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Wstęp

Niniejszy tom opracowany został w ramach serii wydawniczej Instytutu Rozwoju 
Miast, zatytułowanej Rewitalizacja miast polskich. Seria przygotowywana jest sukce-
sywnie w ramach realizacji projektu badawczego zamawianego pt. Rewitalizacja miast 
polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik 
zrównoważonego rozwoju. Projekt, realizowany od czerwca 2007 do czerwca 2010 r., fi -
nansowany był najpierw przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od kwiet-
nia 2008 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przed projektem postawiono następujące cele:
1. Określenie sposobu i metod prowadzenia rewitalizacji miast, który umożliwiałby 

zachowanie istniejącego w miastach dziedzictwa narodowego i wspierał ich zrów-
noważony rozwój.

2. Stworzenie wzorcowego modelu rewitalizacji miast polskich, sprzyjającego zacho-
waniu dziedzictwa materialnego i duchowego oraz jego wdrożenie na wybranym 
przykładzie.

3. Stworzenie informacyjnych, edukacyjnych i prawno-organizacyjnych podstaw dla 
przyspieszenia i zwiększenia efektywności procesów rewitalizacji w Polsce.
Przez rewitalizację miast polskich rozumiemy skoordynowany proces, prowadzony 

wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący 
elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni 
zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych 
poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamiesz-
kania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego 
rozwoju. 

Zadaniem działań rewitalizacyjnych powinno być zwiększenie szans rozwojowych 
miast i poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez kompleksowe przekształcenia 
fragmentów przestrzeni miejskiej, zachowujące dziedzictwo materialne i duchowe oraz 
zasady zrównoważonego rozwoju.

W obrębie szeroko rozumianej rewitalizacji wyróżniamy cztery typy tego procesu:
 rewitalizację zdegradowanych śródmieść i wielofunkcyjnych przedwojennych ob-

szarów zabudowy miejskiej
 rewitalizację obszarów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych
 rewitalizację blokowisk, w tym szczególnie blokowisk wzniesionych w technologii 

wielkopłytowej
 rewitalizację krajobrazu miast ze szczególnym uwzględnieniem sylwety miasta 

i systemu przestrzeni publicznych.
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Podstawą udanej rewitalizacji jest zidentyfi kowanie na wczesnym etapie wszyst-
kich podmiotów i grup społecznych, których interesy mogą być związane z procesem 
rewitalizacji, a następnie analiza ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfl iktów 
lub współdziałania. W procesie rewitalizacji powinni aktywnie uczestniczyć wszyscy 
zainteresowani.

Skuteczna rewitalizacja jest również przedsięwzięciem komercyjnym, pozwala-
jącym angażować środki z różnych źródeł, jest umiejętnym połączeniem wielu często 
przeciwstawnych interesów dla osiągnięcia wspólnie akceptowanego celu.

Projekt powinien być impulsem do szerzej zakrojonych badań w takich polach 
jak:
 społeczne i kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem postaw i preferencji aktu-

alnych użytkowników obszaru na początku procesu rewitalizacji i po jego zakoń-
czeniu

 prawno-instytucjonalne – dziś jedno z najbardziej zaniedbanych obszarów wiedzy, 
jeśli weźmiemy pod uwagę całość procesu rewitalizacji

 ekonomiczne, a szczególnie badanie efektywności przekształceń własnościowych 
i funkcjonalnych

 technologiczne, biorąc pod uwagę zarówno różnorodność technologii rewitalizo-
wanych obiektów, jak i bogatą ofertę dostępnych technologii

 urbanistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakościowych przestrzeni 
miejskiej, obejmującym problemy nie tylko standardów architektoniczno-urbani-
stycznych, ale także jakość przestrzeni rewitalizowanej pod względem estetyki, 
klimatu społecznego, bezpieczeństwa publicznego 

 funkcjonalnym, dotyczącym modelowania procesów rewitalizacji.
Rewitalizacja sprzyja ograniczeniu niekontrolowanego rozrastania się miast, re-

dukując nadmierny popyt na infrastrukturę komunalną. Nie do przecenienia jest także 
wpływ rewitalizacji miast na rozwój regionalny.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:
 Instytut Rozwoju Miast w Krakowie jako lider Konsorcjum, reprezentowany przez 

dr. hab. arch. Zygmunta Ziobrowskiego prof. IRM – Kierownika Projektu,
 Szkoła Główna Handlowa reprezentowana przez prof. Marka Bryxa,
 Uniwersytet Jagielloński reprezentowany przez prof. Bolesława Domańskiego.

Jako partner spoza Konsorcjum zostało zaproszone Forum Rewitalizacji repre-
zentowane przez dr. hab. arch. Krzysztofa Skalskiego prof. UJ. Funkcje koordynacyjne 
w projekcie pełni dr Wojciech Jarczewski z IRM.

Seria wydawnictw obejmuje 12 pozycji. Pierwsze trzy tomy poświęciliśmy anali-
zie doświadczeń krajów zachodnich (Wielka Brytania, Niemcy i Francja) oraz możliwo-
ściom ich wykorzystania w warunkach polskich. W kolejnych tomach przedstawiamy 
diagnozę dotyczącą skali problemu z rozróżnieniem typów obszarów kryzysowych (tom 
czwarty) oraz ocenę problemów społecznych i demografi cznych (tom piąty). Szósty 
i siódmy tom poświęcone są zagadnieniom związanym z zarządzaniem i otoczeniem 
legislacyjnym, a także z fi nansowaniem procesów rewitalizacji i gospodarką nierucho-
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mościami. Tom ósmy zamyka diagnozę, podsumowując ten etap projektu. W tomie 
dziewiątym opisano założenia polityki rewitalizacyjnej w Polsce. W kolejnych tomach 
przedstawione zostaną modelowe programy rewitalizacji oraz system monitoringu. Do-
datkowym efektem projektu będą podyplomowe Studia Rewitalizacji Miast, realizowa-
ne wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Szkołę Główną Handlową oraz szkolenia, 
organizowane przez Instytut Rozwoju Miast i Forum Rewitalizacji.

Tym razem, po zapoznaniu Czytelników z zagranicznymi doświadczeniami w re-
witalizacji i przeglądzie polskich dokonań, uwarunkowań oraz potrzeb – przekazujemy 
propozycję modelu rewitalizacji dla naszego kraju. Przyjęto założenie, że w kontek-
ście optymalnej alokacji i dobrego spożytkowania środków na rewitalizację – nawet 
niewielkie ulepszenie sterowania strumieniem pieniędzy sprawi, że problem zostanie 
rozwiązany znacznie lepiej lub, że za te same pieniądze można będzie rozwiązać więcej 
szczegółowych problemów.

Przedmiotem niniejszej książki jest pokazanie docelowego modelu rewitalizacji 
w kontekście obowiązującego w Polsce systemu prawnego oraz zidentyfi kowanych 
zachowań decydentów, przystępujących do rewitalizacji polskich miast. Szeroka poję-
ta diagnoza posłużyła do optymalizacji, rozumianej jako usystematyzowanie czynno-
ści w sposób prowadzący do jak najlepszych wyników. Opracowany model wyraźnie 
uwzględnia 3 zasadnicze poziomy zarządzania (krajowy, regionalny i lokalny) z do-
strzeżeniem roli powiatów. W tej pracy Autorzy przyjęli postawę postulatywną, zadając 
sobie pytanie, po co budowany jest tak złożony model i kto może mieć zeń pożytek? 
W odpowiedzi skonstruowano model, mający w drodze ewolucji doprowadzić do znacz-
nego ułatwienia i przyspieszenia procesów rewitalizacji w naszym kraju, przy czym Au-
torom nie chodzi tylko o sam opis obserwowanych procesów decyzyjnych i związków 
pomiędzy nimi, ale także o wydobycie prawidłowości i na oddzieleniu ich od równie 
powszechnych... nieprawidłowości.

Praca nad modelem potwierdziła ujawniane wcześniej braki i niespójności obec-
nego ustawodawstwa. Wskazano ogniska potencjalnych konfl iktów i źródła nieuniknio-
nych spowolnień procesów decyzyjnych. W efekcie – sformułowano postulaty pod adre-
sem ustawodawcy. Uwzględnienie tych propozycji pozwoli wyeliminować przeszkody, 
a ustanowienie lepszych procedur powinno sprawić, że następne  działania rewitaliza-
cyjne przebiegać będą szybciej i sprawniej.

Mam nadzieję, że przedstawiona seria publikacji wzbogaci wiedzę osób zarządza-
jących i uczestniczących w procesach rewitalizacji, a także przyczyni się do zdynami-
zowania tych procesów.

Zygmunt Ziobrowski
Kierownik Projektu
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1. Ogólny model rewitalizacji

Działania rewitalizacyjne zwykle kojarzymy z wyznaczonymi obszarami, które już 
uległy degradacji lub obecnie podlegają procesom degradacji materialnej i społecznej, 
w tym społecznemu wykluczeniu i porzuceniu. Zasięg terytorialny, ich granice są znane 
i odnoszą się one zwykle do skali lokalnej. Ze względu na charakter terytorialny – dzia-
łania rewitalizacyjne są domeną władzy publicznej1, ze względu na lokalny charakter 
można zaliczyć je do zakresu działania samorządów gminnych2. 

Niniejsza publikacja dotyczy rewitalizacji w szerszym ujęciu – rewitalizacji, na 
którą składają się: polityki rewitalizacji i programy rewitalizacji, efektem których jest 
realizacja zaplanowanych i zaprogramowanych działań rewitalizacyjnych. Politykę re-
witalizacji można zdefi niować (stosując podejście instytucjonalne, behawioralne i zwią-
zane z racjonalnym wyborem3) następująco.

Polityka rewitalizacji to działanie władzy publicznej ukierunkowane na zbudowanie 
systemu celów, które zrealizowane zostaną poprzez programy rewitalizacji, czyli sko-
ordynowane procesy, prowadzone wspólnie przez władzę samorządową, społeczność 
lokalną i innych uczestników, zmierzające do poprawy jakości życia i zrównoważo-
nego rozwoju, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, na wybranych 
(zdelimitowanych) obszarach kryzysowych.

Polityka rewitalizacji tworzy ramy do działań rewitalizacyjnych, podstawę do pla-
nowania, organizowania, kierowania, koordynowania, motywowania i kontrolowania 
tych działań, to jest do zarządzania procesami rewitalizacji, w tym do przygotowania 
programów rewitalizacji4. Wyznaczone obszary rewitalizacji mogą mieć złożony układ 

1  Działania rewitalizacyjne przyporządkowane są określonym obszarom, część z nich to działania 
związane z przekształcaniem przestrzeni – rolą władzy publicznej jest w tym wypadku równo-
ważenie interesu publicznego, społecznego i prywatnego, służą temu regulacje prawne, przede 
wszystkim Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2  Jest to zgodne z zasadami państwa demokratycznego – zasadami subsydiarności (pomocniczości) 
i proporcjonalności.

 Por. Art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany po Traktacie z Lizbony oraz Art. 
163-166 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

3  Na podstawie: Marsh D., Stoker G. (red.), 2006.
4  Wybrano pojęcie zarządzania ze względu na jego pragmatyczny charakter; w języku polskim uży-

wa się zamiennie słów kierowanie (w szerokim rozumieniu) i zarządzanie. 
 Por.: Krzyżanowski L.J., 1999.
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własnościowy, funkcjonalny (zagospodarowanie przestrzenne) i prawny (ochrona śro-
dowiska i zabytków). Proces rewitalizacji musi łączyć działania wielu różnych podmio-
tów, związanych ze sobą przede wszystkim przedmiotem (obszarem) rewitalizacji. To 
jest podstawowe zadanie samorządu gminnego, w uzasadnionych przypadkach władz 
państwowych i regionalnych (na przykład ze względu na dominujący problem degrada-
cji, zasięg terytorialny lub własność).

1.1. Podejście systemowe 
W celu jednolitego, pragmatycznego i częściowo sformalizowanego opisu rewita-

lizacji zastosowano podejście systemowe, uwzględniające złożoność przedmiotu badań 
– rewitalizacja jest traktowana jak system5. System ten tworzą: polityki rewitalizacji 
i programy rewitalizacji. Wpływ na tak rozumianą rewitalizację mają czynniki (uwa-
runkowania), składające się na otoczenie rewitalizacji (wewnątrz rewitalizacji można 
wskazać ich odpowiedniki), które podzielono na dwa podsystemy i pięć grup:
• reguły:

• polityczne
• prawne 
• i fi nansowe

• sfery:
• społeczno-gospodarczą
• przestrzenną.

Złożoność zagadnień związanych z rewitalizacją oraz wysoka jej ranga – bezpo-
średni wpływ na jakość życia i poziom rozwoju społeczno-gospodarczego – nakładają 
obowiązek uwzględniania tak szerokiego spektrum w pracach, zmierzających do prze-
kształcania przestrzeni. 

1.2. Założenia do modelowania 
Model jest abstrakcyjnym, uproszczonym odwzorowaniem realnej rzeczywistości. 

Nadrzędnym celem modelowania, niezależnie od natury modelowanego systemu jest, uła-
twienie zrozumienia zasad/mechanizmów jego działania, pomoc w dostrzeżeniu i zrozu-

5  Podejście systemowe do zagadnienia rewitalizacji zostało zaproponowane przez zespół, który 
przygotowywał projekt w roku 2006. Ogólna teoria systemów służy do wyjaśniania mechanizmów 
funkcjonowania dowolnych systemów, zarówno ze świata rzeczywistego jak i nierzeczywistego. 
Pod pojęciem systemu rozumie się zbiór elementów określonej całości wraz z relacjami istniejący-
mi między nimi oraz pomiędzy ich właściwościami. System znajduje się w otoczeniu, które stano-
wi zbiór elementów niebędących elementami systemu, wykazujących lub nie istotne powiązania/
sprzężenia z systemem. Elementami systemu są niepodzielne na danym szczeblu abstrakcji jego 
części, które same w sobie mogą stanowić systemy niższego rzędu, czyli podsystemy. 
Na podstawie: Findeisen Wł. (red.), 1985.
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mieniu skomplikowanych zależności rzeczywistego przedmiotu badania. Proces tworzenia 
modelu rewitalizacji przedstawiono na ryc. 1.1. Punktem wyjścia była przyjęta w projek-
cie defi nicja rewitalizacji oraz opracowane założenia do polityki rewitalizacji6. 

Pierwszy etap modelowania (ryc. 1.1, górna część schematu) to określenie przed-
miotu działania – cele rewitalizacji, obszar rewitalizacji i jego cechy, klasyfi kacja ob-
szarów rewitalizacji. W wyniku powstaje opis/klasyfi kacja różnych możliwych inter-
wencji publicznych7, włącznie z zaniechaniem interwencji. Interwencja publiczna jest 
podsystemem, z jednej strony systemu rewitalizacji, z drugiej (w szerszym rozumieniu) 
także innych działań władzy publicznej. Interwencja publiczna może powstać w wyniku 
zastosowania jednego lub wielu instrumentów, między innymi:
• instrumentów prawnych i instrumentów fi nansowych
• działań inwestycyjnych i działań organizacyjno-zarządczych
• sformalizowanych procedur.

