrazu”. 

Uchwała Nr 22/7 w sprawie przyjęcia regulamin konkursu  SPAK na najlepszą pracę 

dyplomową obronioną w roku akademickim 2013/2014.  

Uchwała Nr 23/7 w sprawie przyjęcia regulaminu opłacania składek członkowskich oraz 

regulaminu obiegu finansów i dokumentów księgowych. 

  

Świnoujście, 2014.10.08  

Uchwała Nr 24/8 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydium ZG SPAK       

w okresie 2014.06.30-2014.10.07. 

Uchwała Nr 25/8 w sprawie terminu i miejsca III. Walnego Zjazdu Delegatów SPAK. 

Uchwała Nr 26/8 w sprawie upoważnienia Sekretarza Generalnego ZG SPAK do podpisania 

porozumienia o współpracy ze SAK, OSTO oraz SITO. 

 

Wrocław, 2014.12.04 

Uchwała Nr 27/9  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydium ZG SPAK 

w okresie 2014.10.09-2014.12.03. 

 

Kraków, 2015.03.13 

Uchwała Nr 28/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydium ZG SPAK 

w okresie 2014.12.05-2015.03.12. 

Uchwała Nr 29/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPAK za rok 2014 . 

Uchwała Nr 30/10 w sprawie sposobu pokrycia straty finansowej powstałej w 2014 r. 

 

Białowieża, 2015.05.29 

Uchwała Nr 31/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydium ZG SPAK 

w okresie 2015.03.14- 2015.05.28. 

Uchwała Nr 32/11 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Konkursu SPAK na najlepszą dyplo- 

mową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu 

obronioną w roku akademickim 2014/2015 
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Poznań, 2015.10.24  

Uchwała Nr 33/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydium ZG SPAK 

w okresie 2015.05.30 - 2015.10.23.                                                                                                           

Uchwała Nr 34/12 w sprawie zmiany terminu III. Walnego Zjazdu Delegatów SPAK. 

 

 

Członkami Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu jest obecnie 283 osoby 

(stan na 31 grudnia 2015 r.).  

 

Ponadto deklarację przystąpienia do SPAK złożyło 18 pracowników Uniwersytetu 

Rzeszowskiego zainteresowanych utworzeniem Oddziału Podkarpackiego.   

 

5.2. Prezydium ZG 
 

Prezydium Zarządu Głównego, działające  w składzie: prezes, wiceprezes, sekretarz 

generalny i skarbnik, zajmowało się bieżącą działalnością SPAK, w tym m.in.: 

- rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym Oddziału Podlaskiego SPAK; 

- przygotowaniem kolejnych posiedzeń plenarnych Zarządu Głównego; 

- sprawozdaniami finansowymi z działalności SPAK dla Urzędu Skarbowego za lata 2012, 

2013 i 2014, 

- utrzymywaniem i aktualizacją strony internetowej Stowarzyszenia, którą administrują:       

mgr inż. arch. kraj. Anna Daniel oraz mgr inż. Artur Majchrzak; 

- opłacaniem lokalu i konta bankowego; 

- organizacją konkursów SPAK na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie 

z zakresu architektury krajobrazu obronione w latach akademickich 2012/2013 i 2013/2014, 

w tym opracowaniem regulaminów oraz przygotowaniem pism gratulacyjnych dla laureatów 

konkursów, a także pism gratulacyjnych dla ich promotorów i rektorów; 

- kontaktami z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Krajowym Sekretariatem 

Konwencji Krajobrazowej; 

- wyrażaniem zgody na patronat SPAK.  

 

Prezes Andrzej Drabiński: 

- uczestniczył w konferencji „Wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce”, 

zorganizowanej 20 września 2012 r. w Józefowie k/Warszawy przez Generalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska, 

- zgłosił  (2013.06.20) uwagi do prezydenckiego projektu ustawy krajobrazowej, 

- był członkiem rad naukowych Forum Architektury Krajobrazu: XVI – Olsztyn 2013.09.18-

20, XVII – Świnoujście, 2014.10.9-10, XVIII – Białowieża, 

-  uczestniczył w debacie na temat zawodu architekta krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, 2014.05.15, 

- uczestniczył w uroczystym wręczeniu dyplomów ukończenia studiów absolwentom 

Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, 2015.03.28,  

- przesłał Panu Michałowi Kiełszni, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska uwagi 

do opracowania „Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia” 

2015.04.30, 

- brał udział w opracowaniu opinii w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie 

ustawy o zmianie ustawy o ochronie środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, 

opracowanej na prośbę Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP (maj 2015) 
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- uczestniczył w I. Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Forum Przestrzenie Miejskie” na 

temat „Budownictwo infrastrukturalne – miejskie w programach finansowych Unii 

Europejskiej”, zorganizowanej przez „ART MEDIOS – Szkolenia i konferencje” oraz 

Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”, Wyższa Szkoła Techniczna 

w Katowicach, 2015.06.12 (SPAK był współorganizatorem), z referatem „Rola architekta 

krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni miejskich” (współautor: Tomasz Malczyk), 

- uczestniczył w II. Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Forum Przestrzenie Miejskie” na 

temat „Infrastruktura mieszkaniowa, kulturalna i rekreacyjno-sportowa w polskich 

miastach”, zorganizowanej przez „ART MEDIOS – Szkolenia i konferencje” oraz 

Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”, Warszawskie Centrum EXPO XXI, 

2015.09.16 (SPAK był współorganizatorem), z referatem „Rola ustawy krajobrazowej 

jako instrumentu porządkującego przestrzeń miejską, na przykładzie wybranych miast” 

