
 

KOMPLEKSOWE PLANOWANIE PRZESTRZENNE. ŁĄCZENIE 
FORMALNYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH 

Z DZIAŁANIAMI NIEWYNIKAJĄCYMI Z PRZEPISÓW PRAWA 
 

WAŻNE INFORMACJE: 
Proponowane szkolenie to kompendium wiedzy z zakresu planowania przestrzennego, które 
umożliwi uczestnikom nowe, szersze spojrzenie na pozornie niepowiązane ze sobą codzienne 
obowiązki osób zajmujących się zawodowo planowaniem przestrzennym. Wspólnie 
z prowadzącymi – praktykami z wieloletnim doświadczeniem podczas zajęć przeanalizujemy 
zmiany w planowaniu przestrzennym. Zapoznamy uczestników z mechanizmami z zakresu 
planowania w Polsce i Europie. Prześledzimy przykłady działań gmin, które decydują 
o kształcie prowadzonych polityk przestrzennych. 

 
CELE I KORZYŚCI: 
 
 Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu planowania przestrzennego. 
 Omówienie obowiązujących przepisów z zakresu ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz planowanych zmian w tym zakresie. 
 Poznanie zasad łączenia formalnych procedur planistycznych z dodatkowymi działaniami, 

które wpływają na podejmowane decyzje projektowe.  
 Wyjaśnienie, w jakim celu samorządy lokalne inicjują nieformalne działania planistyczne, 

jakie są ich pozytywne i negatywne strony oraz jakie efekty te działania mogą przynieść. 
 Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych – prezentacja z linkami do materiałów, 

opisów omawianych projektów oraz literatury. 
 
 
PROGRAM: 
 
CZĘŚĆ WYKŁADOWA 
1. Dwoisty charakter planowania przestrzennego – system z innej perspektywy: 

a) Faktyczne granice systemu planowania przestrzennego - system planowania 
a zarządzanie przestrzenią. 

b) Nieformalne praktyki planistyczne w systemach Unii Europejskiej. 
c) Terminologia i różne sposoby podziału praktyk nieskodyfikowanych. 

2. Planistyczne praktyki pozaustawowe – studium przypadków z gmin różnej wielkości. 
CZĘŚĆ WARSZTATOWA 
3. Warsztatowa dyskusja na temat nieformalnych praktyk planowania przestrzennego 

w Polsce dotycząca: 
 Celów podejmowania praktyk nieformalnych. 



 Efektów, jakie przynoszą praktyki nieformalne. 
 Słabości i zagrożeń (w tym nielegalnością) prowadzenia nieformalnych praktyk. 

4. Warsztaty dotyczące zasadności kodyfikowania nieformalnych praktyk planistycznych: 
 Zastanowimy się wspólnie, jakiego typu działania planistyczne gmin niewynikające 

z przepisów prawa warto skodyfikować = omówienie i przeanalizowanie przepisów, 
które związane są z: partycypacją interesariuszy, edukacją, analizami towarzyszącymi 
planowaniu, narzędziami finansowymi i wspomagającymi wdrażanie zamierzeń 
planistycznych, standardami urbanistycznymi, integracją planowania przestrzennego 
z innymi politykami publicznymi, itp. 

 Przeanalizujemy, w jakim zakresie aktualne propozycje zmian prawnych realizują 
zidentyfikowane podczas warsztatów potrzeby zmian. 

 
 
ADRESACI:  
 
Urbaniści, planiści przestrzenni, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący 
się planowaniem przestrzennym, strategicznym zarządzaniem przestrzenią, przedstawiciele 
władz samorządowych, przedstawiciele instytucji biorących udział w procedurach 
planistycznych, architekci, organizacje pozarządowe, przedstawiciele środowiska 
akademickiego. 
 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Kompleksowe planowanie przestrzenne. Łączenie formalnych dokumentów 
planistycznych z działaniami niewynikającymi z przepisów prawa 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
6 grudnia 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:00-13:00 

  

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku 
finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE  
DO 
KONTAKTU: 

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73 
wojciech.adamczyk@okst.pl 

 

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 
Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co 
najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐    
NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 
Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

 
Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 
danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl  
do 1 grudnia 2022 r. 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone 
przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny 
z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie 
wystawionej i przesłanej FV. 
 

 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