Drugi etap (dolna część schematu) to zdefi niowanie modelu rewitalizacji – reguł 
i uczestników rewitalizacji, wraz z przyporządkowanymi do nich: przedmiotem i za-
kresem działania. Reguły ograniczają pole działania, także w związku z poziomami 
interwencji publicznej (rząd – samorząd, skala regionalna – lokalna) i rozwiązaniami 
instytucjonalnymi.

Ryc. 1.1. Schemat pokazujący proces tworzenia modelu rewitalizacji.
Źródło: opracowanie własne.

6  Ziobrowski Z. (red.), 2010.
7  Rozumianych także jako wsparcie dla działań prywatnych i publiczno-prywatnych.
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Do opisu systemu rewitalizacji wykorzystano dwa podejścia8:
• strukturalne – obejmujące statyczny opis organizacji, jej elementów i ich powiązań 

w kontekście organizacji zarządzającej (np. gmina) i zarządzanej (wybrany frag-
ment przestrzeni miasta)

• funkcjonalne – obejmujące opis procesów zachodzących w organizacji, działań po-
dejmowanych w ramach określonej struktury i ich kolejności, także w kontekście 
zarządzania zmianą (przekształcenie lokalnej przestrzeni wraz ze zmianami spo-
łecznymi i gospodarczymi).
Na ryc. 1.1. lewa część schematu (cele, zasady) odzwierciedla podejście funkcjo-

nalne, a prawa część (przedmiot, instytucje) podejście strukturalne. 

Proces tworzenia modelu obejmuje następujące pola analiz9:
• podstawy ustrojowe (w tym podział administracyjny, poziom decentralizacji – rola 

samorządu terytorialnego, możliwość współpracy bezpośredniej na poziomie wła-
dzy regionalnej i lokalnej)

• akty prawne (prawo materialne) regulujące zagadnienia związane z rewitalizacją
• przedmiot rewitalizacji: zakres działań inwestycyjnych, zakres działań społecz-

nych
• zasady fi nansowania (współfi nansowania)
• partycypację społeczną
• instytucje: organy administracji decydujące i opiniujące, inne instytucje zaangażo-

wane w procesy rewitalizacji
• procesy i procedury
• podstawowe dokumenty i materiały, ich formę i treść (w tym status prawny doku-

mentów).

Model rewitalizacji opisano wychodząc ze stanów obecnych i pokazując stan po-
żądany – model docelowy wraz z procesem zmian, prowadzących do jego osiągnięcia. 
Model stanowi podstawę do sprawnego i skutecznego zarządzania procesami wyzna-
czania, przygotowania i realizacji działań rewitalizacyjnych. Modelowanie prowadzi 
do usystematyzowania i sformalizowania procesów (uczestnicy, zadania, procedura), 
opisania jak działa organizacja zaangażowana w ten proces (realizująca go). W trakcie 
prac w projekcie zaproponowano traktowanie modelu rewitalizacji jako zbioru założeń, 
określającego ramy postaw i zachowań społecznych i ekonomicznych, prowadzących do 
rewitalizacji przestrzeni miejskiej (Herbst I., Jadach-Sepioło A., 2009). 

8  Na podstawie: Nalepka A., 1997 oraz Bittel L.R., 1994.
9  Zagadnienie to szerzej porusza raport Ocena dotychczas wypracowanych modeli rewitalizacji 

w Polsce i ich założeń (Herbst I., Jadach-Sepioło A., 2009).



1. Ogólny model rewitalizacji 17

1.3. Reguły i mechanizmy rewitalizacji 
Zgodnie z przyjętym założeniem, rewitalizacja składa się z polityk rewitalizacji 

i programów rewitalizacji. Przebieg rewitalizacji zależy od następujących grup czyn-
ników (uwarunkowań): politycznych, prawnych, fi nansowych, społecznych, gospodar-
czych i przestrzennych10.

Uwarunkowania można podzielić także na wewnętrzne (stanowiące elementy 
przedmiotu badania) i zewnętrzne (stanowiące elementy otoczenia). Należy je rozpatry-
wać w skali kraju, regionu, miasta, czy też jego części. Ważnym założeniem, zgodnie 
z zasadami modelowania i podejścia systemowego była redukcja uwarunkowań sprzyja-
jących i ograniczających realizację celów, pozwalająca na opisanie problemu w sposób 
wystarczający do jego zrozumienia i zaproponowania rozwiązań. Podział uwarunkowań 
na grupy posłużył także do określenia wskaźników rewitalizacji, to jest możliwych do 
zaobserwowania i/lub zmierzenia oraz przetworzenia (przeliczenia według określonych 
formuł) cech miast i obszarów rewitalizacji11. Wskaźniki służą do diagnozowania mia-
sta, pozwalają na pomiar zmian w celu opisania zjawiska, na ocenę potrzeby działania 
(interwencji) oraz na zdefi niowanie celu działania (osiągnięcia sukcesu) i pomiar stopnia 
jego realizacji. W skali krajowej pozwala to na ocenę ważności problemu, w skali regio-
nalnej także na decyzje odnośnie redystrybucji działań i zasobów (w tym pieniężnych) 
przez rząd, w skali miast, analogicznie, ale w ramach działań samorządów wojewódz-
kich, w skali wewnątrzmiejskiej, w ramach działań samorządów gminnych.

1.3.1. Struktura – logika i poziomy interwencji 
Bodźcem do podejmowania działań rewitalizacyjnych jest zarówno potrzeba, jak 

i możliwość jej realizacji. Z dotychczasowych działań rewitalizacyjnych w Polsce wy-
raźnie można odczytać znaczenie drugiego czynnika – możliwości interwencji wzrosły 
wraz z napływem środków z Funduszy Europejskich12.

Pomijając historię odnowy miast polskich sprzed roku 2000 – rewitalizacja w polity-
ce rządu polskiego pojawiła się jako jeden z celów szczegółowych w Narodowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2001-2006, a programy rewitalizacji miast pojawiły się w 2004 
roku w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (Jadach-Sepioło 
A., 2008) – wyodrębnienie w nim działań tego typu trwale włączyło rewitalizację do zadań 
samorządów terytorialnych. Władze samorządowe w początkowym okresie (2004-2006) 

10 Podział ten powstał jako modyfi kacja metody PEST, nazywanej także generalną segmentacją oto-
czenia na:

 Polityczne, Ekonomiczne, Socjokulturowe i Technologiczne.
 Na podstawie: Obłój K., 2007
11 Na podstawie: Wańkowicz W., 2004, Wańkowicz W., 2004a.
12 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny (patrz Słownik).
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koncentrowały się na projektach łatwych, najczęściej monotematycznych, odnoszących 
się przeważnie tylko do jednego z aspektów rewitalizacji, które to zadania mogły być 
w pewnej mierze sfi nansowane z innych źródeł. Wskazać można przy tym na dominację 
publicznego sektora w realizacji projektów (Siemiński W., Topczewska T., 2008). 

Funkcjonujący obecnie w Polsce model rewitalizacji opiera się przede wszystkim na 
środkach Unii Europejskiej. W obecnym, drugim okresie programowania (2007-2013), 
zmieniono poziom koordynacji działań z krajowego na regionalny13. Większość woje-
wództw w Regionalnych Programach Operacyjnych postawiło na rewitalizację ekono-
miczną, poprawę układu komunikacyjnego, tworzenie środowiska przyjaznego zatrudnia-
niu nowych pracowników i tworzeniu stałych miejsc pracy. Do benefi cjentów tych pro-
gramów zaliczono partnerów społecznych: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, To-
warzystwa Budownictwa Społecznego, organizacje pozarządowe a nawet indywidualnych 
partnerów prywatnych: przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości (Jadach-Sepioło A., 
Główka G., Herbst I., Sobiech-Grabka K., Batz N., Modelewska M., 2010), ale odpowiedź 
na pytanie: czy model publiczno-publiczny zamieni się w model publiczno-społeczny lub 
publiczno-prywatny, możliwa będzie dopiero po zakończeniu okresu programowania. Do-
tychczasowe doświadczenie wskazuje jednak, że będzie to model publiczno-publiczny 
(dominować będą partnerzy publiczni)14. Największym mankamentem obecnych działań 
jest ich słaba integracja przestrzenna (inwestuje się zgodnie, z podziałem kompetencji, 
w wybrane fragmenty przestrzeni – drogi, place, infrastrukturę, elewacje budynków) oraz 
brak integracji działań społecznych z inwestycjami materialnymi.

Strukturalno-proceduralny model obecnego systemu rewitalizacji przedstawia ryc. 1.2. 
Opisano na niej także podstawowe relacje – obieg pieniądza i informacji, w tym reguł i po-
dejmowanych decyzji (szerszy opis zawarto przy modelu rekomendowanym). Model ten 
charakteryzuje się brakiem wyodrębnionej polityki rewitalizacji – jej elementy zawarte są: 
w skali kraju – w Strategii Rozwoju Kraju, w skali regionalnej – w Regionalnych Progra-
mach Operacyjnych. Na poziomie lokalnym opracowano szereg Lokalnych Programów 
Rewitalizacji. Brakuje jednakże stałego monitoringu zmian przestrzeni miast (w zakresie 
materialnym i społecznym) oraz procedur współpracy pomiędzy poszczególnymi uczest-
nikami, także na szczeblu decyzyjnym (przykładem są powiaty, w kompetencjach których 
są zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, pomocy rodzinie itp.).

13 Instytucją koordynującą jest Minister Rozwoju Regionalnego, instytucjami zarządzającymi Regio-
nalnymi Programami Operacyjnymi są Zarządy Województw.

14 Przedstawiony opis dotyczy działań, które wprost nazywane są programami rewitalizacji, także 
w zakresie polityk publicznych (formułowania celów i redystrybucji środków). Rzeczywiste pro-
cesy rewitalizacji nie muszą mieć formalnych ram, mogą występować samoistnie lub wystarczy 
niewielki bodziec, by taki proces się rozpoczął. Przykładem jest Krakowski Kazimierz, gdzie sfor-
mułowano program rewitalizacji jako jeden z pierwszych w Polsce (Kazimierz – Plan Działań, 
1994). Program ten nie został wdrożony, ale realizacja inwestycji fi nansowanych z Narodowego 
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz Festiwal Kultury Żydowskiej przyczyniły się do 
ożywienia dzielnicy, która stała się ulubionym miejscem krakowian i turystów, miejscem rozkwitu 
działalności gospodarczej, łączącej kulturę z turystyką.



1. Ogólny model rewitalizacji 19

Model ten winno się zmienić. W szczególności dotyczy to podniesienia rangi rewi-
talizacji w polityce państwa15, polityce regionalnej i lokalnej. 

Ryc. 1.2. Strukturalno-proceduralny model rewitalizacji – stan istniejący.
Źródło: opracowanie własne.

15 1/5 zainwestowanej i zurbanizowanej powierzchni miast wymaga rewitalizacji, obszar ten za-
mieszkuje 1/5 ludności miast, to jest ponad 10% ludności całej Polski. Jarczewski W., 2009.



20  Część I  Modele rewitalizacji. Ujęcie krajowe i regionalne

Nieodzowne jest także usprawnienie procedur przygotowania i realizacji rewi-
talizacji, z uwzględnieniem zagadnień ich współfi nansowania przez różne podmioty 
i realnej partycypacji społecznej w tych procesach16 oraz wzmocnienie mechanizmów 
pro-efektywnościowych, w tym procedur ewaluacji17. Istotna przy tym jest możliwość 
wykazania, że rewitalizacja jest metodą prowadzącą do rozwoju społeczno-gospodar-
czego, nie tylko poprzez produkty programów rewitalizacji, ale przede wszystkim po-
przez rezultaty i oddziaływanie18.

Niezbędnym elementem zarządzania procesem rewitalizacji jest uwzględnianie 
w nim udziału społecznego (nie tylko w trakcie realizacji – benefi cjenci), co wynika nie 
tylko z przyjmowanych w państwach demokratycznych praw obywatelskich i procedur, 
ale również ze specyfi ki tego procesu. Proces odnowy przestrzeni miejskiej bez udziału 
zamieszkujących tę przestrzeń ludzi, bez ich akceptacji dla prowadzonych przekształceń 
oraz bez planu działania na rzecz grup nieuprzywilejowanych nie może się udać. Pod-
miotowe traktowanie społeczności lokalnych stanowi jeden z elementów defi niujących 
proces rewitalizacji (Noworól A., Noworól K., Hałat P., 2010).

Punktem wyjścia jest model strukturalno-funkcjonalny, przedstawiony na ryc. 1.3. 
Istotą tego modelu jest pokazanie czynników (uwarunkowań), które wpływają na osta-
teczny kształt rewitalizacji, rozumianej jako polityki i programy rewitalizacji. Czynniki 
te (uwarunkowania) mają charakter tak zwanych warunków tu i teraz, to jest zmieniają 
się w zależności od miejsca rewitalizacji (w rozumieniu: kraj, region, miasto, część mia-
sta) i czasu (terminu) rewitalizacji (inne były w roku 2000, inne są obecnie, inne będą 
w przyszłości)19.

16 Szczegółowy opis postulatów jest przedmiotem założeń do polityki rewitalizacji, Ziobrowski Z. 
(red.), 2010.

17  Ewaluacja jest obiektywną oceną projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. 
planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych 
informacji, pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. 

 Na podstawie: Wytyczne w zakresie ewaluacji..., 2007.
18  Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania wprowadzono w ramach systemu ewaluacji pro-

gramów fi nansowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z wy-
maganiami Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne..., warto 
zauważyć, że produkty i rezultaty to mierniki skuteczności programów i lokalnej polityki rewita-
lizacji. Oddziaływania wraz z rezultatami są natomiast miernikami skuteczności polityki krajowej 
i regionalnej.

19  Więcej na ten temat można przeczytać w tomach serii Rewitalizacja miast polskich, poprzedzają-
cych niniejszy tom. 
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Ryc. 1.3.  Strukturalno-funkcjonalny model przygotowywania polityki i programów 
rewitalizacji.

Źródło: opracowanie własne.
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Lewa strona rysunku przedstawia uwarunkowania rewitalizacji i najważniejsze 
zależności pomiędzy nimi. Prawa przedstawia politykę i programy rewitalizacji oraz 
najważniejsze zależności pomiędzy nimi. Ważnym elementem zależności/relacji jest 
sprawny przepływ informacji, w tym rola formalnych i nieformalnych metod informo-
wania społeczeństwa20 i partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji.

Kluczowe dla rewitalizacji są uwarunkowania gospodarcze i społeczne.
Spośród uwarunkowań gospodarczych najistotniejsze są:

• koniunktura gospodarcza
• atrakcyjność gospodarcza obszaru rewitalizacji i gminy jako podstawowej jednost-

ki działań rewitalizacyjnych
• zdolność fi nansowa (w tym kredytowa) oraz zdolność organizacyjna – w szczegól-

ności lokalnej społeczności, przedsiębiorców i samorządu terytorialnego. 