(pierwszy autor: Tomasz Malczyk), 

- uczestniczył w IV. Konferencji EKK „Krajobraz w ocenach oddziaływania na środowisko”, 

zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Warszawa 2015.10.06, 

- był członkiem jury konkursu, organizowanego przez Stowarzyszenie Architektury 

Krajobrazu, obejmującego kwalifikacje prac do drugiej edycji wystawy „Współczesna 

architektura krajobrazu krajów Grupy Wyszehradzkiej” (listopad 2015), 

- uczestniczył w uroczystości z okazji 50-lecia ICOMOS (sala Wielka Zamku Królewskiego 

w Warszawie), 2015.06.23 (Prezes SPAK był oficjalnie powitany), 

- uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Klasyfikacje i oceny krajobrazów 

Polski drugiej dekady XXI wieku”, Poleski Park Narodowy, Urszulin, 2015.09.09-11; 

 

Wiceprezes Krzysztof Młynarczyk:  

- uczestniczył w zebraniu założycielskim Oddziału Podlaskiego SPAK w Białymstoku, 

- reprezentował SPAK na targach ogrodniczych Garden Arena w Ostródzie w latach 2014 

i 2015, 

- reprezentował SPAK na otwarciu Centrum Targowo-Konferencyjnego EXPO ARENA S.A. 

2015.04.11; 

 

Sekretarz Generalny Irena Niedźwiecka- Filipiak: 

-  prowadziła dokumentację SPAK,  

- reprezentowała SPAK na SEMINARIUM ZOIU we Wrocławiu „Problemy planistyczne 

Wiosna 2013; Forum dyskusyjne „Jak poprawić warunki życia w strefach podmiejskich?” 

z udziałem” Katarzyny Kajdanek, Ryszarda Wilczyńskiego (wojewoda opolski), Ireny 

Niedźwieckiej-Filipiak i Adama Derc, 

- opracowała uwagi do projektu „Kodeksu urbanistyczno-budowlanego”, 2013.11.14, 

- reprezentowała SPAK na spotkaniu stowarzyszeń branżowych w Warszawie 2013.08.31 

- jest Przewodniczącą Kapituły Konkursu SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską 

i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2014/2015; 

 

Skarbnik Paweł Ozimek: 

- opracował projekty Regulaminu opłacania składek członkowskich oraz Regulaminu obiegu 

finansów i dokumentów księgowych SPAK, 

- przygotował umowę z ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna na obsługę finansową SPAK,               

- przygotował sprawozdania finansowe za lata 2012 i 2013, 

- nadzorował opracowanie sprawozdań finansowych SPAK za lata 2014 i 2015, 

- uczestniczył w IV. Konferencji EKK „Krajobraz w ocenach oddziaływania na środowisko”, 

zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Warszawa 2015.10.06, 
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podczas której wygłosił zamawiany referat pt. „Analizy widokowe z użyciem narzędzi 

cyfrowych”, 

- reprezentował SPAK na konferencji z cyklu „Współczesna architektura krajobrazu – trendy, 

technologie i praktyka” zorganizowanej przez SAK, Kraków 2015.11.20; 

 

Krzysztof Herman: 

- reprezentował SPAK na konferencji uzgodnieniowej w sprawie projektu ustawy „deregula-   

cyjnej”, zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie1 2012.12.14,  

- reprezentował SPAK na spotkaniu przedstawicieli organizacji branżowych działających 

w obszarze architektury krajobrazu, Warszawa 2013.08.31, 

- reprezentował SPAK w ramach współpracy z „Arche” Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 

Warszawa, przy organizacji konkursu na projekty zagospodarowania terenu w Janowie 

Podlaskim i w Łochowie (2014); 

 

Tomasz Malczyk: 

- pracował projekt Kodeksu postępowania architekta krajobrazu; 

 

Elżbieta Raszeja: 

- reprezentowała SPAK na spotkaniu stowarzyszeń branżowych, zorganizowanym przez 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów (Poznań 2014.02.27), podczas którego 

uchwalono „Rezolucję w sprawie wspierania wspólnych inicjatyw”, 

- była Przewodniczącą Kapituły Konkursu SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską 

i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2013/2014; 

 

Agata Zachariasz: 

- była Przewodniczącą Kapituły Konkursu SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską 

i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2012/2013. 

 

Współpraca z innymi organizacjami: 

 
Krajowa Izba Urbanistów:  

- zaproponowaliśmy nawiązanie współpracy, 

- kontynuowaliśmy współpracę z w zakresie prac nad projektem ustawy „deregulacyjnej” ; 

 

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu: 

-  przyjęliśmy zaproszenia do udziału w: 

     - konferencjach „ Współczesna architektura krajobrazu – trendy, technologie i praktyka” 

w latach: 2013, 2014, 2015, 

- spotkaniu przedstawicieli organizacji branżowych działających w obszarze architektury      

krajobrazu, Warszawa 2013.08.31,  

-  zaproponowaliśmy nawiązanie współpracy; 

 

Stowarzyszenie Architektów Polskich: 

-  przesyłaliśmy do wiadomości SARP kopie pism w sprawie projektów ustawy deregu-

lacyjnej i krajobrazowej, 

-   otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w Gali wręczenia Honorowej Nagrody SARP oraz 

w Walnym Zjeździe Delegatów SARP, Warszawa 2015.12.12, 

- wyraziliśmy nadzieję na współpracę; 
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Inne stowarzyszenia: 

-  przyjęliśmy zaproszenie do udziału w spotkaniu stowarzyszeń branżowych,  zorganizo- 

wanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów, podczas targów 

Ogrodniczych i Architektury Krajobrazu GARDENIA, Poznań 2014.02.27, 

-  otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w targach „soga+spogafa” (branża ogrodnicza 

i wypoczynkowa) w Kolonii2015.08.30-2015.09.01; 

 
18 marca 2015 roku zawarte zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy: 

 

- Stowarzyszeniem Architektury Krajobrazu SAK, 

- Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Ogrodnictwa SITO, 

- Stowarzyszeniem Polskich Architektów Krajobrazu SPAK, 

- Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Twórców Ogrodów OSTO; 

