
Ramowy plan wydarzenia 

II Kongres Regeneracja Miast będzie poświęcony polityce i procesom regeneracji miast
postrzeganych przez pryzmat adaptacji do zmian klimatycznych. 

Regeneracja sama w sobie polega na odkryciu przydatności każdego potencjalnego składnika
produkcji w nowych warunkach i jego stosowności w cyklu produkcji i rozwoju. Jest to proces, 
w którym wyłania się nowa „gramatyka” gospodarowania, przez co zmierza ona w kierunku
rozwoju nowej trajektorii. Połączenie pojęcia regeneracji miast z adaptacją do zmian klimatu
nadaje nowy obraz, wskazując na konieczność całościowego spojrzenia na procesy rozwoju
miast w długoterminowej perspektywie trwania w nowych i zaskakujących warunkach oraz
wyzwaniach – nie tylko klimatycznych, a także powiązanych ze zmianami klimatu lokalnych
skutków zglobalizowanych zjawisk demograficznych. 

Celem konferencji jest wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń miast, które
podjęły się działań adaptacyjnych do zachodzących zmian klimatycznych pod różnym kątem:
przestrzennym, demograficznym, gospodarczym i środowiskowym oraz próba sformułowania
rekomendacji pod kątem polskiej polityki przestrzennej i wielopodmiotowej polityki miejskiej 
na rzecz wspierania lokalnych strategii adaptacyjnych.

Środa
8 czerwca 2022 

Wtorek
7 czerwca 2022 

Więcej infrormacji na stronie https://www.regeneracjamiast.pl/. 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA

II Międzynarodowy Kongres

KLIMATYCZNA 
REGENERACJA MIAST  

który odbędzie się w dniach 7-8 czerwca w formule
hybrydowej – online na dedykowanej platformie 
i stacjonarnie w EC1 Łódź Miasto Kultury. 

Transport publiczny i strefy niskoemisyjne w
praktyce
Zmiany klimatu a działanie Miejskich
Obszarów Funkcjonalnych
Regeneracja miasta w świetle potrzeb
zdrowotnych i wyzwań klimatycznych

ŚCIEŻKIE TEMATYCZNE 
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BEZPŁATNA REJESTRACJA:
https://kongres.regeneracjamiast.pl/rejestracja-2022/ 

prof. dr hab. Jerzy
Hausner

Przewodniczący Rady Programowej
Open Eyes Economy Summit

Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

 

Agrokultura miejska wobe wyzwań klimatycznych 
Urbanistyka i architektura wobec transformacji
energrycznycznej 
Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta, a zmiany
klimatu - wyzwania planistyczne i instytucjonalne 
Systemy transportowe i w warunkach zmian
klimatycznych 
Kształtowanie nowych kompetencji jako fundament
rozwoju miasta regeneracyjnego 
Miasto odpowiedziane za wodę 
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