Gospodarka (jako czynnik podstawowy) wpływa z jednej strony na skalę problemu 
(potrzeby interwencji publicznej, zarówno technicznej jak i społecznej, np. luka remonto-
wa), z drugiej strony - na zdolność do interwencji (w szczególności fi nansową). Ogólny 
bilans potrzeb i możliwości winien służyć za punkt wyjścia do określenia polityki rewi-
talizacji a w konsekwencji programów rewitalizacji. W szczególności winien służyć jej 
zwymiarowaniu rzeczowemu i fi nansowemu. Pomimo tego, że w założeniu cele stawiane 
przed rewitalizacją powinny pozwolić na takie sterowanie jej procesem, aby umożliwić 
odtworzenie i rozwój przestrzeni utraconej – zdegradowanej zarówno ze względów śro-
dowiskowych (obszary zatrute lub zanieczyszczone), społecznych (strefy biedy i patolo-
gii społecznej), jak i ekonomicznych (utrata wartości, dekapitalizacja majątku), ich zwy-
miarowana postać winna nawiązywać do realnych potrzeb i możliwości. Oznacza to, że 
standardy (wskaźniki, dla których możemy podać wartości lub przedziały oznaczające 
osiągnięcie sukcesu, miara pożądanego stanu rzeczy, osiągnięcia celu działania) jakie 
chcemy uzyskać zależą nie od naszych aspiracji, ale od naszych możliwości. Standardy 
będą także pozwalały na określenie potrzeb i delimitację obszarów rewitalizacji. 

Logika interwencji oznacza, w naszym przypadku, wskazanie obszarów, które nie 
spełniają standardów i dążenie do ich uzyskania. Dotyczy to także społecznej sfery in-
terwencji a nie tylko technicznej (górna część rysunku). Możliwość i rodzaj interwencji 
ograniczają uwarunkowania prawne i fi nansowe oraz polityczne (dolna część rysunku). 

20  Formalne metody informowania społeczeństwa wynikają z regulacji związanych z dostępem do 
informacji publicznej (Ustawa o dostępie do informacji publicznej), mniej sformalizowana jest 
rola mediów (Ustawa Prawo prasowe) a najmniej - tak zwane zwyczajowe metody informowania 
mieszkańców (jako istotne wskazane np. w art. 11 pkt 1 i art. 17 pkt 1 Ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym). Zagadnienie to ma bogatą literaturę, między innymi: komuniko-
wanie w polityce – Kolczyński M., 2007, marketing terytorialny – Szromnik A., 2008, promocja 
i informacja w planowaniu przestrzennym – Rębowska A., Wańkowicz W., 1998. 
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Prawne i fi nansowe tworzą grupę, na bazie której powstają (powstaną w przyszłości) in-
strumenty interwencji. Polityczne to, przede wszystkim określenie celów i standardów.

Zarówno obecny (ryc. 1.2.), jak i rekomendowany model rewitalizacji (opisany 
w następnym rozdziale), w ujęciu systemowym, z uwzględnieniem polityk i programów, 
ma charakter działań cyklicznych (powtarzających się). Zmiennymi w poszczególnych 
cyklach będą relacje pomiędzy posiadanymi środkami (możliwości) a zdefi niowanymi 
potrzebami (celami i standardami, które chcemy osiągnąć). Wzrost gospodarczy umoż-
liwi objęcie procesami rewitalizacji większej liczby terenów, także o niewielkim stop-
niu degradacji. Stagnacja lub recesja mogą prowadzić do zahamowania tych procesów, 
w rachunku całościowym do narastania problemu i konieczności ograniczenia działań 
do niewielkiej liczby terenów najbardziej zdegradowanych21.

1.3.2. Zasady interwencji – sterowanie, stymulacja i gra rynkowa
Interwencja publiczna ma na celu dokonanie zmiany na określonym terytorium 

(fragmencie miasta)  w sferze materialnej i społeczno-ekonomicznej.

Zasady, które ograniczają (właściwie ukierunkowują) taką interwencję można 
podzielić na ogólne (dla uproszczonego modelu całościowego) i szczegółowe (dla po-
szczególnych poziomów interwencji oraz lokalnie dla programów rewitalizacji). Jako 
punkt wyjścia można przyjąć zasady22:
• celowości interwencji publicznej (weryfi kowanej w oparciu o monitoring oraz oce-

ny: ex-ante, on-going i ex-post)
• subsydiarności i proporcjonalności w działaniach władzy publicznej
• spójności działań administracji publicznej i sektora publicznego na wszystkich po-

ziomach działalności
• ochrony dóbr prywatnych (ograniczanie tylko ze względu na cele publiczne ze sto-

sowną rekompensatą)
• swobodnego dostępu do dóbr publicznych
• swobody działań – gospodarczych i społecznych – realizowanych przez podmioty 

prywatne, w tym prawa do realizacji zadań na rzecz sektora publicznego (swoboda 
konkurencji)

• ugody społecznej w możliwie maksymalnym zakresie (poprzez partycypację spo-
łeczną i udział w korzyściach).
Istotą takiego podejścia jest zachowanie równowagi pomiędzy prawno-admini-

stracyjną regulacją, sterowaniem procesami i rynkową grą samodzielnych podmiotów. 

21  Porównując to do zabiegów utrzymaniowych, które są stałym elementem funkcjonowania syste-
mów technicznych – brak środków prowadzi do obniżenia standardów, w skrajnych przypadkach 
do wyłączenia części systemów z użytkowania. 

22  Na podstawie: Wańkowicz W., 2010.
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Polityka (potocznie utożsamiana z działalnością rządu dotyczącą spraw państwa) jest 
działaniem zasadniczo społecznym, nierozerwalnie związanym z jednej strony z istnie-
niem różnorodności i konfl iktu, a z drugiej - skłonności do współpracy i współdziałania 
(poszukiwanie rozwiązania konfl iktu)23. W szczególności, chcąc osiągnąć założone cele, 
należy opanować umiejętność pobudzania i koordynowania działalności wielu podmio-
tów, ponieważ możliwości fi nansowe wszystkich uczestników procesu rewitalizacji są 
ograniczone i z reguły niewystarczające dla samodzielnej realizacji wszystkich niezbęd-
nych zadań. 

Polityki rewitalizacji (krajowa, regionalne, gminne) winny służyć realizacji wy-
mienionych powyżej zasad, być zgodne z nimi. W kształtowaniu polityk rewitalizacji 
najważniejsza jest rola poziomu krajowego, jako generującego podstawowe reguły dzia-
łania, w szczególności regulacje prawne, w tym zasady redystrybucji pieniądza. To także 
poziom ustalania generalnych priorytetów w działaniach władzy i administracji publicz-
nej. Ważna jest także rola samorządów wojewódzkich, ale działających w zdefi niowa-
nych na poziomie krajowym warunkach prawnych i fi nansowych. Operacyjne sterowa-
nie i stymulowanie działań należy do zadań gminy. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na 
samodzielność i samorządność wymienionych powyżej podmiotów – spójność ich dzia-
łań winna być efektem zgodności celów i racjonalności działań (efektywności), a nie 
elementem ustalonych przez reguły prawne zależności (dominacja i podległość).

2. Modele instytucjonalne i programowanie

Strukturalno-proceduralny opis pożądanego (rekomendowanego) modelu rewitali-
zacji przedstawiono na ryc. 2.1. Rysunek ten przedstawia poziomy interwencji – formu-
łowania polityk i programów rewitalizacji. Ryc. 1.2 i 2.1 przedstawione zostały celowo 
w tej samej konwencji – ryc. 2.1 zawiera elementy, których brak jest w modelu istnie-
jącym.

Polityki rewitalizacji umieszczono na wszystkich poziomach zarządzania, progra-
my jedynie na poziomie gmin (podstawowy), w szczególnych przypadkach na poziomie 
regionalnym (zakładając, że dotyczy to np. rozległych terenów powojskowych i pokole-
jowych, programy takie wykraczają poza obszary miejskie, istotna jest także właściciel-
ska rola Skarbu Państwa). 

23  Na podstawie: Heywood A., 2008.
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Ryc. 2.1. Strukturalno-proceduralny model rewitalizacji – rekomendowany.
Źródło: opracowanie własne.

Założono, że polityki są kształtowane niezależnie przez poszczególne jednostki 
– ograniczeniem jest zakres kompetencji (podmioty opracowujące je są samodzielne 
i samorządne). Spójność systemu wymaga jednakże dostosowywania polityk wzajemnie 
do siebie – uwzględniając zgodność celów i racjonalność działań oraz wzajemne uzupeł-
nianie się kompetencji poszczególnych podmiotów publicznych. 
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Istotnym elementem procesu rewitalizacji jest, formułowanie polityk i progra-
mów oraz stały monitoring tych procesów, pozwalający na strategiczne i operacyjne 
podejmowanie decyzji odnośnie przedmiotu interwencji, jak i źródeł jej fi nansowa-
nia, w szczególności dostosowywanie tych decyzji do zmieniającej się rzeczywistości. 
Partycypacja społeczna jest nieodzownym elementem tego procesu i to zarówno, jako 
element podejmowania decyzji, działań realizacyjnych, jak i element systemu pozy-
skiwania informacji.

2.1. Struktura, relacje, proces i podejmowanie decyzji
Instytucje są narzędziami zarządzania. Rozwiązania instytucjonalne pozwalają na 

ustalenie podziału zadań, uporządkowanie zależności pomiędzy uczestnikami procesów 
oraz określenie poziomów i zasad odpowiedzialności.

Model przedstawiony na ryc. 2.1 obejmuje także podstawowe relacje – obieg pie-
niądza i informacji, w tym reguł i podejmowanych decyzji.

Na obieg pieniądza składają się:
• podatki – od bazy podatkowej do poszczególnych jednostek samorządu terytorial-

nego i administracji centralnej; podatki (szerzej różne daniny publiczne) są podsta-
wowym źródłem fi nansowania działań podmiotów publicznych24, także w kontek-
ście Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich; zasady dystrybucji są różne, część 
środków trafi a bezpośrednio do wskazanych podmiotów publicznych (ustalone 
zasady podziału, takie jak wyodrębnienie podatków lokalnych25, czy zasady redy-
strybucji – udziału w podatkach krajowych26), część jest redystrybuowana dopiero 
w związku z realizacją zadań (np. lokalne wydatki publicznych jednostek admini-
stracji rządowej, fi nansowanie służby zdrowia – wynika to z zakresu kompetencji 
poszczególnych jednostek publicznych oraz rezerw umożliwiających interwencję 
publiczną w sytuacjach nietypowych)

• decyzje o fi nansowaniu (współfi nansowaniu) rewitalizacji – od podmiotów, które 
zdecydują o dofi nansowaniu programu lub bezpośrednim udziale w nim (dotyczy 
to także partnerów prywatnych współfi nansujących program) do benefi cjentów

• rzeczywiste dofi nansowanie działań – od podmiotów fi nansujących program do 
benefi cjentów (na różnych zasadach – jako środki własne, jako środki zwrotne do-
starczane przed rozpoczęciem działań, jako środki bezzwrotne dostarczane przed 
rozpoczęciem działań lub po ich zakończeniu).

24  Jeżeli za usługę lub produkt pobiera się zapłatę, to może ona być oferowana przez podmioty pry-
watne (komercyjne), także wtedy, gdy dotyczy usług publicznych.

25  Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
26  Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
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Na rysunku nie pokazano, jako odrębnych, zewnętrznych źródeł fi nansowania (Fun-
dusze Europejskie) oraz zróżnicowania wsparcia fi nansowego na fi nansowanie działań, 
wsparcie kredytowe, czy ulgi podatkowe, traktując je jako elementy zgeneralizowanego 
obiegu pieniądza. 

Na obieg informacji składają się:
• informacje z poziomu programów rewitalizacji agregowanie na poziomie lokalnym 

(przede wszystkim gminnym), regionalnym (wojewódzkim) i krajowym – monito-
ring

• reguły rewitalizacji (cele, zasady fi nansowania) – informacja z poziomu krajowe-
go przekazywana jest na poziom regionalny i lokalny (w tym do benefi cjentów), 
z poziomu regionalnego na lokalny, w celu zapewnienia spójności także z poziomu 
regionalnego i lokalnego na poziom krajowy. Obszar ustalania reguł jest obszarem 
współdziałania podmiotów publicznych, obszar ten obejmuje także współpracę po-
między sektorem publicznym i sektorem prywatnym oraz partycypację społeczną,

• decyzje – ustalone reguły docierają jako informacja do wszystkich poziomów, 
w tym do benefi cjentów, według reguł podejmowane są decyzje związane z rze-
czowym i fi nansowym zakresem programów i działań rewitalizacyjnych.

Reguły dotyczą defi niowanych samodzielnie przez poszczególne podmioty celów 
i standardów rewitalizacji oraz związanych z nimi zasad fi nansowania ze środków pod-
miotu, który je ustala (szerszy opis znajduje się w częściach poświęconych poziomowi 
krajowemu i regionalnemu).

Szeroko rozumiana partycypacja społeczna (ryc. 2.2) to bezpośredni lub przedsta-
wicielski udział społeczeństwa we wszystkich etapach rewitalizacji (organizacje spo-
łeczne – w ograniczonym stopniu dotyczy to jednostek samorządu terytorialnego, jako 
należących do władzy publicznej). Należy do niej:
• rola społeczeństwa jako źródła informacji o problemach i oczekiwaniach
• udział w opracowywaniu reguł rewitalizacji, w tym reguł redystrybucji pieniądza 

i udziału kapitału prywatnego w fi nansowaniu działań rewitalizacyjnych (doty-
czy to wszystkich polityk rewitalizacji – krajowej, regionalnych, powiatowych 
i gminnych), ze względów praktycznych na poziomie kraju, regionu i powiatu 
jest to udział poprzez przedstawicieli, w przypadku gmin może to być udział 
bezpośredni

• udział w przygotowaniu programów rewitalizacji, w tym przy tworzeniu listy dzia-
łań, w tym przypadku pożądany jest udział bezpośredni zainteresowanych osób 
(podmiotów społecznych), w szczególności w związku z oczekiwanym ich udzia-
łem w fi nansowaniu tych działań, a nawet świadczeniu określonych usług/prac (na-
leży wyraźnie oddzielić dwa ostatnie punkty od zagadnienia udziału przedsiębior-
ców, którym zagwarantowany zostanie udział w korzyściach)
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Ryc. 2.2.  Strukturalno-proceduralny model rewitalizacji z uwzględnieniem 
partycypacji społecznej – stan rekomendowany.

Źródło: opracowanie własne.
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• udział w korzyściach związanych z podniesieniem jakości życia, w tym wynikających 
z likwidacji stref biedy (ubóstwa), patologii społecznych, wykluczenia i bezrobocia27.
Nie mniej istotne jest zwrócenia uwagi na fakt, że zawsze za wszystkie realizowane 

zadania ostatecznie płaci społeczeństwo, w postaci opłat, albo podatków, nawet przy 
braku bezpośredniego zaangażowania w działania28.

Administracja publiczna, a właściwie władza publiczna, jest (zgodnie z defi nicją 
rewitalizacji przyjętą w projekcie) animatorem procesów rewitalizacji. Ze względu na 
wiedzę, jej zadaniem jest wykrywanie i wskazywanie obszarów problemowych oraz 
tworzenie reguł i inicjowanie procesu, który pozwoli na przezwyciężenie problemu. Od-
mienna jest przy tym rola poziomu krajowego i poziomu regionalnego.