 

SPAK udzielił patronatu: 

  

- 15. 16. i 17. Targom Roślin i Architektury Krajobrazu MIASTO OGRÓD – Zielony design, 

organizowanym przez Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o., Szczecin, 

odbywającym się w kwietniu 2013, 2014 i 2015 roku w Szczecinie, 

 - XVI. Forum Architektury Krajobrazu, organizator: Katedra Architektury Krajobrazu 

i Agroturystyki UW-M, Olsztyn XVI 2013.09.18-20, 

- Krajowej konferencji naukowej „Krajobraz w służbie fortyfikacji – badania i ochrona 

wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych fortyfikacji”, zorganizowanej 

przez Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 

2013.10.10-12, 

-  Ogólnopolskim Targom Ogrodniczym „Kraina ogrodów i kamienia”, Stadion Wrocław, 

2015.04.24-26, 

- 16. Targom Roślin i Architektury Krajobrazu MIASTO OGRÓD – Zielony design, 

zorganizowanym przez Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o., Szczecin 

2014.04.25-27, 

-  XVII. Forum Architektury Krajobrazu, organizator: Katedra Projektowania Krajobrazu 

ZUT Szczecin, Świnoujście, 2014.10.9-10,  

- XVIII. Forum Architektury Krajobrazu, organizator: Politechnika Białostocka, 

Białystok/Białowieża, 2015.05.28-30, 

- I. Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Forum Przestrzenie Miejskie” na temat 

„Budownictwo infrastrukturalne – miejskie w programach finansowych Unii 

Europejskiej”, zorganizowanej przez „ART MEDIOS – Szkolenia i konferencje” oraz 

Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”, Wyższa Szkoła Techniczna 

w Katowicach, 2015.06.12 (SPAK był współorganizatorem), 

- V edycji konkursu „Inspiracje w przestrzeni” organizowanego przez redakcję „Zieleni    

Miejskiej”, miesięcznika wydawanego przez firme „Abrys” (lipiec 2015-styczeń 2016),  

- II. Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Forum Przestrzenie Miejskie” na temat 

„Infrastruktura mieszkaniowa, kulturalna i rekreacyjno-sportowa w polskich miastach”, 

zorganizowanej przez „ART MEDIOS – Szkolenia i konferencje” oraz Stowarzyszenie 

„Polski Ruch Czystszej Produkcji”, Warszawskie Centrum EXPO XXI, 2015.09.16 

(SPAK był współorganizatorem); 
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3. Oddziały SPAK  

 

3.1. Oddział Dolnośląski 
 

Liczba członków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2015): 31. 

 

Zarząd Oddziału 

Prezes: dr inż. Monika Brodzka  

Wiceprezes: dr inż. Marta Weber-Siwirska 

Sekretarz: mgr inż. Agata Stępniowska 

Skarbnik: dr Marcin Sobota 

Członkowie: dr inż. arch. Jerzy Potyrała 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału 

Przewodniczący: Karolina Król  

Wiceprzewodniczący: dr inż. Jacek Markowski 

Sekretarz: dr inż. Kamila Adamczyk-Mucha 

 

Sąd Koleżeński Oddziału 

Przewodniczący: dr inż. arch. Renata Gubańska 

Wiceprzewodniczący: dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis 

Sekretarz: dr inż. Ewa Podhajska 

 

Ważniejsze osiągnięcia Oddziału w okresie sprawozdawczym: 

Oddział Dolnośląski SPAK w ostatnich trzech latach realizował działania statutowe głównie 

w zakresie wymiany doświadczeń na polu naukowym i zawodowym, współpracy z władzami 

samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, mając w szczególności na uwadze 

aktywność popularyzatorską. Zajmował ponadto stanowiska opiniodawcze w działaniach 

dotyczących interesu publicznego. 

 

W lutym 2014 roku Oddział zaangażował się w prace redakcyjne oraz popularyzatorskie 

inicjatywy obywatelskiej w formie Listu otwartego w sprawie zaprzestania masowej wycinki 

drzew we Wrocławiu, skierowanego do Prezydenta Miasta Wrocławia. Pod listem podpisało 

się w krótkim czasie niespełna 1300 mieszkańców miasta. W czerwcu 2014 roku Oddział 

reprezentowany był na Wrocławskim Forum Miejskim, gdzie w ramach warsztatów grupy 

zajmującej się planowaniem przestrzennym wyłoniono diagnozę przestrzeni i krajobrazu 

miasta. W tymże miesiącu delegacja Oddziału obecna była przy wręczeniu Nagrody 

Krajobrazowej na międzynarodowej konferencji: III Edycja Nagrody Krajobrazowej Rady 

Europy 2013-2014. Rok 2014 zaowocował licznymi kontaktami ze środowiskiem organizacji 

pozarządowych, biorących udział w cyklicznych panelach dyskusyjnych w temacie ładu 

przestrzennego (Pracownia Miast, MovieWro i inne). W lipcu 2014 roku reprezentacja 

Oddziału wzięła udział w dyskusji publicznej w ramach konsultacji społecznych wersji 

roboczej dokumentu „Plan zarządzania miejscem wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO Hala Stulecia – Wrocław” (Wrocławska Rewitalizacja). Pokłosiem konsultacji była 

pisemna opinia dotycząca dokumentu (uwagi oraz wnioski merytoryczne). W sierpniu 2014 

roku Oddział podjął współpracę przy redakcji pisma skierowanego do Prezydenta Miasta 

Wrocławia oraz prezesa Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. w sprawie 

przetargu na prace planowane do realizacji na terenie zarządzanym przez Wrocławskie 

Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. (dotyczące projektu nasadzeń, będącego krokiem w 

kierunku dewastacji historycznego charakteru Parku Szczytnickiego). W październiku 2014 
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roku Oddział współorganizował I Forum Zieleni Wrocławia („Postaw na zieleń, czyli zielona 

infrastruktura Wrocławia w świetle strategii unijnej na lata 2014-2020”), jednocześnie mając 

swój udział w prowadzeniu panelu dyskusyjnego. Wydarzenie wychodzące z inicjatywy Rad 

Osiedlowych skupiło urzędników, organizacje pozarządowe, środowisko zawodowe oraz 

osoby ówcześnie kandydujące na fotel prezydenta miasta. Spotkanie zaowocowało 

merytorycznym postulatem w sprawie zarządzania zieloną infrastruktura Wrocławia, 

będącym wyrazem świadomości i potrzeb społeczności w zakresie zieleni w mieście.  

