Trenerzy prowadzący szkolenia w województwie mazowieckim:
„Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu
przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych”

Przemysław Chimczak - Architekt i urbanista. Absolwent wydziałów architektury
Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politecnico di Milano oraz
zarządzania projektami SGH. Rozległe doświadczenie związane z projektowaniem
zrównoważonym oraz metodami partycypacyjnymi zdobywał w pracowniach COBE
(Berlin/Kopenhaga), Maćków Pracownia Projektowa (Wrocław), AP Szczepaniak
(Wrocław) i Stowarzyszeniu Odblokuj (Warszawa). Autor „Masterplanu 60+. Strategii
rozwoju Kleczkowa i Ołbina” (Wrocław 2015), “Obszaru Wyspa Słodowa” (Wrocław
2015), członek zespołu badawczego „Analizy Funkcjonalnej Osiedli Wrocławia” (Wrocław
2017) oraz licznych publikacji w prasie branżowej. Stały współpracownik Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej oddział Mazowsze, gdzie odpowiada za tworzenie
programów konsultacji społecznych
Anna Hejda Trenerka i konsultantka z 20 letnim stażem. Od 1996 roku prowadzi
szkolenia oraz warsztaty głównie dla urzędników administracji samorządowej (wszystkich
szczebli) oraz administracji rządowej. Szkolenia dotyczą planowania, w tym planowania
przestrzennego i strategicznego, szczególnie z uwzględnieniem partycypacji
mieszkańców. Obecnie pracuje jako konsultantka i trenerka w dwóch projektach: ”Szkoła
świadomego planowania przestrzennego - partnerska współpraca samorządu,
projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych” oraz „Nowa jakość
konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”.

Tomasz Jeleński nauczyciel akademicki; w 2005 uzyskał doktorat z Architektury
i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Absolwent Europejskiej Szkoły Architektury
Klasycznej (ESSCA). Wieloletni wykładowca i trener letniej akademii Challenges of
Sustainable Development in Poland.
2004-05 visiting tutor w pracowni Projektowania Urbanistycznego na Cardiff
University. Od 2007 dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki
Krakowskiej. Twórca i kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie
Zrównoważonym Rozwojem Miast” w MCK PK. Ekspert Fundacji Sendzimira i Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej w dziedzinie zrównoważonego rozwoju przestrzennego,
planowania i partycypacji. Od 2012 przewodniczący INTBAU Poland, od 2017 sekretarz
INTBAU College of Chapters.

Anna Kornecka radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na
Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka nauk prawnych w Katedrze Prawa Własności
Intelektualnej UJ, ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Prasowego i
Wydawniczego na UJ, a także organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w
Krakowie kurs „Małopolski Radca Prawny przed Sądami Unii Europejskiej- edycja II”. Od
2011 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Doświadczony
trener
wykładowca tematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego,
rewitalizacji
oraz
ochrony
krajobrazu.
Jakub Kornecki radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na
Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania
prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku
członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. W latach 2010-2011
koordynator projektu „Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa
miejscowego i wydawaniu aktów administracyjnych w zakresie planowania i
zagospodarowania przestrzennego” na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2012-2015
doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i
wykładowca szkoleniowy prawa i postępowania administracyjnego ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji
oraz ochrony krajobrazu. Doradca jednostek samorządu terytorialnego i administracji
publicznej.
Marcin Rosegnal – prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant - praca
doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Absolwent studiów
podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska. Autor
publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego,
ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych
i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i
zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, ochrony
środowiska, postępowania administracyjnego. Autor i współautor kilkudziesięciu
opracowań planistycznych