Ze względu na złożoność zagadnienia i wielkość modelu, w kolejnych podrozdzia-
łach niniejszego rozdziału opisane są odrębnie: model rewitalizacji na poziomie krajo-
wym i model rewitalizacji na poziomie regionalnym.

2.1.1.  Poziom krajowy
Obecnie zagadnieniem rewitalizacji zajmują się przede wszystkim dwa minister-

stwa – ministerstwo infrastruktury i ministerstwo rozwoju regionalnego.

Podstawy podział zadań pomiędzy ministerstwa i organy administracji centralnej 
zawarte są w Ustawie o działach administracji rządowej29, procesy rewitalizacji można 
powiązać w szczególności z następującymi działami:

 1a) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
 4) gospodarka
 9) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 15) oświata i wychowanie
 16) praca
 18a) rozwój regionalny
 22) transport
 25) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne
 26) zabezpieczenie społeczne
 28) zdrowie.

Ministerstwo infrastruktury między innymi realizuje zadania z działu 1a), minister-
stwo rozwoju regionalnego realizując zadania z działu 18a) zajmuje się polityką struktu-
ralną Unii Europejskiej, w tym wykorzystaniem środków z Funduszy Europejskich. 

27  Więcej na ten temat można przeczytać w Noworól A., Noworól K., Hałat P., 2010.
28  Na podstawie: Wańkowicz W., 2010.
29  Art 5 Ustawy o działach administracji rządowej. 
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Niemniej istotny od podziału zadań pomiędzy organy administracji rządowej 
jest sposób zarządzania Państwem. W zakresie związanym z rewitalizacją można 
skupić się na zagadnieniu planowania rozwoju, w tym planowania przestrzennego. 
Należy zwrócić uwagę także na zagadnienia rozwoju gospodarczego i społecznego, 
gospodarki mieszkaniowej, a w przypadku terenów poprzemysłowych i pokolejo-
wych istotna jest również rola własności Skarbu Państwa i zagadnienia restruktury-
zacji przemysłu30.

Obecnie, a także w przyszłości, wiodąca rola w tworzeniu i prowadzeniu polityki 
rozwoju (w ogólnym, pełnym jej rozumieniu) spoczywa na radzie ministrów (RM) 
jako organie decydującym31 oraz ministrze rozwoju regionalnego (MRR) jako organie 
koordynującym32. MRR jest także organem właściwym do spraw rozwoju przestrzen-
nego w skali kraju33. W odniesieniu do realizacji i koordynacji planowania przestrzen-
nego34 i rozwoju miast35, w tym zagadnień rewitalizacji właściwym jest minister in-
frastruktury (MI). 

Strukturalno-proceduralny model rewitalizacji na poziomie krajowym z uwzględ-
nieniem proponowanych zmian przedstawiono na ryc. 2.3. 

W górnej części przedstawiono organy administracji rządowej istotne ze względu na 
przygotowanie polityki rewitalizacji. Niżej pokazano elementy stałego monitoringu stanu 
kraju, które należy uwzględnić w trakcie przygotowywania polityki rozwoju i polityki 
rewitalizacji. Kolejny poziom to instrumenty służące realizacji polityki rozwoju. Ostatni 
poziom to programy rewitalizacji związane już z jednostkami samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące przepisy prawa, polityka rewitalizacji 
mieści się w kompetencjach Ministerstwa Infrastruktury. Organizacyjnie można na 
pierwszym etapie utworzyć Departament ds. rewitalizacji i rozwoju miast, a następ-
nie przekształcić go, z uwzględnieniem dwóch aspektów – miejskiego i rewitalizacji, 
w Urząd rozwoju miast. 

30  Jest to świadomy wybór – redukcja zagadnień do najistotniejszych.
31  Art. 3a pkt. 4 i art. 11 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
32  Art. 3a Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
33  Art. 47 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
34  Art. 46 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, także w powiązaniu z art. 39 

ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 9 ust. 2 i 4.
35  Art. 9a ust. 1 pkt 8 Ustawy o działach administracji rządowej, w powiązaniu z pkt 6 i 9, także 

w powiązaniu z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Ryc. 2.3.  Strukturalno-proceduralny model rewitalizacji na poziomie krajowym – stan 
rekomendowany.

Źródło: opracowanie własne.
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Celem takiego zabiegu jest powołanie organizacji, która sprawnie i skutecznie roz-
wiąże istniejące problemy36, w tym zajmie się:
• monitoringiem zmian w przestrzeni miast, zmian zarówno materialnych, jak i spo-

łecznych
• kreowaniem i realizacją krajowej polityki rewitalizacji, w szczególności:

o zdefi niowaniem celów rewitalizacji wraz z ich zwymiarowaniem (określeniem 
standardów, jakie zamierza się osiągnąć)

o ustaleniem reguł delimitacji obszarów, które będą przedmiotem polityki
o we współpracy z samorządami wojewódzkimi, ustaleniem reguł wsparcia fi -

nansowego rewitalizacji przez poziom krajowy
o monitoringiem i kontrolą procesów rewitalizacji.
System monitoringu wymagałby rozdzielenia części zadań w ramach kompetencji 

poszczególnych ministrów, możliwe jest także w zakresie zbierania i opracowywania 
informacji, włączenie go do zadań Głównego Urzędu Statystycznego.

Analizując instrumenty, to jest ofi cjalne dokumenty, warto zwrócić uwagę, że dwa 
z nich, ujęte w obowiązującym systemie prawnym – Długookresowa strategia rozwoju 
kraju oraz Wieloletni plan fi nansowy Państwa, jeszcze nie funkcjonują. Krajowa polity-
ka rewitalizacji mieści się w tym systemie jako inna strategia rozwoju37. W przyszłości 
mogłaby się ona przekształcić w Krajową politykę wobec miast.

Model przedstawiony na ryc. 2.3 obejmuje także podstawowe relacje – obieg pie-
niądza i informacji, w tym reguł i podejmowanych decyzji.

Na obieg pieniądza (ryc. 2.3) składają się:
• podatki – od bazy podatkowej do poszczególnych jednostek samorządu terytorial-

nego i administracji centralnej; podatki (szerzej różne daniny publiczne) są podsta-
wowym źródłem fi nansowania działań podmiotów publicznych38, także w kontek-
ście Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, 

• decyzje o fi nansowaniu (współfi nansowaniu) rewitalizacji – od podmiotów, które 
zdecydują o dofi nansowaniu programu lub bezpośrednim udziale w nim (dotyczy to 
także partnerów prywatnych współfi nansujących program) do benefi cjentów, pod-
stawowa możliwość kierowania środków z poziomu krajowego na rewitalizację39, 
to bezpośrednie zaangażowanie fi nansowe (fi nansowanie instytucji, fi nansowanie 
działań: własnych, dofi nansowanie działań innych podmiotów, partnerstwo), inna to 
wspomaganie poprzez rynek fi nansowy (pożyczki, kredyty i instrumenty pochodne), 

36  Na podstawie Bryx M., Herbst I., Jadach-Sepioło A., 2010
37  Art. 9 pkt 3 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
38  Jeżeli za usługę lub produkt pobiera się zapłatę, to może ona być oferowana przez podmioty pry-

watne (komercyjne), także wtedy, gdy dotyczy usług publicznych.
39  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Bryx M. (red.), 2009 oraz Ziobrowski Z. (red.), 

2010.
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kolejna to instrumenty fi skalne (redukcja, umorzenia, zwolnienia, czy też odroczenia 
obciążeń podatkowych), podstawowym adresatem tych działań są z jednej strony be-
nefi cjenci końcowi, z drugiej instytucje zarządzające i pośredniczące40, w szczegól-
ności samorządy wojewódzkie41 i samorządy gminne; szczególną rolę w tym systemie 
odgrywają reguły fi nansowania ustalane przez Rząd w dokumentach kierunkowych,

• rzeczywiste dofi nansowanie działań – od podmiotów fi nansujących program do 
benefi cjentów (na różnych zasadach – jako środki własne, jako środki zwrotne, do-
starczane przed rozpoczęciem działań, jako środki bezzwrotne dostarczane przed 
rozpoczęciem działań lub po ich zakończeniu), zgodnie z ustalonymi regułami.
Aspekt fi nansowy regulują przepisy o fi nansach publicznych42. 

Szczególnym rozwiązaniem może być ustanowienie Krajowego funduszu rewi-
talizacji miast43. Fundusz rewitalizacji, jako fundusz państwowy44 można powołać 
na podstawie odrębnej ustawy. Konieczne jest przy tym wskazanie źródeł przycho-
dów Funduszu, ponieważ do państwowych funduszy celowych nie zalicza się fun-
duszy, których jedynym źródłem przychodów, z wyłączeniem odsetek od rachunku 
bankowego i darowizn, jest dotacja z budżetu państwa. Fundusz może posłużyć jako 
źródło pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego45 lub dotacji na fi nansowa-
nie lub dofi nansowanie realizacji zadań publicznych46 (np. w ramach programów 
rewitalizacji). 

Na obieg informacji (ryc. 2.3) składają się:
• informacje służące do diagnozowania stanu kraju; wyróżniono trzy aspekty diagno-

zy: (uwarunkowania działań) fi nansowy, społeczno-gospodarczy i przestrzenny
• reguły rewitalizacji (cele, zasady fi nansowania) – informacja z poziomu krajowego 

przekazywana jest na poziom regionalny i lokalny (w tym benefi cjentów)
• decyzje – ustalone reguły docierają jako informacja do wszystkich poziomów, 

w tym do benefi cjentów, według reguł podejmowane są decyzje związane z rze-
czowym i fi nansowym zakresem programów i działań rewitalizacyjnych.

Reguły na poziomie krajowym to przede wszystkim podstawa do redystrybucji 
środków. Wyróżnić można dwie grupy reguł:

40  W rozumieniu Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, porusza Słownik.
41  Więcej na ten temat w części poświęconej poziomowi regionalnemu.
42  Od 1 stycznia 2010 obowiązuje nowa Ustawa o fi nansach publicznych.
43  Zagadnienie porusza Bryx M., Jadach-Sepioło A., 2010.
44  Zgodnie z Ustawą o fi nansach publicznych, art. 29, tworzenie funduszy celowych pozostawiono 

w gestii rządowej 
45  Art. 29 ust. 7, art. 90 i art. 226 ust.3 Ustawy o fi nansach publicznych.
46  Art. 126 Ustawy o fi nansach publicznych.
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• związane z dążeniem do spójności – redystrybucja środków związana jest z wiel-
kością potrzeb, wyrażoną poprzez wielkość terenów zdegradowanych i poziom 
degradacji (w tym degradacji społecznej), uzupełnieniem może być także uwzględ-
nienie zdolności fi nansowej (zasobów) ewentualnych benefi cjentów (biedniejsi 
dostają więcej), wskaźnikami w takim podejściu są między innymi47: wskaźnik po-
wierzchni zdegradowanej, wskaźnik bezrobocia, wskaźnik ubóstwa, także wskaź-
nik środków wolnych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego, potencjał 
prywatnych przedsiębiorców; dostosowując standardy (wartości, które chcemy 
osiągnąć) do zdolności fi nansowej na poziomie krajowym można zdefi niować, 
kiedy wsparcie tego typu nie będzie możliwe (granica wsparcia); reguły te winny 
znaleźć zastosowanie w przypadku wsparcia w postaci dotacji

• związane ze wsparciem ewentualnych ośrodków wzrostu – redystrybucja środków 
związana jest ze wspieraniem tych działań, które gwarantują możliwie najlepsze 
ich wykorzystanie (np. w postaci zwrotu w przyszłych dochodach i podatkach), 
wskaźnikami są stosowane już wskaźniki rezultatu i oddziaływania48 (np. liczba 
nowych trwałych miejsc pracy). Te reguły mają zastosowanie przy wsparciu w po-
staci grantów.
Najlepszym rozwiązaniem na szczeblu krajowym jest redystrybucja środków na 

dotacje pomiędzy regiony, a środków grantowych wprost do gmin na programy re-
witalizacji. Istnieje też możliwość włączenia jednostek organizacyjnych podległych 
rządowi w działania rewitalizacyjne poprzez wyodrębnienie oddzielnej puli środków, 
z możliwością powierzenia ich samorządom regionalnym w ramach kontraktów wo-
jewódzkich49.

Szeroko rozumiana partycypacja społeczna (ryc. 2.4) to bezpośredni lub przedsta-
wicielski udział społeczeństwa we wszystkich etapach rewitalizacji. Należy do niej:
• rola społeczeństwa jako źródła informacji o problemach i oczekiwaniach,
• udział w opracowywaniu reguł rewitalizacji, w tym reguł redystrybucji pieniądza 

i udziału kapitału prywatnego w fi nansowaniu działań rewitalizacyjnych.
Na poziomie krajowym to przede wszystkim partycypacja przedstawicielska, 

związana z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecz-
nych i gospodarczych w przekazywaniu informacji (monitoring) i podejmowaniu 
decyzji50.

47  Por. Słownik.
48  Na podstawie: Wytyczne w zakresie ewaluacji..., 2007.
49  Zagadnienie interwencji publicznej porusza raport Identyfi kacja i delimitacja obszarów problemo-

wych i strategicznej interwencji w Polsce, 2009
50  Projekty strategii rozwoju podlegają konsultacjom z jednostkami samorządu terytorialnego, part-

nerami społecznymi i gospodarczymi oraz z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, 
art. 6 ust. 1 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
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Ryc. 2.4.  Strukturalno-proceduralny model rewitalizacji z uwzględnieniem 
partycypacji społecznej na poziomie krajowym – stan rekomendowany.

Źródło: opracowanie własne.
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Realizacja Krajowej polityki rewitalizacji wymaga sporządzenia programów roz-
woju, to jest dokumentów o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, określających 
działania przewidziane do realizacji zgodnie z ustalonym systemem fi nansowania i re-
alizacji51.

Programami są w szczególności programy wojewódzkie (strategia rozwoju woje-
wództwa jest realizowana poprzez programy wojewódzkie)52 i programy wieloletnie 53.

2.1.2.  Poziom regionalny
Istotnym elementem prowadzenia polityki rozwoju jest osiąganie celów rozwo-

ju, określanych w stosunku do terytoriów. Oznacza to między innymi nastawienie 
na polityki ukierunkowane terytorialnie. W celu zapewnienia większej skuteczności 
i efektywności działań polityki regionalnej zakłada się dalszą decentralizację zarzą-
dzania różnymi środkami fi nansowymi przeznaczonymi na rozwój, a pozostającymi 
dotychczas w sferze działań rządu i innych podmiotów publicznych. W założeniu 
ma to umożliwić ograniczenie sektorowego sposobu uprawiania polityki rozwoju, 
zwiększenie możliwości koordynacji działań oraz uelastycznienie samodzielnych de-
cyzji samorządów terytorialnych (Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, 
2009). Dotyczy to w szczególności polityki rewitalizacji, jako odnoszącej się do dzia-
łań o charakterze lokalnym.

Strukturalno-proceduralny model rewitalizacji na poziomie regionalnym, stan re-
komendowany, przedstawiono na ryc. 2.5. 