 

W lutym 2015 roku. reprezentacja Oddziału wzięła udział w otwartej dyskusji 

zorganizowanej przez biuro Rozwoju Wrocławia „Interaktywne planowanie przestrzenne. 

Przykłady, idee, propozycje działań. Wstęp do konsultacji na temat Studium uwarunkowań 

rozwoju Wrocławia”. Podobna tematyka spotkań partycypacyjnych miała miejsce 

w październiku ubiegłego roku („Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska”), gdzie Oddział 

miał swoich reprezentantów zarówno na seminarium jak i warsztatach. Po tymże spotkaniu 

zespół opracował postulaty do powstającego SUiKZP w postaci 12 bloków tematycznych, 

które przedłożone zostały w Biurze Rozwoju Wrocławia.  

 

W okresie sprawozdawczym Oddział nawiązał szereg kontaktów branżowych, w tym 

zagraniczne: Ústav územního rozvoje (Brno, Czechy), BHU (Bonn, Niemcy), TEMA 

Technologie Marketing AG (Aachen, Niemcy). 

 

W czerwcu 2014 roku Oddział objął honorowym patronatem klasy kształcące się w kierunku 

architektura krajobrazu w Zespole Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

w Chorzowie, realizując tym samym cel statutowy współdziałania w kształceniu architektów 

krajobrazu.  

 

Ponadto objęto patronatem następujące wydarzenia: 

 

 akcja „W Dechę”, mającą na celu założenie ogrodów warzywnych i kwiatowych przy 

Domu dla Dzieci we Wrocławiu. Organizatorami akcji są: Studenckie Koło Architektury 

Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Towarzystwo Nasz Dom, 

oddział we Wrocławiu (czerwiec 2013); 

 

 konferencja Transformacje krajobrazu wiejskiego Dolnego Śląska (czerwiec 2013); 

 

 konferencja Krajobraz w służbie fortyfikacji - badania i ochrona wartości kulturowych, 

przyrodniczych i krajobrazowych fortyfikacji (październik 2013); 

 

 III Dolnośląskie Dni Architektury Krajobrazu: Szkoła wiejska jako centrum aktywizacji 

mieszkańców obszarów wiejskich (październik 2014). 

 
Kontakt: 

 

adres pocztowy: Oddział Dolnośląski  SPAK,  50-363 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24a   

 

e-mail: monika.brodzka@up.wroc.pl 

 

facebook: http://www.facebook.com/SPAK.Oddział.Dolnośląski 

 

http://krajobrazfort.cba.pl/
mailto:monika.brodzka@up.wroc.pl
http://www.facebook.com/SPAK
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3.2. Oddział Wielkopolski  
 

Liczba członków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2015): 33. 

Zarząd Oddziału 

Prezes: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja 

Wiceprezes: mgr inż. arch. kraj. Anna Pudelska 

Sekretarz: dr inż. Anna Gałecka-Drozda 

Skarbnik: mgr inż. Marzena Jeleniewska 

Członek: dr inż. arch. Marzenia Banach 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału 

Przewodniczący: dr hab. inż. Piotr Urbański 

Wiceprzewodniczący: mgr inż. Agnieszka Szulc 

Sekretarz: dr Magdalena Szczepańska 

 

Sąd Koleżeński Oddziału 

Przewodniczący: dr inż. arch. Gabriela Klause 

Wiceprzewodniczący: dr inż. Bożena Łukasik 

Sekretarz: dr inż. Anna Dudzińska 

 

Ważniejsze osiągnięcia Oddziału w okresie sprawozdawczym: 

 

 Luty 2014 – udział w Targach ogrodnictwa i architektury krajobrazu Gardenia – patronat 

nad „Pogotowiem projektowym”. 

 

 Luty 2014 – opracowanie i przekazanie uwag do projektu Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania (protest przeciwko 

przeznaczaniu klinów zieleni pod zabudowę). 

  

 Marzec 2014 – udział w debacie publicznej nad projektem Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania.  

 

 Marzec 2014 – udział w debacie nt. rewitalizacji ulicy Św. Marcin w Poznaniu.  

 

 Maj 2014 – organizacja debaty nt. zawodu architekta krajobrazu „Architekt krajobrazu – 

między projektem ogrodu a kreacją przestrzeni”. W debacie uczestniczyło ok. 70 osób, 

poza członkami SPAK, przedstawiciele innych stowarzyszeń, władz miasta Poznania 

i środowisk naukowych, a także praktycy (architekci krajobrazu, architekci, planiści) oraz 

studenci. 

 

 Czerwiec 2014 – aktywny udział w posiedzeniach Komisji Zagospodarowania 

Przestrzennego Rady Miasta Poznania ws. projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Poznania. 

 

 Opracowanie uwag do dokumentu dotyczącego współpracy SPAK z innymi 

stowarzyszeniami –  „Rezolucji w sprawie wspierania wspólnych inicjatyw”. 
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 Październik 2014 – luty 2015 – organizacja ogólnopolskiego konkursu SPAK na 

najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu 

obronioną w roku akademickim 2013/2014. 

 

 Styczeń 2015 – sformułowanie pisma do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

dotyczącego protestu przeciwko wycince alei drzew we wsi Piotrowo w powiecie 

Szamotulskim. 