W górnej części przedstawiono wybrane elementy związane z administracją rządo-
wą, istotne ze względu na zależności z poziomem regionalnym. Niżej pokazano poziom 
regionalny, zaczynając od elementów stałego monitoringu stanu województwa, które 
należy uwzględnić w trakcie przygotowywania polityki rozwoju i polityki rewitalizacji. 
Kolejny poziom to instrumenty, służące realizacji polityki rozwoju. Są to, oprócz Stra-
tegii rozwoju województwa54, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa55 
i Wojewódzki operacyjny plan rozwoju56. Ostatni poziom to programy rewitalizacji zwią-
zane przede wszystkim z jednostkami samorządu gminnego.

51  Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
52  Art. 11 ust. 3 Ustawy o samorządzie województwa.
53  Art. 136 oraz art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o fi nansach publicznych.
54  Art. 11 Ustawy o samorządzie województwa.
55  Rozdział 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
56  Art. 11 ust. 3 Ustawy o samorządzie województwa.
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Ryc. 2.5.  Strukturalno-proceduralny model rewitalizacji na poziomie regionalnym – 
stan rekomendowany.

Źródło: opracowanie własne.
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Jako nowy instrument wprowadzono Wieloletnią prognozę fi nansową57 oraz propo-
nowaną przez autorów niniejszego projektu Wojewódzką politykę rewitalizacji.

Model przedstawiony na ryc. 2.5 obejmuje także podstawowe relacje – obieg pie-
niądza i informacji, w tym reguł i podejmowanych decyzji.

Na obieg pieniądza (ryc. 2.5) składają się:
• podatki – od bazy podatkowej do poszczególnych jednostek samorządu terytorial-

nego i administracji centralnej; podatki (szerzej różne daniny publiczne) są podsta-
wowym źródłem fi nansowania działań podmiotów publicznych58, także w kontek-
ście Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich

• decyzje o fi nansowaniu (współfi nansowaniu) rewitalizacji – od podmiotów, które 
zdecydują o dofi nansowaniu programu lub bezpośrednim udziale w nim (dotyczy 
to także partnerów prywatnych współfi nansujących program) do benefi cjentów; 
podstawowa możliwość kierowania środków na rewitalizację z poziomu regional-
nego59, to bezpośrednie zaangażowanie fi nansowe (fi nansowanie instytucji, fi nan-
sowanie działań: własnych, dofi nansowanie działań innych podmiotów, partner-
stwo) podstawowym adresatem tych działań są z jednej strony benefi cjenci końco-
wi, z drugiej instytucje zarządzające i pośredniczące60, w szczególności -samorządy 
gminne; szczególną rolę w tym systemie odgrywają reguły fi nansowania ustalane 
przez Sejmik Wojewódzki i Zarząd Województwa w dokumentach kierunkowych,

• rzeczywiste dofi nansowanie działań – od podmiotów fi nansujących program do 
benefi cjentów (na różnych zasadach – jako środki własne, jako środki zwrotne do-
starczane przed rozpoczęciem działań, jako środki bezzwrotne, dostarczane przed 
rozpoczęciem działań lub po ich zakończeniu); zgodnie z ustalonymi regułami.
Aspekt fi nansowy regulują przepisy o fi nansach publicznych61. 

Szczególnym zadaniem samorządu województwa jest przy tym rola instytucji za-
rządzającej i/lub pośredniczącej w odniesieniu do środków z poziomu krajowego (ozna-
cza to realizację celów krajowych). Oprócz tego samorząd województwa może kreować 
własną politykę rewitalizacji, dodając środki i defi niując własne cele.

57  Dział V Ustawy o fi nansach publicznych.
58  Jeżeli za usługę lub produkt pobiera się zapłatę, to może ona być oferowana przez podmioty pry-

watne (komercyjne), także wtedy, gdy dotyczy usług publicznych.
59  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Bryx M. (red.), 2009 oraz Ziobrowski Z. (red.), 

2010.
60  W rozumieniu Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, porusza Słownik.
61  Od 1 stycznia 2010 obowiązuje nowa Ustawa o fi nansach publicznych.
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Na obieg informacji (ryc. 2.5) składają się:
• informacje służące do diagnozowania stanu województwa, ale i kraju; wyróżniono 

trzy aspekty diagnozy: (uwarunkowania działań) fi nansowy, społeczno-gospodar-
czy i przestrzenny

• reguły rewitalizacji (cele, zasady fi nansowania) – informacja z poziomu regional-
nego wraz z informacją z poziomu krajowego przekazywana jest na poziom lokal-
ny (w tym do benefi cjentów)

• decyzje – ustalone reguły docierają jako informacja do wszystkich poziomów, 
w tym do beneficjentów, według reguł podejmowane są decyzje związane 
z rzeczowym i finansowym zakresem programów i działań rewitalizacyj-
nych.

Reguły na poziomie regionalnym są zbliżone do reguł poziomu krajowego, jest 
to przede wszystkim podstawa do redystrybucji środków. Wyróżnić można dwie grupy 
reguł:
• związane z dążeniem do spójności; reguły te winny znaleźć zastosowanie w przy-

padku wsparcia w postaci dotacji
• związane ze wsparciem ewentualnych ośrodków wzrostu, które mają zastosowanie 

przy wsparciu w postaci grantów.

Najlepszym rozwiązaniem na szczeblu regionalnym jest redystrybucja środków 
na dotacje pomiędzy gminy, a środków grantowych wprost na programy rewitalizacji 
i bezpośrednio do benefi cjentów. Istnieje też możliwość włączenia jednostek organiza-
cyjnych podległych samorządowi wojewódzkiemu w działania rewitalizacyjne poprzez 
wyodrębnienie oddzielnej puli środków.

Szeroko rozumiana partycypacja społeczna (ryc. 2.6) to bezpośredni lub przedsta-
wicielski udział społeczeństwa we wszystkich etapach rewitalizacji.

Do partycypacji należy:
• rola społeczeństwa jako źródła informacji o problemach i oczekiwaniach
• udział w opracowywaniu reguł rewitalizacji, w tym reguł redystrybucji pieniądza 

i udziału kapitału prywatnego w fi nansowaniu działań rewitalizacyjnych (dotyczy 
to wszystkich polityk rewitalizacji), ze względów praktycznych na poziomie regio-
nu jest to udział poprzez przedstawicieli

• udział w przygotowaniu programów rewitalizacji, w tym przy tworzeniu listy 
działań, w tym przypadku pożądany jest udział bezpośredni zainteresowanych 
osób (podmiotów społecznych), w szczególności w związku z oczekiwanym 
ich udziałem w finansowaniu tych działań, a nawet świadczeniu określonych 
usług/prac (należy wyraźnie oddzielić dwa ostatnie punkty od zagadnienia 
udziału przedsiębiorców, którym zagwarantowany zostanie udział w korzy-
ściach).
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Ryc. 2.6.  Strukturalno-proceduralny model rewitalizacji z uwzględnieniem 
partycypacji społecznej na poziomie regionalnym – stan rekomendowany.

Źródło: opracowanie własne.



2. Modele instytucjonalne i programowanie 41

Realizacja Regionalnej polityki rewitalizacji wymaga sporządzenia programów 
rozwoju, to jest dokumentów o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, określających 
działania przewidziane do realizacji zgodnie z ustalonym systemem fi nansowania i reali-
zacji62. Programami są programy wojewódzkie63 i programy wieloletnie 64.

***

Do kompletnego przedstawienia rewitalizacji pozostał poziom lokalny, na którym 
przygotowuje się i realizuje Programy rewitalizacji. Szczegółowy opis dla programów 
rewitalizacji zawiera druga część niniejszej publikacji.

3. Podsumowanie – proces zmiany

Wprowadzenie rewitalizacji jako dojrzałego systemu, w rozumieniu niniejszego 
opracowania, a także zgodnie z Założeniami polityki rewitalizacji w Polsce65, wymaga 
przeprowadzenia reformy prawnej i instytucjonalnej. Jak każda reforma jest to zadanie 
złożone i trudne. Mówiąc o reformie myślimy o przeprowadzeniu procesu zmiany66. 

Przeprowadzenie procesu zmiany wymaga oceny:
• stanu początkowego
• stanu docelowego
• zakresu zmiany, w tym zmian prawnych, instytucjonalnych i kadrowych.

Punktem wyjścia jest model strukturalno-proceduralny, przedstawiony na ryc. 1.2 
oraz model strukturalno-funkcjonalny przedstawiony, na ryc. 1.3. Największym man-
kamentem obecnych działań jest ich słaba integracja przestrzenna oraz brak inte-
gracji działań społecznych z inwestycjami materialnymi. Brakuje także stałego mo-
nitoringu zmian przestrzeni miast (w zakresie materialnym i społecznym) oraz procedur 
współpracy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami, także na szczeblu decyzyjnym. 
Model ten charakteryzuje się brakiem wyodrębnionej polityki rewitalizacji. Nieodzow-
ne jest także usprawnienie procedur przygotowania i realizacji rewitalizacji, z uwzględ-

62  Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
63  Art. 11 ust. 3 Ustawy o samorządzie województwa.
64  Art. 226 ust. 3 i 4 Ustawy o fi nansach publicznych.
65  Ziobrowski Z. (red.), 2010.
66  Zarządzanie zmianą stanowi odrębną gałąź nauki o organizacji i zarządzaniu. 
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nieniem zagadnień ich współfi nansowania przez różne podmioty i realnej partycypacji 
społecznej w tych procesach67 oraz wzmocnienie mechanizmów proefektywnościowych, 
w tym procedur ewaluacji68. 

Istotnym uwarunkowaniem dla procesu zmiany jest ocena faktycznego zaawanso-
wania działań związanych z rewitalizacją, ocena obejmująca wszystkie zainteresowane 
podmioty. W szczególności dotyczy to przygotowania i wdrażania Lokalnych progra-
mów rewitalizacji oraz polityk, krajowej i regionalnych, odnoszących się do zagadnień 
rewitalizacji i jej fi nansowania. Istotnym uwarunkowaniem staje się fakt, że jesteśmy 
w połowie okresu programowania (2007-2013) związanego z przynależnością do Unii 
Europejskiej. O ile przygotowanie zmian, szczególnie w zakresie prawnym i instytu-
cjonalnym można rozpocząć natychmiast, o tyle wdrażanie reguł fi nansowania, a więc 
wdrażanie nowych Polityk rewitalizacji, będzie raczej miało miejsce w kolejnym okresie 
programowania (po roku 2013). 

Modelem docelowym jest model, do którego założenia sformułowano w tomie Za-
łożenia krajowej polityki rewitalizacji (Ziobrowski Z. (red.), 2010). Strukturalno-proce-
duralną postać modelu przedstawiono w niniejszym opracowaniu (od ryc. 2.1 do 2.6), 
w zakresie lokalnym szczegółowo przedstawiono w drugiej części niniejszego tomu.

Proponowane kalendarium działań (proces zmiany) przedstawiono poniżej.

2010 – 
2012

Przygotowanie i wdrożenie 
stałego monitoringu (audytu) 
miast. 
Wymaga zmian ustawowych

Jest to jeden z najważniejszych elementów systemu, wiąże 
się z ewentualnymi zmianami w funkcjonowaniu statystyki 
publicznej, służb geodezyjno-kartografi cznych oraz 
systemu planowania przestrzennego

2010 - 
2011

Przygotowanie systemu 
szkoleń oraz studiów 
podyplomowych

Pozwoli z wyprzedzeniem przygotować kadrę do 
zarządzania rewitalizacją i rozwojem miast

2011 - 
2012

Wdrożenie systemu szkoleń 
oraz studiów podyplomowych

Zalecane jest możliwie szybkie uruchomienie 

2012 - 
2013

Przygotowanie zmian 
instytucjonalnych na szczeblu 
krajowym.
Wymaga zmian ustawowych

Możliwe jest utworzenie Departamentu ds. rewitalizacji 
i rozwoju miast w ramach ministerstwa realizującego 
zadania z zakresu polityki miejskiej
Docelowo utworzenie Urzędu rozwoju miast

67 Szczegółowy opis postulatów jest przedmiotem założeń do polityki rewitalizacji, Ziobrowski Z. 
(red.), 2010.

68  Ewaluacja jest obiektywną oceną projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. 
planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych 
informacji, pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. 

 Na podstawie: Wytyczne w zakresie ewaluacji..., 2007.
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2011 - 
2014

Opracowanie zasad 
fi nansowania rewitalizacji 
(rozwoju) miast

W szczególności przygotowanie i ustanowienie Krajowego 
funduszu rewitalizacji miast

2013 Przygotowanie diagnozy 
stanu kraju i diagnozy stanu 
województw

Jednym z aspektów będzie szczegółowa diagnoza stanu 
miast, w tym wyznaczanie obszarów kryzysowych – 
realizacja w oparciu o wdrażany system monitoringu 
(audyt)

2012 - 
2014

Przygotowanie i przyjęcie 
Krajowej polityki rewitalizacji

Polityka rewitalizacji będzie elementem polityki rozwoju, 
musi więc zawierać podstawowe zasady fi nansowania 
i ocenę ex-ante

2012 - 
2014

Przygotowanie i przyjęcie 
Wojewódzkich polityk 
rewitalizacji

Polityki rewitalizacji będą elementem polityki rozwoju 
(strategii rozwoju województw), muszą zawierać 
podstawowe zasady fi nansowania i ocenę ex-ante

2012 - 
2014

Przygotowanie Lokalnych 
programów rewitalizacji

W oparciu o polityki dla nowego okresu programowania, 
winny zawierać ocenę ex-ante

2014 Wdrożenie polityk 
rewitalizacji

Przygotowanie programów operacyjnych i zasad 
fi nansowania, winny zawierać ocenę ex-ante
Rozpoczęcie naboru wniosków

2014 - 
2020

Realizacja Lokalnych 
programów rewitalizacji

Realizacja związana także ze stałym monitoringiem oraz 
ocenami on going i ex-post

2014 - 
dalej

Wdrożenie systemowego 
zarządzania rozwojem miast

Jak widać z powyższej projekcji – zakres zmian jest bardzo duży, a czasu bardzo 
niewiele. Niezbędne więc będzie dość pilne wypracowanie szeregu szczegółowych za-
sad i procedur, defi niujących organizację monitoringu, zasad określania potrzeb rzeczo-
wych i fi nansowych, zasad podziału środków (generalne), zasad przydzielania grantów 
(część jednolitą dla kraju i rozwiązania szczegółowe w regionach i gminach), zasad 
współpracy publiczno-prywatnej i publiczno-społecznej itp.
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Wprowadzenie

Przyspieszenie i zwiększenie skali rewitalizacji w Polsce wymaga sformułowania 
i wdrożenia krajowej polityki rewitalizacyjnej. Propozycje modyfi kacji istniejących 
oraz wprowadzenia nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych i systemu fi nansowa-
nia procesów rewitalizacji, zostały przedstawione w opracowaniu pt. Założenia polityki 
rewitalizacji w Polsce (patrz: Ziobrowski 2010, T91). 

Nawet najlepszy system prawny i najlepszy system fi nansowania nie zagwarantują 
jednak powodzenia rewitalizacji bez zaangażowania samych miast. Miast rozumianych 
nie tylko przez pryzmat władz i lokalnego samorządu, ale przede wszystkim jako spo-
łeczność, którą te władze reprezentują. W obecnej sytuacji - braku krajowej polityki 
rewitalizacji (patrz: Ziobrowski, Jarczewski 2010, T8), o ostatecznym sukcesie przed-
sięwzięcia rewitalizacyjnego w głównej mierze decyduje zaangażowanie, jakość plano-
wania i realizacji programu rewitalizacyjnego na poziomie lokalnym. 

Inicjowanie i zarządzanie procesami rewitalizacji, z uwagi na ich stricte lokalny 
charakter2, w zdecydowanej większości jest zadaniem samorządów miejskich. Zgod-
nie z zasadą pomocniczości – władze wyższych szczebli powinny być bezpośrednio 
angażowane w przygotowanie i realizację projektów w wyjątkowych sytuacjach, 
w których kompetencje i możliwości władz lokalnych okażą się niewystarczające. 
W przypadku rewitalizacji sytuacja taka może dotyczyć niektórych terenów powoj-
skowych, części obszarów poprzemysłowych i pokolejowych, a także szczególnie 
cennych (z uwagi na zasoby dziedzictwa kulturowego) obszarów wewnątrzmiejskich. 
Takie zdecentralizowane podejście do zarządzania procesami rewitalizacji stosowane 
jest dziś w większości krajów zachodnioeuropejskich, w tym posiadających szczegól-
nie bogate doświadczenia w zakresie rewitalizacji jak Francja, czy Niemcy (Skalski 
2009, T2; Bryx, Jadach-Sepioło 2009, T3). Nieco bardziej scentralizowane podejście 
do zarządzania rewitalizacją miała Wielka Brytania, szczególnie w latach 80., kiedy to 
powstawały wielkie rządowe agencje rewitalizacyjne (Goodwin 1992; Ambrose 1994; 
Guzik 2009a, T1). Tego typu rozwiązania pozwalały na kompleksowe zagospodaro-
wywanie obszarów poprzemysłowych. Podejście to było jednak silnie krytykowane 
przez przedstawicieli władz lokalnych. Miały one bardzo ograniczone możliwości 
współdecydowania o tym, co powstaje w ich miastach, często w obszarach śródmiej-
skich.  Już w latach 90. w Wielkiej Brytanii ten model rewitalizacji został zarzucony 
na rzecz podejścia oddolnego, w którym decydującą rolę odgrywają, oprócz samo-

1 W przypadku odwołań do serii wydawniczej Rewitalizacja Miast Polskich podajemy każdorazowo 
numer tomu (T), ewentualnie także rozdziału (R). Spis dotychczas opublikowanych w ramach serii 
tomów znajduje się również na czwartej stronie okładki.

2 Co nie znaczy, że efekty realizacji nie mogą mieć zasięgu ponadlokalnego. Dobre projekty rewi-
talizacji powinny mieć pozytywny wpływ na rozwój całego miasta, a nawet regionu, jak ma to 
miejsce w przypadku najbardziej znanych projektów fl agowych w innych krajach europejskich.
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rządów miejskich, także lokalne społeczności. Mieszkańcy oraz inni użytkownicy re-
witalizowanych obszarów postrzegani są tam jako równoprawni partnerzy, mogący 
współdecydować o kształcie planowanych projektów (Oatley 1998). Można zatem 
śmiało powiedzieć, że decentralizacja praw i obowiązków w zakresie formułowania 
programów i prowadzenia procesów rewitalizacji stała się już częścią współczesnego 
europejskiego paradygmatu rewitalizacji (Roberts 2006; Hall 2007; Bryx i in. 2010, 
T9, R 3.1).

Właściwa organizacja i zarządzanie procesami rewitalizacji są kluczem do suk-
cesu. Głównym celem niniejszego opracowania jest zarysowanie ogólnego modelu 
organizacji i zarządzania procesem rewitalizacji na poziomie lokalnym z uwzględ-
nieniem istniejących w Polsce uwarunkowań. Przedstawiono także praktyczne możli-
wości wdrożenia docelowych rozwiązań, proponowanych przez zespół projektu Rewita-
lizacja miast polskich... (Rydzik 2009, T6; Bryx 2009a, T7; Ziobrowski 2010, T9). Ich 
sprecyzowanie powinno nastąpić na etapie tworzenia regulacji prawnych (np. ustawy) 
dotyczących rewitalizacji. 

Każdy proces rewitalizacji ma swoją specyfi kę, wynikającą z charakteru miejsca, 
genezy zjawisk problemowych oraz różnych celów strategicznych. Model rewitaliza-
cji na poziomie lokalnym powinien być zatem elastyczny i podatny na odkształcenia. 
Wspomniana specyfi ka miejsca sprawia, że na poziomie lokalnym trudno mówić o ja-
kimś uniwersalnym modelu rewitalizacji. W zależności od genezy problemów, stopnia 
degradacji i natury zjawisk kryzysowych nawet obszary położone w obrębie jednego 
miasta mogą wymagać zastosowania odmiennych schematów działań rewitalizacyj-
nych. Każdy model rewitalizacji wymaga skalibrowania do warunków i okoliczności, 
w jakich ma być stosowany (Roberts 2006, s. 19). Zaproponowany przez autorów mo-
del nie jest zatem gotową receptą, a jedynie propozycją schematu rozwiązań, która 
powinna okazać się pomocna w przygotowywaniu programów i realizacji procesów 
rewitalizacji. W zależności od konkretnych uwarunkowań niektóre elementy mogą 
okazać się zbyteczne, inne zaś będą wymagały rozbudowy. Ambicją autorów jest rów-
nież zwrócenie uwagi na kluczowe zagadnienia i kwestie związane z rewitalizacją, 
które bywają uwzględnianie w założeniach i celach, ale nie zawsze znajdują zastoso-
wanie na etapie operacyjnym. 

W modelu procesu rewitalizacji, rozumianego bardzo ogólnie jako pewien złożony 
system dynamiczny (patrz: Janas 2010a) wyróżnić możemy takie zasadnicze elementy 
jak: 
• obszar rewitalizacji stanowiący integralną część systemu miejskiego
• aktorzy zaangażowani w proces rewitalizacji
• działania i decyzje podejmowane przez aktorów uczestniczących w procesie
• szersze otoczenie procesu, do którego należy m.in. oprzyrządowanie prawno-

-organizacyjne, polityka miejska, zewnętrze możliwości fi nansowania procesu 
oraz – niemniej ważne – różnego rodzaju uwarunkowania społeczno-kulturo-
we. 
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Ponieważ rewitalizacja jest systemem dynamicznym, procesem – model powinien 
uwzględniać także czynnik czasu. Na rycinie przedstawiony został syntetyczny model 
koncepcyjny procesu rewitalizacji (ryc. 1). Jego rozwinięciem jest schemat, załączony 
jako wkładka do książki (załącznik nr 1).

Ryc. 1. Syntetyczny model koncepcyjny procesu rewitalizacji.
Źródło: Janas 2010a.

Obszar rewitalizacji jest fragmentem systemu miejskiego, złożonego z dwóch ści-
śle ze sobą powiązanych podsystemów:
• podsystemu urbanistycznego (fi zyczny, materialno-przestrzenny wymiar miasta) 

oraz 
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• podsystemu społeczno-gospodarczego3 (ludzie i ich działalność, w tym gospodar-
cza) (Wallis 1977, 1990).
Tak rozumiany obszar rewitalizacji jest zatem zarówno przedmiotem jak i pod-

miotem rewitalizacji.  Rewitalizacja, jeśli ma być procesem kompleksowym, musi brać 
pod uwagę równocześnie oba podsystemy i zachodzące pomiędzy nimi relacje. W ra-
mach obszaru rewitalizacji wyróżniono ponadto pięć płaszczyzn, które powinny być 
w szczególności uwzględniane na etapie planowania oraz w trakcie realizacji programu 
rewitalizacji (patrz: 4.4). W ramach podsystemu społeczno-gospodarczego wyróżniono 
płaszczyznę społeczną (problemy, zagadnienia dotyczące lokalnej społeczności i innych 
użytkowników obszaru) oraz płaszczyznę gospodarczą. W ramach podsystemu urba-
nistycznego wyodrębniono zagadnienia związane z tkanką urbanistyczną (zabudowa, 
infrastruktura, ład przestrzenny itd.) oraz problematykę dotyczącą elementów środowi-
ska przyrodniczego (powierzchnie biologicznie czynne, miejska zieleń, problem zanie-
czyszczenia środowiska itd.). Piąta płaszczyzna – tożsamość i wizerunek obszaru – wią-
że się zarówno z podsystemem społecznym (tożsamość terytorialna mieszkańców) jak 
i z podsystemem urbanistycznym (tożsamość miejsca). Wizerunek obszaru kreowany 
może być również poprzez działania w sferze społecznej jak i urbanistycznej. 

Aktorzy rewitalizacji4, to wszystkie podmioty zaangażowane w proces rewitalizacji. 
Można wśród nich wyróżnić różnego rodzaju instytucje publiczne, podmioty prywatne, 
podmioty społeczne oraz ekspertów. Do aktorów rewitalizacji należą zarówno podmio-
ty bezpośrednio związane z obszarem rewitalizacji (lokalna społeczność oraz instytucje, 
organizacje pozarządowe, sektor prywatny związany z obszarem rewitalizacji itd.); jak 
również podmioty usytuowane na zewnątrz rewitalizowanego obszaru (np. instytucje po-
nadlokalne, zewnętrzni inwestorzy i deweloperzy, mieszkańcy innych części miasta itd.). 

Działania rewitalizacyjne podejmowane przez aktorów rewitalizacji uwarunkowa-
ne są w znacznej mierze informacjami, jakie aktorzy posiadają o rewitalizowanym ob-
szarze. Stąd tak istotne jest monitorowanie – zarówno stanu miast (co ułatwi m.in. wła-
ściwy wybór obszarów do rewitalizacji), jak i samego procesu rewitalizacji (co z kolei 
umożliwi korektę programu w trakcie jego realizacji). Istotnych informacji w przyszło-
ści dostarczy również ewaluacja procesu rewitalizacji. Koncepcje systemu monitorowa-
nia degradacji miast i procesów rewitalizacji pogłębione i rozwinięte zostały w pracy W. 
Jarczewskiego i J. Jeżaka (2010, T11).

3 A. Wallis (1977) używa terminu podsystem społeczny w szerokim znaczeniu, które obejmuje ca-
łokształt ludzkiej aktywności, w tym działalność gospodarczą (ekonomia jest wszak nauką spo-
łeczną). Ponieważ przymiotnik społeczny często używany jest w węższym, czysto socjologicznym 
znaczeniu – autorzy zdecydowali się na użycie terminu podsystem społeczno-gospodarczy, aby 
uniknąć nieporozumień wynikających z zawężonego rozumienia określenia społeczny.  

4 Pojęcie aktor, w zależności od kontekstu, oznacza zarówno jednostki (mieszkaniec, przedsiębiorca 
itd.), jak i zbiorowości (społeczność, przedsiębiorcy itd.), jak i instytucje i organizacje (wspólnota 
mieszkaniowa, fi rma, urząd wojewódzki itd.).
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Działania rewitalizacyjne, które odpowiednio uporządkowane można przedsta-
wić w postaci pewnej procedury5, stanowią trzon procesu rewitalizacji. Do działań rewi-
talizacyjnych należą wszystkie czynności, konieczne do osiągnięcia celów rewitalizacji. 
Będą to więc zarówno:
• działania i decyzje polityczne (np. budowa porozumienia na rzecz rewitalizacji, 

przyjęcie odpowiednich uchwał itd.)
• działania organizacyjno-zarządcze (np. organizacja zespołu projektowego, zawią-

zanie partnerstw, organizacja biura operatora itd.)
• działania badawcze i planistyczne (np. identyfi kacja obszarów kryzysowych, po-

wiązanie projektów w spójny program, opracowanie szczegółowych planów reali-
zacyjnych itd.)

• działania realizacyjne – wcielające plan w życie (zawieranie umów z wykonawca-
mi, realizacja projektów itd.). 
Właściwe działania rewitalizacyjne, w szczególności działania związane z przy-

gotowaniem programu rewitalizacji, a następnie z jego realizacją, powinny zostać po-
przedzone działaniami partycypacyjnymi, które zapewnią współudział w procesie 
rewitalizacji również lokalnej społeczności i innym interesariuszom. Partycypacja 
społeczna w procesie rewitalizacji umożliwia uzyskanie większej trwałości efektów 
(dzięki akceptacji działań i poczuciu współsprawstwa) oraz zwiększa trafności inter-
wencji. 

Rewitalizacja z defi nicji wymaga współpracy wszystkich podmiotów, których 
dotyczy. Partnerskie podejście do realizacji projektów rewitalizacyjnych umożliwia 
uzyskanie efektu synergii i otrzymanie lepszych rezultatów mniejszym kosztem, po-
nadto partnerstwo zwiększa dostęp do różnych źródeł fi nansowania. Wspólne dzia-
łanie zwiększa również innowacyjność i pozwala na wzajemne uczenie się (Carter 
2006). Budowanie partnerstwa i prawdziwa partycypacja (nie manipulacja) nie są jed-
nak zadaniami łatwymi do osiągnięcia i wymagają od wszystkich uczestników dobrej 
woli i przełamania uprzedzeń oraz barier mentalnych6. Ze strony władz miejskich nie-
zbędne jest wypracowanie systemu zachęt dla partnerów w formie dofi nansowania, 
a także wsparcia organizacyjnego i/lub rzeczowego inicjatyw realizowanych przez 
partnerów. 

Oprzyrządowanie prawno-organizacyjne to zbiór instrumentów prawnych i fi -
nansowych, jak również metod i technik, które umożliwiają (lub ułatwiają) realizację 
działań rewitalizacyjnych. Większość proponowanych narzędzi należy do szerszego 
otoczenia systemu, stanowiąc element prawodawstwa ogólnoeuropejskiego, krajowego, 

5 mowa o procedurze w znaczeniu potocznym – pewnym schemacie postępowania, nie w znaczeniu 
procedury prawnej (reguł postępowania).

6 Taką barierą jest np. postrzeganie wszelkiego rodzaju władzy (nawet jeśli została wybrana demo-
kratycznie) jako w pewien sposób narzuconej, a z drugiej strony tendencja władz do traktowania 
obywateli jako petentów.
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regionalnego i lokalnego. Ten element systemu w największym stopniu odzwierciedla 
przejściowy charakter modelu opartego na obecnie funkcjonującym systemie prawno-
organizacyjnym. Poza istniejącymi narzędziami, zawarte zostały tu również postulo-
wane rozwiązania docelowe (takie jak np. Krajowy Fundusz Rewitalizacji Miast) lub 
istniejące, lecz z różnych względów bardzo rzadko wykorzystywane i wymagające po-
prawy (np. Partnerstwo Publiczno-Prywatne) (załącznik 1). 

W chwili obecnej brak proponowanych instrumentów, a szerzej – brak polity-
ki rewitalizacji na poziomie krajowym (patrz: Ziobrowski, Jarczewski 2010, T8) – 
znacząco utrudnia realizację programów rewitalizacji. Optymalizacja wykorzystania 
istniejących możliwości (prawnych, fi nansowych i organizacyjnych), połączona z de-
terminacją lokalnych władz oraz coraz większą wiedzą i liczbą doświadczeń rewi-
talizacyjnych, już obecnie stwarzają szansę na przeprowadzenie udanych procesów 
rewitalizacji (ramka I). 