 

 Luty 2015 – udział w Targach ogrodnictwa i architektury krajobrazu Gardenia: patronat 

nad „Pogotowiem projektowym”, prelekcja Prezesa Oddziału na temat kształtowania 

i ochrony zieleni miejskiej, udział w debacie z Prezydentem miasta na temat utworzenia 

stanowiska ogrodnika miejskiego. 

 

 Maj 2015 – organizacja spotkania z gościem specjalnym p. Anną Aniśko, która wygłosiła 

prelekcję pt. „Dlaczego zostałam architektem krajobrazu”. 

 

 Grudzień 2015 – sformułowanie uwag do "Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin” 

i przesłanie ich do Ministerstwa Środowiska. 

 
Kontakt: 

 

adres pocztowy: Oddział Wielkopolski  SPAK, 60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159/301  

 

e-mail: spak.wielkopolska@gmail.com 

 

 

3.3. Oddział Zachodniopomorski 
 

Liczba członków (wg stanu na 2015.12.31): 16.   
 

Zarząd Oddziału 

Prezes: prof. dr hab. Adam M. Szymski 

Wiceprezes: dr inż. Marcin Kubus 

Sekretarz: dr inż. arch. Eliza Sochacka-Sutkowska 

Skarbnik: Oksana Bielecka 

dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka 
 

Komisja Rewizyjna Oddziału 

Przewodniczący: dr inż. Małgorzata Nowakowska 

Wiceprzewodniczący: Łukasz Frąckowiak 

Sekretarz: dr Marta Kościńska  

Członkowie: dr inż. Agnieszka Dobrowolska  
 

Sąd Koleżeński Oddziału 

Przewodnicząca: dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka 

Wiceprzewodniczący: dr inż. Grzegorz Nowak 

Sekretarz: dr inż. Krzysztof Wraga  

Członkowie: Dominik Osyczka  
 

Ważniejsze osiągnięcia w okresie sprawozdawczym: 

Miejsce: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,  
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Katedra Projektowania Krajobrazu ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin 

 

 Oddział Zachodniopomorski SPAK co roku obejmuje patronatem Targi Ogród – Zielony 

Design odbywające się w halach MTS  w Szczecinie oraz towarzyszące im seminaria 

branżowe w których aktywnie uczestniczy. 

 

 Co roku w listopadzie odbywają się zebrania oddziału w celu wybrania prac 

dyplomowych na konkurs SPAK. 

  

 Na prośbę Przewodniczącej rady programowej kierunku architektura krajobrazu dr inż. 

arch. Magdaleny Czałczyńskiej-Podolskiej oddział SPAK zbierał się również corocznie 

w celu zaopiniowania tematów, opracowywanych na kierunku, dyplomowych prac 

inżynierskich i magisterskich. 

 

 W styczniu 2014 oddział SPAK zebrał się w celu przedyskutowania zasad dyplomowania 

na kierunku architektura krajobrazu. Zwrócono uwagę na zasadność utrzymywania 

obowiązku wykonywania plansz projektowych i drukowania ich w dużym formacie. 

 

 Zarząd we wrześniu 2014 roku podjął współpracę ze Związkiem Polskich Artystów 

Plastyków okręg Koszalin-Słupsk w zakresie organizacji plenerów malarskich z udziałem 

studentów architektury krajobrazu i artystów plastyków z Polski i zagranicy. 

 

 Zorganizowano ogólnopolską konferencję XVII Forum Architektury Krajobrazu 

w Świnoujściu, październik 2014 r. Nawiązano także współpracę z prezydentem miasta 

Świnoujście. 

 W styczniu 2014 władze oddziału podjęły próbę nawiązania współpracy z architektem 

miasta celem wsparcia działań urzędu w zakresie kreowania krajobrazu Szczecina. 

 

 Podjęto współpracę z Galerią Delta w Szczecinie w ramach  projektu „W Królestwie 

Gryfa” – współpraca niemiecko-polska studentów i wykładowców wyższych uczelni 

 

Kontakt: 

 

adres pocztowy: Oddział Zachodniopomorski SPAK, 50-363 Szczecin, ul. Słowackiego 17  

 

e-mail: adam.szymski@zut.edu.pl 

 

 

3.4. Oddział Warmińsko-Mazurski 

 
Liczba członków (wg stanu na 2015.12.31): 84.   

 

Zarząd Oddziału 

Prezes: dr inż. Marta Akincza, architekt krajobrazu 

Wiceprezes: dr inż. Mariusz Antolak, architekt krajobrazu 

Sekretarz: mgr inż. Adam Mioduszewski, architekt krajobrazu 

Skarbnik: mgr inż. Urszula Knercer-Grygo, architekt krajobrazu 

mailto:adam.szymski@zut.edu.pl


 12 

Członkowie: mgr inż. Marta Bulik, architekt krajobrazu 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału 

Przewodniczący: mgr inż. Marlena Świtalska, architekt krajobrazu 

Wiceprzewodniczący: mgr inż. Magdalena Kąkolewska, architekt krajobrazu 

Sekretarz: mgr inż. Paweł Jabłoński, architekt krajobrazu 

 

Sąd Koleżeński Oddziału 

Przewodniczący:  mgr Wiktor Knercer 

Wiceprzewodniczący: mgr inż. Monika Jabłońska 

Sekretarz: dr hab. inż. Emilka Marks 

 

Ważniejsze osiągnięcia Oddziału w okresie sprawozdawczym: 

 

Rok 2012  

Koniec roku 2012 upłynął w Warmińsko-Mazurskim Oddziale SPAK przede wszystkim na 

działaniach związanych ze zgłaszaniem uwag do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz projektów zmian studium w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych 

oraz przystępowaniu do postępowań z tymi lokalizacjami związanych. 

 

Rok 2013  

W roku tym Warmińsko-Mazurski Oddział SPAK na bieżąco zajmował się tematami 

interwencyjnymi związanymi z przebudowami ulic oraz wycinkami drzew w mieście Olsztyn, 

brał udział jako strona w postępowaniu w trwającej rewaloryzacji parku Podzamcze. Ponadto 

brał współudział w organizacji dwóch pikników, podczas których prezentowana była 

obywatelska koncepcja przebudowy ulicy Partyzantów w Olsztynie. W terenie województwa 

zgłaszał uwagi dotyczące pielęgnacji alei przydrożnych oraz wspierał lokalne społeczności 

poprzez zgłaszanie uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

projektów zmian studium pod lokalizację elektrowni wiatrowych w terenach wiejskich.  

 

Rok 2014  

Podczas tego roku Warmińsko-Mazurski Oddział SPAK skupił się przede wszystkim na 

działaniach interwencyjnych w mieście dotyczących pielęgnacji zieleni oraz wycinki 

drzewostanu oraz działaniach w województwie związanych z budowami elektrowni 

wiatrowych w krajobrazie wiejskim. Ważniejszym wydarzeniem było współuczestnictwo 

w organizowaniu akcji pt. „Tydzień z architekturą w Olsztynie” gdzie w okresie jej trwania 

odbyła się między innymi wystawa prac studentów architektury krajobrazu UWM 

w Olsztynie oraz warsztaty projektowe dla dzieci „Zieleń przed budynkiem mieszkalnym”. 

Głównym organizatorem akcji był olsztyński oddział SARP.  

 

 

Rok 2015  

to kontynuacja działań interwencyjnych z lat ubiegłych zarówno w mieście jak i w terenie 

województwa. W tym roku jako olsztyński oddział SPAK objęło patronatem targi ogrodnicze 

Garden Arena w Ostródzie.  

 

W okresie sprawozdawczym przyjęto czterech członków – dwóch pod koniec roku 2012 oraz 

dwóch w roku 2013.  
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Kontakt: 

 

adres pocztowy: Oddział Warmińsko-Mazurski SPAK,  

10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 17 

 

e-mail: spak.wm@gmail.com 

 
facebook: http://www.facebook.com/spakwm 

 

 

3.5. Oddział Mazowiecki  

 
Liczba członków (wg stanu na 2015.12.31): 23.   

 

Zarząd Oddziału 

Prezes: dr inż. arch. kraj. Dorota Krug  

Wiceprezes: dr inż. arch. kraj. Monika Domanowska  

Sekretarz: mgr inż. Jan Ławrynowicz 

Skarbnik: po. dr inż. arch. kraj. Dorota Krug 

Członkowie: dr hab. inż. arch. kraj. Beata Gawryszewska, dr Alicja Bieske- Matyjak  

 

Komisja Rewizyjna Oddziału 

Przewodniczący: dr inż. Krzysztof Herman 

Wiceprzewodniczący: mgr inż. Karolina Wlazło- Malinowska 

Sekretarz: dr inż. Małgorzata Kaczyńska 

 

Sąd Koleżeński Oddziału 

Przewodniczący: dr inż. Kinga Kimic 

Wiceprzewodniczący: dr inż. Agnieszka Kępkowicz 

Sekretarz: dr inż. Maja Skibińska 

 

Ważniejsze osiągnięcia Oddziału w okresie sprawozdawczym (kwiecień 2015- styczeń 

2016):  

 Udział w Maratonie Pisania Projektów do III edycji Budżetu Partycypacyjnego - 

zasiadaliśmy przy „stoliku eksperckim” z zakresu architektury krajobrazu (10 stycznia 

2016 r.).  

 Podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Ład na Mazowszu, włączyliśmy się w akcję 

ratowania drzew w miastach ogrodach leżących wzdłuż przebiegu linii kolejowej 

WKD „Kolej na drzewa” (od listopada 2015 r.) 

 Udział i uwagi podczas spotkania z Panią Prezydent m.st. Warszawy. Spotkanie było 

poświęcone sprawie warszawskiej zieleni i uczestniczył w nim też dyrektor Biura 

Ochrony Środowiska oraz Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialny za 

nadzór urzędów zajmujących się zielenią w mieście (30 czerwca 2015 r.).  

 Organizacja dwóch sesji warsztatów dendrologicznych dla dzieci i młodzieży, 

w ramach Dni Śródmieścia- , 28 czerwca, 5 września 2015 r.).  

 Udział konferencji Forum Przestrzenie Miejskie w Katowicach, w skład rady 

naukowej weszły dr Monika Domanowska, mgr inż. Karolina Wlazło- Malinowska 

(12 czerwca 2015).  
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Kontakt: 

 

adres pocztowy: Oddział Mazowiecki SPAK,02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 

 

e-mail: spak.mazowsze@gmail.com  

 

www: http://spakmazowsze.tumbir.com/  

 

 

3.6. Oddział Lubelski 
 

Liczba członków (wg stanu na 2015.12.31): 36.   

 

Zarząd Oddziału 

Prezes: Prof. hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka  

Wiceprezes: Prof. Marek Dąbski, 

Sekretarz: dr inż. arch. Małgorzata Sosnowska 

Skarbnik: dr inż. Wojciech Durlak 

Członkowie: Prof. Zenia Michałojć, dr inż. arch. Kamila Boguszewska 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału 

Przewodniczący: prof. Elżbieta Pogroszewska 

Wiceprzewodniczący:  

Sekretarz: mgr inż. arch. Marcin Iwanek 

 

Sąd Koleżeński Oddziału 

Przewodniczący: dr inż. arch. Natalia Przesmycka 

Wiceprzewodniczący: mgr inż. Paulina Hortyńska 

Sekretarz: 

 

Ważniejsze osiągnięcia Oddziału w okresie sprawozdawczym: 

 

 W wyniku podjętych działań, mających na celu organizację cyklicznych spotkań 

z architektami krajobrazu, architektami i artystami,15 stycznia 2015 r. odbył się 

wykład lubelskiego artysty Jarosława Koziary na temat Landartu. Uczestniczyło w nim 

blisko 250 osób. 