Ramka I. Podstawa udanego programu rewitalizacji

Stworzenie dobrych rozwiązań prawnych oraz budowa sprawnego systemu fi nanso-
wania programów rewitalizacji mają ogromne znaczenie dla ich powodzenia. Nale-
ży jednak podkreślić, że ani odpowiednio wysokie fi nansowanie ani najdoskonalszy 
system prawny nie zagwarantują automatycznie sukcesu.  Absolutnie niezbędne są 
odpowiednie motywacje, chęci oraz determinacja ze strony lokalnych władz. Inne 
podmioty tego procesu, na czele z mieszkańcami, powinny zobaczyć w rewitalizacji 
także szansę dla siebie i włączyć się aktywnie w  cały proces.

U podstaw każdego udanego dużego programu miejskiego leży pewna docelowa wi-
zja, wokół której koncentruje się koalicja złożona z przedstawicieli wielu grup intere-
sów i organizacji, na czele z władzami miejskimi (Sagan 2000).    

Istotne są ponadto szeroko rozumiane uwarunkowania kulturowe, w tym zwłaszcza 
kultura rządzenia, aktywność obywatelska, rozumienie interesu publicznego itp.

Czas ma duże znaczenie dla procesu rewitalizacji. Zbytnie rozciągnięcie działań 
rewitalizacyjnych w czasie może zniweczyć efekt synergetyczny rewitalizacji. Budując 
model o dość wysokim stopniu uogólnienia nie jest jednak możliwe zadeklarowanie, 
ani nawet przybliżenie ram czasowych. Każdy program, w zależności od konkretnych 
uwarunkowań, skali problemów i przyjętych rozwiązań będzie miał inny harmonogram. 
Właściwe rozplanowanie działań w czasie jest niezbędne do prawidłowego przeprowa-
dzenia całego procesu. 

W procesie rewitalizacji niezbędne jest odpowiednie uporządkowanie zadań. Pro-
ponowanej w niniejszej publikacji kolejności działań nie należy jednak traktować zbyt 
rygorystycznie. Zadania i czynności zostały tu uporządkowane w pewien logiczny ciąg. 
Specyfi czne uwarunkowania mogą wymusić jednak zmianę kolejności lub pominięcie 
pewnych etapów. Docelowo lokalny program rewitalizacji powinien być wpisany w wie-
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loletni plan inwestycyjny gminy, a przesłankami do zmian powinny być głównie wyniki 
monitoringu.  W praktyce należy jednak uwzględnić również ograniczenia wynikające 
chociażby z rocznego systemu budżetowania gmin. Ważną determinantą jest również 
czasochłonność niektórych procedur planistycznych. 

Proces rewitalizacji podzielony został na pięć faz: 
1) Faza inicjująca – dostrzeżenie problemów i wskazanie obszarów kryzysowych, do-

prowadzenie do rozpoczęcia działań w kierunku rewitalizacji.
2) Faza ustalania zakresu – dokładniejsze określenie oraz rozpoznanie problemów 

i uwarunkowań, a także  wybór obszaru (obszarów) do rewitalizacji. 
3) Faza planowania – przygotowanie programu rewitalizacji oraz jego integracja z in-

nymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi. 
4) Faza realizacji – wdrożenie zaplanowanych interwencji.
5) Faza fi nalizacji, w której formalnie zakończona i podsumowana zostanie realizacja 

programu, choć proces szerzej rozumianej rewitalizacji (patrz: Czym jest rewitali-
zacja miast?) będzie trwał znacznie dłużej.  
Zgodnie z zasadami podejścia systemowego – udane programowanie i sterowanie każ-

dym programem rewitalizacji zależeć będzie w znacznej mierze od poznania i zrozumienia 
relacji, zachodzących pomiędzy wszystkimi elementami systemu oraz pomiędzy systemem 
a jego otoczeniem (Bertalanffy 1968; Quade, Boucher 1968; Kisielnicki 1986; Richmond 
1991; Cempel 2008; Janas 2010a). Opis modelu narzuca pewną sekwencyjność, co może su-
gerować liniowy charakter modelu. Tymczasem wiele proponowanych działań oraz identyfi -
kowanych relacji niejednokrotnie nakłada się w czasie lub zachodzi równolegle, co znacznie 
lepiej niż tekst uwidacznia załączony jako wkładka do książki schemat (załącznik nr 1).

Czym jest rewitalizacja miast?
Komitet Naukowy Projektu7 przyjął następującą defi nicję rewitalizacji: Rewitali-

zacja jest to skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, 
społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju i mający 
na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzyso-
wym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej 
i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowe-
go, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

W świetle tej defi nicji rewitalizacja jest:
• procesem celowym – zaplanowanym i skoordynowanym działaniem ukierunko-

wanym na odwrócenie negatywnych trendów zachodzących w obszarach kryzyso-
wych miast

7 Projekt badawczy zamawiany pt. Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzic-
twa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, w ramach którego przygo-
towano niniejsze opracowanie. 



60  Część II. Model procesu rewitalziacji – poziom lokalny

• procesem wielowymiarowym i międzysektorowym, w którego realizację zaanga-
żowane są podmioty sektora publicznego i prywatnego jak też społecznego

• procesem zintegrowanym, realizowanym w ramach i w nawiązaniu do szerszych 
polityk rozwojowych (w tym polityki miejskiej) i w powiązaniu z innymi doku-
mentami planistycznymi.
Rewitalizacją w tym ujęciu nie są natomiast:

• procesy żywiołowe takie jak np. gentryfi kacja8, choć nierzadko towarzyszą one, 
bądź są efektem rewitalizacji (nie zawsze zamierzonym)

• działania inwestycyjne miasta, a także podmiotów prywatnych, niewpisane w szer-
szy program rozwoju i niepowiązane z działaniami innych podmiotów9. 
W literaturze przedmiotu, zwłaszcza socjologicznej, można spotkać się także 

z szerszym podejściem do rewitalizacji, rozumianej jako skomplikowany proces prze-
mian zdegradowanych obszarów miast, w którym plany i strategie są jedynie składo-
wą – ważną, ale nie jedyną. Sam przebieg procesu jest natomiast wypadkową postaw, 
motywacji i działań wielu zaangażowanych w niego podmiotów (Smagacz 2008). Re-
witalizacja jest w tym ujęciu nie tylko przedmiotem, ale i podmiotem społecznej ak-
tywności. 

Przedstawiony model procesu rewitalizacji na poziomie lokalnym jest przygoto-
wany z myślą o władzach lokalnych i regionalnych oraz operatorach rewitalizacji. Kon-
centruje się na planowaniu pewnych interwencji i ich oddziaływaniu. Należy jednak 
pamiętać, że procesy zainicjowane poprzez realizację określonych projektów nie kończą 
się wraz z formalnym zakończeniem programu rewitalizacji i nie mogą być wyrwane 
z szerszego kontekstu, jakim jest całe miasto. V. A. Hausner (1993) – dokonując analizy 
brytyjskich doświadczeń rewitalizacyjnych – podkreśla, że największą słabością wielu 
programów rewitalizacji, było krótkookresowe, fragmentaryczne podejście, bazu-
jące na pojedynczych projektach, bez całościowego planu, wpisującego się w stra-
tegię rozwoju miasta jako całości.

Aby uniknąć nieporozumień defi nicyjnych, w niniejszym opracowaniu termin pro-
ces rewitalizacji, używany jest konsekwentnie w rozumieniu cytowanej wcześniej de-
fi nicji.

Program rewitalizacji odnosić będzie się do formalnego dokumentu (najczęściej 
będzie to lokalny program rewitalizacji – LPR), w którym opisane są cele i zamierzenia, 

8 W świetle przyjętej defi nicji – procesy zachodzące np. na krakowskim Kazimierzu nie sposób 
określić mianem rewitalizacji. Gentryfi kacja Kazimierza nie była efektem planowych i skoordy-
nowanych działań, lecz oddolnym procesem żywiołowym spowodowanym wieloma czynnikami 
społecznymi i gospodarczymi (Murzyn 2006). Plany rewitalizacji tej dzielnicy pozostały na papie-
rze, a nieliczne projekty infrastrukturalne realizowane przez miasto były realizowane niezależnie 
od siebie. 

9 Odnowa placu miejskiego, rewaloryzacja zespołu zabytkowego, szkolenia dla bezrobotnych itd. 
mogą być elementami procesu, projektami realizowanymi w ramach programu rewitalizacji, same 
w sobie jednak nie są rewitalizacją. 
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a także planowany przebieg części realizacyjnej procesu rewitalizacji (harmonogram 
fi nansowo-rzeczowy). 

Z kolei pod pojęciem projekt rewitalizacji rozumieć będziemy pojedyncze za-
danie, wpisane w program rewitalizacji i realizowane w procesie rewitalizacji. Warto 
przy tym zaznaczyć, że proces rewitalizacji nie jest jedynie sumą realizowanych pro-
jektów, ale składają się nań również inne działania, w tym przygotowawcze i plani-
styczne.

Po co rewitalizować?
Do podstawowych celów rewitalizacji, zgodnie z przyjęta defi nicją, należą:

• przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, prowadzącym do degradacji obszarów 
wewnątrz miast

• zapobieganie zjawiskom kryzysowym
• aktywizacja społeczna i gospodarcza
• ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
• podtrzymanie lokalnej tożsamości lub stworzenie warunków dla jej zaistnienia
• zrównoważony rozwój.

W wyniku realizacji tych celów powinien podnieść się poziom i jakość życia 
mieszkańców miast (nie tylko w obszarach rewitalizacji), a miasto na powrót powinno 
być „dobrym miejscem do życia”, co z kolei powinno się przełożyć na ograniczenie 
przenoszenia się mieszkańców do strefy podmiejskiej i zahamować negatywny proces 
rozlewania się miast10 (urban sprawl) (Domański 2009, T4, R4.4).  

Na czym polega istota rewitalizacji?
W tym miejscu pojawić się może jednak pytanie, czy powyżej zarysowanych celów 

nie można zrealizować w inny sposób i czym działania rewitalizacyjne różnią się od 
standardowych działań modernizacyjnych i inwestycyjnych?

Idea rewitalizacji zapoczątkowana została w krajach Europy Zachodniej, które 
– pomimo szybkiego wzrostu gospodarczego po zakończeniu II wojny światowej – 
nie zdołały zapobiec degradacji i polaryzacji obszarów wewnątrzmiejskich (więcej 
o przyczynach degradacji miast: Micek 2009b, T1, R2; Krawczyk 2009a, T3, R2.1; 
Domański, Gwosdz 2010, T8, R3; Jarczewski 2010, T8, R4; Zborowski 2010, T8, 
R5; Karwińska 2010, T8, R6). Początkowo wysiłki koncentrowano na zwalczaniu 
objawów zjawisk kryzysowych poprzez wyburzanie zdegradowanej tkanki miejskiej, 
tzw. „czyszczenie” (cleansing), a następnie wprowadzanie nowej zabudowy, często 
też nadanie dzielnicom nowych funkcji (Roberts 2006, Hall  2007). Wkrótce jednak 
okazało się, że działania te, choć dzięki olbrzymim nakładom fi nansowym bardzo 

10 Negatywny z punktu widzenia kosztów środowiskowych (zabudowa terenów zielonych, 
natężenie ruchu samochodowego i emisja spalin, wysoka energochłonność itd.), kosztów 
ponoszonych na ekstensywną rozbudowę infrastruktury komunalnej oraz dewastację krajo-
brazu. 
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spektakularne, nie rozwiązywały problemów, a jedynie prowadziły do ich relokacji. 
Wkrótce zorientowano się, że pełny sukces (zarówno w wymiarze ekonomicznym, 
jak i społecznym) można odnieść jedynie poprzez wszechstronne działania i inte-
grację celów realizowanych do tej pory niezależnie od siebie, w różnych sektorach. 
Co więcej, w związku z ograniczonymi środkami, które mogły być przeznaczone na 
realizację kompleksowych programów, okazało się, że znacznie lepsze efekty przy-
nosi koncentracja działań w obszarach najbardziej zdegradowanych (Roberts 2006). 
Istotą rewitalizacji jest bowiem osiągnięcie efektu synergii przestrzennej – suma 
działań realizowanych w ograniczonych obszarach, w tym samym czasie i we 
wzajemnym powiązaniu daje znacznie lepszy efekt niż suma tych samych dzia-
łań rozproszonych w przestrzeni miasta, realizowanych niezależnie od siebie 
i w różnym czasie. 

Trudność polega na takim doborze i uporządkowaniu zadań do realizacji w okre-
ślonym obszarze, które umożliwią przekroczenie pewnego progu, osiągnięcie masy kry-
tycznej i pozwolą na odwrócenie negatywnych trendów. Jedną z kluczowych kwestii jest 
zatem właściwy dobór wielkości obszaru w stosunku do budżetu projektu (problem ska-
li). Wybór zbyt dużego obszaru może prowadzić do rozproszenia działań i zbyt słabego 
efektu synergii. Zbyt mały obszar z kolei, nawet jeśli zostanie w całości przekształcony, 
może nie posiadać wystarczającego potencjału, aby doprowadzić do trwałej zmiany ne-
gatywnych trendów.

Ramka II. Działania rewitalizacyjne mają sens jedynie wówczas, gdy:

• podejmowane są w obszarach kryzysowych, których poprawa nie jest możliwa 
przy zastosowaniu standardowych środków

• dotyczą wyraźnie delimitowanych, wewnętrznie spójnych fragmentów miasta (nie 
całych miast!) (patrz: 2.3, ramka IV)

• wybór obszarów i potrzeba rewitalizacji zostały merytorycznie uzasadnione

• istnieje prawdopodobieństwo realizacji całego programu (możliwość pozyskania 
środków adekwatnych do rozmiaru planowanej interwencji, brak krytycznych ba-
rier)

• istnieją silne motywacje do podjęcia działań rewitalizacyjnych (poza chęcią po-
prawy politycznych notowań).

Dlaczego rewitalizacja jest fair?
Decyzja o rewitalizacji oznacza, że miasto (rzadziej region) decyduje się przezna-

czyć publiczne pieniądze, pochodzące m.in. od mieszkańców całego miasta, na działania 
i inwestycje skumulowane w bardzo zawężonym obszarze. Kontrowersje budzi nie tyle 
fakt realizacji inwestycji, które przyniosą bezpośrednie korzyści jedynie ograniczonej 
liczbie mieszkańców (zdecydowana większość inwestycji miejskich ma taki charak-
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ter), co ich koncentracja11. Często pojawia się zatem wątpliwość, czy działanie takie 
jest uczciwe wobec innych mieszkańców, którzy nie skorzystają w tak wielkim stopniu 
z efektów planowanych działań? (patrz: Domański, Gwosdz 2010, T8, R3.4). 