 

 Efektem współpracy z Urzędem Miasta Lublin i Biurem Miejskiego Architekta 

Zieleni w Lublinie było wykonanie projektów  koncepcyjnych i realizacyjnych 

zagospodarowania terenu wokół wybranych bibliotek miejskich i ośrodków kultury 

w Lublinie. Tereny do zagospodarowania zostały wskazane przez  Biuro Miejskiego 

Architekta Zieleni.  

 

 Nawiązanie współpracy z radami dzielnic Konstantynów i Węglinek w Lublinie - 

     zorganizowano spotkania z mieszkańcami dzielnic, podczas których prezentowano dobre    

praktyki w projektowaniu przestrzeni. W ramach współpracy wykonano również projekt 

nasadzeń w dzielnicy Konstantynów. 

 

 Opracowano i zgłoszono do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin projekt dotyczą- 

cy tzw. „bookcrossingu” w przestrzeni miejskiej. 
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 Członkowie SPAK o/ Lublin wykonali kilka ekspertyz i opinii dendrologicznych 

związanych m.in. z wyceną nielegalnie ściętych drzew na terenie lasów prywatnych oraz 

stanem zdrowotnym drzewostanu na cmentarzu rzymskokatolickim w centrum Lublina. 

 

 Durlak W., 2014: Drzewo - jego struktura i funkcje. Seminarium szkoleniowe 

‘Pielęgnacja drzew i krzewów w terenach zieleni’ SN-TIiTO O/Lublin Lublin 15.11.2014. 

Referat zamawiany.  

 

 Durlak W., Dudkiewicz M., Wierzchowska M., 2014 „Projekt koncepcyjny 

zagospodarowania wąwozu na terenie dzielnicy Kalinowszczyzna w Lublinie” – referat ma 

konferencji naukowej „Wąwozy i suche doliny Lublina –  potencjał i zagrożenia”, Lublin, 

12. grudnia 2014 r.  

 

Kontakt: 

 

adres pocztowy: Oddział Lubelski SPAK,20-069 Lublin, ul. Stanisława Leszczyńskiego 58 

 

e-mail: ela.przesmycka@gmail.com  

 

 

3.7. Oddział Małopolski 

 
Liczba członków (wg stanu na dzień 31.12.2015): 38.   

 

Zarząd Oddziału 

Prezes: mgr inż. Przemysław Kowalski 

Wiceprezes: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK 

Skarbnik: mgr inż. arch. Miłosz Zieliński 

Sekretarz: dr inż. arch. Tatiana Tokarczuk 

Członkowie: - 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału 

Przewodniczący: dr inż. arch. Agnieszka Ozimek 

Wiceprzewodniczący: dr inż. arch. Michał Uruszczak 

Sekretarz: mgr inż. Laura Klimczak  

Członkowie: - 

 

Sąd Koleżeński Oddziału 

Przewodniczący: dr inż. arch. Izabela Sykta 

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska 

Sekretarz: mgr inż. Jan Kocieniewski 

Członkowie: - 

 

Ważniejsze osiągnięcia w okresie sprawozdawczym: 

 

 Nawiązanie współpracy z SARP o/Kraków w zakresie udziału członków SPAK 

w konkursach projektowych, w których jednym z istotnych elementów są zagadnienia 

kształtowania krajobrazu (dr inż. P. Kowalski, dr inż. arch. M. Zieliński); 
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 Organizacja konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną w roku akademickim 

2012/2013 (dr hab. inż. arch. A. Zachariasz, prof. PK, dr inż. P. Kowalski, dr inż. arch. I. 

Sykta); 

 

 Wniesienie uwag do projektu "Kodeksu urbanistyczno-budowlanego" (dr inż. P. 

Kowalski); 

 

 Wykonanie opinii do projektu budowy parkingu przy Pl. Biskupim w Krakowie (dr inż. P. 

Kowalski, dr inż. arch. M. Zieliński); 

 

 Nawiązanie współpracy z biurem Miejskiego Architekta Krajobrazu w zakresie zagadnień 

kształtowania zieleni na terenie Krakowa (dr inż. arch. kraj. W. Bobek, dr inż. P. 

Kowalski), czego rezultatem była współorganizacja konkursu studenckiego na 

opracowanie projektu zagospodarowania terenu w Nowej Hucie pod kątem wykonywania 

nasadzeń kompensacyjnych "Zielona Inwestycja" (dr inż. arch. kraj. W. Bobek, prof. dr 

hab. inż. arch. A. Böhm, dr inż. arch. K. Hodor, dr inż. P. Kowalski, mgr inż. K. 

Fabijanowska); 

 Poparcie Oddziału dla projektu EUROPEAN CULTURAL LANDSCAPE 

REPOSITORY w ramach HERITAGE PLUS Joint Call (dr inż. P. Kowalski); 

 

 Podjęcie rozmów z członkami zarządu SAK w zakresie możliwości realizacji zapisów 

Porozumienia o współpracy z marca 2015 r. (dr inż. P. Kowalski, dr inż. arch. M. 

Zieliński). 

Sąd Koleżeński - nie rozpatrywał żadnych spraw spornych 

 

W okresie sprawozdawczym zorganizowano ponadto 5 zebrań członków Oddziału. 

 

Kontakt 

 

adres pocztowy: Oddział Małopolski SPAK, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 

 

e-mail: pmkowal@interia.pl 

 

 

3.8. Oddział Podlaski 

 
Liczba członków (wg stanu na dzień 31.12.2015): 26.   

 

Zarząd Oddziału 

Prezes: dr inż. arch. Maciej Kłopotowski 

Wiceprezes: dr inż. arch. Justyna Zalewska-Grycuk 

Skarbnik: dr inż. arch. Sławomir Wojtkiewicz 

Sekretarz: dr inż. arch. Dorota Gawryluk 

Członkowie: dr inż. arch. Agnieszka Joanna Kłopotowska,                                                    

mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Urban 

mailto:pmkowal@interia.pl
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Komisja Rewizyjna Oddziału 

Przewodnicząca: dr Beata Katarzyna Matowicka  

Wiceprzewodniczący: mgr inż. arch. Wojciech Matys 

Sekretarz: mgr inż. arch. kraj. Marta Maja Gryko  

Członkowie: mgr inż. arch. Katarzyna Jaromska 

 

Sąd Koleżeński Oddziału 

Przewodniczący: mgr inż. arch. kraj. Marek Dembowski 

Wiceprzewodnicząca: mgr sztuk plast. Dominika Czarny 

Sekretarz: dr inż. Jolanta Niedzielko 

Członkowie: dr hab. artysta rzeźbiarz Jerzy Grygorczuk 

 

Ważniejsze osiągnięcia w okresie sprawozdawczym: 

 
Podstawowa  działalność Oddziału polega na cyklicznych spotkaniach Zarządu - minimum 

raz na miesiąc (z wyłączeniem przerw wakacyjnych) oraz doraźnie w zależności od potrzeb 

bieżących - ich celem jest koordynowanie prac Oddziału. Ponadto Oddział jest organizatorem 

(lub uczestniczy w organizacji) szeregu imprez i wydarzeń popularyzujących szeroko pojętą 

Architekturę Krajobrazu w środowisku społecznym i uczelnianym. 

 

Kalendarium działalności Oddziału: 

ROK 2013: 

 istotne wydarzenia formalne: 

 - 7.06.2013 - zebranie założycielskie Oddziału,  

 - 3.07.2013 - wpis do KRS 0000330870,  

 - 12.2013 - przystąpienie do Rady Programowej Wydziału Budownictwa i  Inżynierii     

Środowiska Politechniki Białostockiej; 

 organizowane imprezy:  

 - 21.06.2013 - Pierwsza Naukowa Konferencja Studencka Zespołu  Dydaktycznego 

Architektury Krajobrazu PB „Zielony Białystok”;  

 organizowane konkursy:  

 - 10.2013 - wybór prac do konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione w roku 

akad.2013/14; 

 działalność popularyzatorska:  

 - 10-11. 2013 – wystawa fotografii „Nekropolie” – CNK Białystok, 

 - udział w imprezach popularyzujących kierunek studiów Architektura Krajobrazu 

organizowanych przez WBiIŚ Politechniki Białostockiej; 

 

 inne formy aktywności: 

 - 06. 2013 - udział w XVI Forum Architektury Krajobrazu w Olsztynie.  

 

ROK 2014: 

 organizowane konkursy:   

 - 02.2014- udział przedstawiciela Oddziału w posiedzeniu Kapituły konkursu na najle- 

psze prace dyplomowe 2012/13 w Krakowie,  

 - 11.2014- wybór prac do konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione w roku 

akad.2013/14,  

 - od 11.2014 - współudział w organizacji konkursu „Zdobądź indeks na kierunek 

Architektura Krajobrazu” Politechniki Białostockiej, 
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 - udział przedstawicieli Oddziału w radach oceniających prace konkursowe w konkursach  

lokalnych  o  tematyce  związanej z Architekturą Krajobrazu  (konkursy 

organizowane na poziomie województwa, miasta, gmin); 

 wyprawy naukowe:  

 - 04.2014 – współudział w organizacji międzynarodowej studenckiej wyprawy 

 naukowej Amsterdam (Holandia),  

 - 09.2014 - wyprawa naukowa Kowno (Litwa),  

 - 10.2014 - wyprawa naukowa Berlin (Niemcy); 

 działalność popularyzatorska:  

 - 10 - 11. 2014 – wystawa fotografii „Ogrody dalekiego wschodu” – CNK  Białystok, 

 - udział w imprezach popularyzujących kierunek studiów Architektura Krajobrazu 

organizowanych przez WBiIŚ Politechniki Białostockiej; 

 inne formy aktywności: 

 - 0.2014 - udział w XVII Forum Architektury Krajobrazu w Świnoujściu. 

 

ROK 2015 

 organizowane imprezy:  

 - 28-30.05.2015 - , XVIII Forum Architektury Krajobrazu Białystok/Białowieża wraz 

z imprezami i wystawami towarzyszącymi, 

 - 15.12.2015 - I. Podlaskie Spotkania z Architekturą Krajobrazu, inauguracja  cyklu 

imprez (warsztaty naukowe, seminaria i wykłady propagujące zagadnienia  architektury 

krajobrazu), 

 organizowane konkursy:  

 - 02.2015 - udział przedstawiciela Oddziału w posiedzeniu Kapituły konkursu na najle-

psze prace dyplomowe 2013/14 w Poznaniu,  

 - 11.2015 - wybór prac do konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione w roku 

akad.2014/15, 

 wyprawa naukowa (10.2015) na wystawę światową EXPO 2015 w Mediolanie, 

 działalność popularyzatorska:  

 - 04 - 05.2015 – wystawy fotografii „ WORLDS GARDENS” i „Town Garden” 

 Klaipeda University of Applied Science In Klaipeda (Litwa) 

 - udział w imprezach popularyzujących kierunek studiów Architektura Krajobrazu 

organizowanych przez WBiIŚ Politechniki Białostockiej. 

 

Kontakt: 

 

adres pocztowy: Oddział Podlaski SPAK, 15351 Białystok, ul. Wiejska 45E, pok. 149 

 

e-mail: m.klopotowski@poczta.onet.pl  
 

 

 

 

 

mailto:m.klopotowski@poczta.onet.pl