Słuszne wydaje się założenie, że miasto stanowi pewną całość. Jeśli jakaś część ule-
ga degradacji, to odbija się, to na całym mieście – wzrost przestępczości dotyczy prze-
cież nie tylko obszaru zdegradowanego, ubożenie ludności i upadek lokalnych przed-
siębiorstw odbija się negatywnie na całym budżecie miasta z tytułu obniżenia wpływu 
z podatków. „Złe dzielnice” mogą nadszarpnąć wizerunek i markę miasta – rzecz nie-
zwykle istotna we współczesnym mobilnym świecie, w którym miasta są zmuszone ze 
sobą konkurować o mieszkańców, inwestorów  i turystów (Markowski 1999). 

W końcu powołać należy się również na zasadę solidarności społecznej, która po-
stuluje, aby ci, którym powodzi się lepiej, pomogli tym, którym powiodło się gorzej. 
Warto zaznaczyć, że w perspektywie długookresowej pomoc ta wcale nie musi być 
bezinteresowna. Udany proces rewitalizacji przynosi korzyści całemu miastu i regio-
nowi.

Program rewitalizacji zakończony sukcesem przynosi wymierne zyski w postaci 
wzrostu cen nieruchomości. Zysk ten powinien być również sprawiedliwie dzielony 
w zależności od stopnia zaangażowania partnerów (Bryx 2009b, T7, R2).

Akceptacja działań rewitalizacyjnych, czyli zgoda na koncentrację działań i środ-
ków w wybranym fragmencie miasta, zależy w znacznej mierze od funkcji i charakteru 
danego obszaru miasta. Z pewnością łatwiej będzie uzyskać taką zgodę w przypadku 
obszarów centralnych, śródmieść. Nie tylko dlatego, że są one użytkowane przez więk-
szość mieszkańców miasta, ale także z uwagi na ich symboliczne znaczenie (Wallis 
1979). Stosunkowo łatwo można uzasadnić rewitalizację obszarów o dużej wartości hi-
storycznej i kulturowej (najczęściej są to jednocześnie centra miast). Natomiast rewita-
lizacja obszarów bardziej peryferyjnych, w tym osiedli wielkopłytowych, czy obszarów 
poprzemysłowych (które często nie funkcjonują w świadomości terytorialnej miesz-
kańców) może budzić sprzeciw. Dlatego, zwłaszcza w przypadku tego typu obszarów, 
istotne znaczenie w przekonaniu społeczności miasta do rewitalizacji ma możliwość 
pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych. 

Po co model rewitalizacji?
Przedstawiony w niniejszym opracowaniu model rewitalizacji na poziomie lokal-

nym ma za zadanie:
• pomóc w optymalizacji procesów rewitalizacji w warunkach polskich, proponując 

możliwie ogólny i elastyczny schemat postępowania oraz zestaw narzędzi (istnie-
jących i docelowych) do wykorzystania przez praktyków i osoby odpowiedzialne 
za kreowanie polityki miejskiej, w szczególności polityki rewitalizacyjnej;

11 Dobrym przykładem na istnienie tego dylematu jest zachowanie radnych miasta Krakowa, którzy 
postulowali objęcie programem rewitalizacji całego miasta, tak aby środki unijne przeznaczone na 
rewitalizację można było „sprawiedliwie” podzielić.
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• ułatwić rozumienie złożonego procesu, jakim jest rewitalizacja, poprzez całościo-
we ukazanie zależności pomiędzy różnymi elementami procesu;

• zwrócić uwagę na kluczowe elementy/etapy procesu rewitalizacji.
• Proponowany model można również traktować jako praktyczne narzędzie, pomoc-

ne przy planowaniu programów rewitalizacji. W oparciu o przedstawiony sche-
mat możliwe jest budowanie procedur realizacyjnych dla konkretnych programów. 
W zależności od potrzeb, pewne elementy tego modelu można uszczegółowić lub 
rozbudować (np. uzupełniając listę aktorów rewitalizacji), a inne zredukować (np. 
dostępne źródła fi nansowania). 
Powyższe cele wpłynęły na stopień szczegółowości prezentowanego modelu. Wła-

ściwa redukcja elementów systemu i wybór cech oraz relacji istotnych z punktu widzenia 
celów modelowania nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza gdy chcemy osiągnąć więcej 
niż jeden cel. Model rewitalizacji na poziomie lokalnym dla miast polskich, powinien 
być z jednej strony na tyle uniwersalny, aby mógł zostać zastosowany w różnych warun-
kach; z drugiej strony – na tyle szczegółowy, aby był przydatny również, jako praktycz-
ne narzędzie do wykorzystania w procesie przygotowywania rewitalizacji. Załączony 
do niniejszego tomu schemat modelu (załącznik nr 1) jest, więc efektem kompromisu 
między podejściem analitycznym a syntetycznym.

Jak proponowany model rewitalizacji ma się do rzeczywistości?
Przyjmując pełną odpowiedzialność za niedociągnięcia i błędy, autorzy pragną 

podkreślić, że przedstawionego modelu procesu rewitalizacji na poziomie lokalnym 
nie należy traktować jako sztywnej procedury ani gotowej recepty na budowę i reali-
zację programu rewitalizacji. Proponowany przez nas model jest w miarę uniwersalną 
propozycją rozwiązania optymalnego, swego rodzaju wzorcem, który powinien ułatwić 
organizację, planowanie i realizację procesu rewitalizacji w konkretnych miejscach12. 
Autorzy, bazując na dotychczasowych doświadczeniach polskich miast oraz sięgając do 
bogatych doświadczeń zagranicznych, starali się w jak największym stopniu uwzględ-
niać różnorodne uwarunkowania i ograniczenia. 

Proponowany model procesu rewitalizacji nie jest zatem wzorcem nieosiągalnym, 
lecz schematem możliwym do realizacji już teraz w polskich warunkach. Wszelkie pozy-
tywne zmiany w otoczeniu systemu rewitalizacji, jak: zaistnienie polityki rewitalizacji, 
stworzenie systemowych rozwiązań na szczeblu krajowym i regionalnym13, pojawienie 
się nowych rozwiązań prawnych i poprawa istniejących, nowe źródła i schematy fi nan-
sowania – to wszystko z pewnością ułatwi i przyspieszy realizację procesów rewitaliza-
cji w polskich miastach oraz umożliwi zwiększenie ich skali. W chwili obecnej sukces 

12 Należy tu zaznaczyć, że przyjęte rozwiązania tworzone były głównie z myślą o rewitalizacji ob-
szarów mieszkaniowych. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych 
itp. wymaga z jednej strony pominięcia pewnych działań, które w tym wypadku są nieadekwatne; 
z drugiej strony – uwzględnienia innych działań, specyfi cznych dla tego typu obszarów.   

13 Np. powstanie ustawy rewitalizacyjnej, stworzenie Krajowego Funduszu Rewitalizacji Miast itd.
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procesu rewitalizacji zależy przede wszystkim od zaistnienia wizji oraz silnej motywacji 
i determinacji w jej realizacji w ramach istniejących rozwiązań prawnych i przy ograni-
czonych i rozproszonych źródłach fi nansowania.

Uwagi praktyczne, czyli jak czytać schemat modelu?
Wizualizacja modelu jest bardzo ważną składową całego procesu modelowania 

(szerzej o modelowaniu rewitalizacji: Janas 2010a). Wizualizacja może stanowić ilu-
strację, ułatwiającą zrozumienie modelu opisanego słowami, ale może być również spo-
sobem budowania koncepcji i stanowić punkt wyjścia dla słownego opisu, jak miało to 
miejsce w niniejszym przypadku. Przedstawienie modelu w postaci grafi cznego sche-
matu relacyjnego ma za zadanie również ułatwić dokonanie krytycznej refl eksji i dalsze 
rozwijanie modelu lub jego adaptację do konkretnych uwarunkowań.

Na pierwszy rzut oka, załączony schemat wydaje się być mało czytelny i skom-
plikowany. Celem autora było przedstawienie złożonego modelu jako całości, tak aby 
– w myśl podejścia systemowego – możliwe było dostrzeżenie pojedynczych drzew oraz 
ich miejsca w lesie widzianym jako całość (Richmond 1991). Aby ułatwić odczytanie 
i zrozumienie schematu bez konieczności sięgania do tekstu, poniżej przedstawiono po-
krótce zasady konstrukcji schematu i objaśnienie do legendy zamieszczonej na schema-
cie (załącznik 1, wkładka).  

Modelowany proces rewitalizacji podzielony został na pięć faz (opis wzdłuż lewej 
krawędzi schematu). Poczynając od góry są to: 
1)  Faza inicjująca
2)  Ustalanie zakresu
3)  Planowanie
4)  Realizacja
5)  Finalizacja. 

W kolumnach od lewej do prawej (opis u góry schematu), przedstawiono najważ-
niejsze składowe procesu. Są to kolejno: 
•  dokumenty i narzędzia
•  działania i decyzje
•  działania partycypacyjne (partycypacja) 
•  elementy monitorowania i ewaluacji (monitoring) 
•  aktorzy biorący udział w procesie rewitalizacji. 

Główny trzon modelu stanowi schemat działań i decyzji podejmowanych w pla-
nowym procesie rewitalizacji. Działania i decyzje (opisane w prostokątach) zostały 
w miarę możliwości uporządkowane według kolejności występowania (od góry do 
dołu), tym niemniej przyjętą kolejność należy traktować elastycznie. Z uwagi na bar-
dzo różny czas potrzebny na realizację różnych działań, wiele z nich będzie w rze-
czywistości na siebie zachodzić. Niektóre działania, w szczególności te, które są naj-
ściślej ze sobą powiązane, powinny wręcz zachodzić równocześnie – np. działania 
planistyczne, jak wprowadzenie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego (jeśli konieczne), czy procedura sporządzenia miejsco-
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wego planu zagospodarowania przestrzennego – powinny być ściśle zintegrowane 
z tworzeniem programu rewitalizacji. 

Relacje pomiędzy poszczególnymi działaniami wraz z ich kierunkiem ozna-
czono strzałkami. Strzałki w kolorze pomarańczowym oznaczają logiczną kolej-
ność działań rewitalizacyjnych, natomiast strzałki w kolorze granatowym ozna-
czają powiązania informacyjne pomiędzy działaniami. W niektórych przypadkach 
kierunek tych powiązań jest przeciwny w stosunku do kolejności działań. Oznacza 
to, że na późniejszym etapie mogą pojawić się istotne informacje, które wymuszą 
modyfi kację, lub całkowitą zmianę rozwiązań, ustaleń przyjętych wcześniej. Są to 
zatem sprzężenia zwrotne, które umożliwiają optymalizację planowanego systemu 
rewitalizacji. Granatowe strzałki oznaczone przerywaną linią oznaczają słabsze lub 
potencjalne powiązania, natomiast przerywane strzałki pomarańczowe sugerują al-
ternatywną kolejność działań. 

Strzałki w kolorze ciemno-różowym oznaczają powiązania głównych działań rewi-
talizacyjnych z działaniami partycypacyjnymi, natomiast strzałki niebieskie łączą dzia-
łania z systemem monitoringu i ewaluacji. Narzędzia i dokumenty przyporządkowano 
do określonych działań poprzez umieszczenie numerów, odpowiadających właściwym 
działaniom rewitalizacyjnym; dodatkowo narzędzia połączono z działaniami strzałkami 
w kolorze zielonym.

Do każdego z głównych działań przyporządkowano aktorów, oznaczając kolo-
rami stopień ich zaangażowania w danym działaniu. Kolor czerwony oznacza główny 
podmiot odpowiedzialny za realizację działania. Kolorem pomarańczowym zazna-
czono innych ważnych współwykonawców działania, natomiast na żółto zaznaczono 
podmioty odgrywające rolę pomocniczą lub potencjalnie mogące uczestniczyć w re-
alizacji działania. Przyporządkowanie to ma charakter orientacyjny i w konkretnych 
przypadkach matryca „działania – aktorzy”, może wyglądać odmiennie. Wśród akto-
rów wyróżniono:
• podmioty o charakterze publicznym: Urząd Miasta (UM), , polityków (POL) oraz 

inne instytucje publiczne różnych szczebli (PUB)
• podmioty spoleczne: stowarzyszenia i organizacje społeczne, pozarządowe (NGO) 

oraz społeczność lokalną (SPL)
• właściciele i przedsiębiorcy: właściciele nieruchomości (WŁN), prywatni przed-

siębiorcy (PP), deweloperzy (DV)
• eksperci (EXP): członkowie zespołu projektowego (planiści i architekci, eksperci 

zewnętrzni, naukowcy) oraz instytucja őperatora rewitalizacji (OP)14.
Niektórzy aktorzy mogą odgrywać wiele ról naraz – właściciele nieruchomości, 

czy przedsiębiorcy często przynależą do lokalnej społeczności, a politycy mogą repre-
zentować instytucje publiczne, na czele których stoją itd.

Załączony schemat można czytać na różne sposoby – od góry do dołu, śledząc 
porządek proponowanych działań; poziomo – patrząc jakie narzędzia i dokumenty są do 

14 W jednym z wariantów zespół projektowy pełni w fazie realizacji również rolę operatora.
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wykorzystania na danym etapie, jakie działania partycypacyjne i monitorujące powinny 
zostać podjęte oraz jakie są role różnych aktorów w określonym zadaniu? Największą 
zaletą jest jednak możliwość dostrzeżenia relacji między różnymi elementami całego 
systemu. 

Większość elementów schematu można uszczegółowić, co może okazać się celowe 
na etapie tworzenia programu rewitalizacji w konkretnych uwarunkowaniach. W niniej-
szym modelu zdecydowano się na szerszy opis działań, związanych z przepływem infor-
macji i koordynacją działań pomiędzy kluczowymi partnerami procesu (działanie 4.1). 
W przypadku niedostatku środków i niedoskonałości prawno-organizacyjnych, to wła-
śnie to działanie może się okazać kluczem do sukcesu. Schematycznie przedstawiono 
również etap realizacji projektów w odniesieniu do pięciu głównych płaszczyzn obszaru 
rewitalizacji (a szerzej systemu miejskiego) (działanie 4.4).

Oznaczenia kolorystyczne prostokątów oraz wykorzystane w schemacie dodatko-
we piktogramy i symbole zostały szczegółowo opisane w legendzie schematu. 

Z uwagi na częściowo podręcznikowy charakter niniejszego tomu, aby ułatwić 
czytanie kontekstowe, wprowadzono szereg piktogramów sygnalizujących pojawienie 
się w danym akapicie zagadnień, odnoszących się do:

 
– narzędzi

 
– aktorów

 
– partycypacji

 

 
– dokumentów

 
– monitoringu  – planowania przestrzennego
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1. Faza inicjująca

Inicjowanie procesu rewitalizacji rozpoczyna się wraz z dostrzeżeniem problemów 
degradacji i deprywacji w mieście (1.1) (ryc. 2). Jest to wyraz przekonania, że zahamowa-
nie i odwrócenie negatywnych trendów na obszarach zdegradowanych wymaga podjęcia 
kompleksowego działania, jakim jest rewitalizacja. Inicjatywa na rzecz podjęcia działań 
rewitalizacyjnych może należeć do władz miasta, ale może być również działaniem oddol-
nym, płynącym ze strony mieszkańców, lokalnych stowarzyszeń, przedsiębiorców działa-
jących w mieście, czy środowisk opiniotwórczych (lokalni liderzy, środowiska naukowe, 
twórcze itd.). Ktokolwiek jednak by nie był inicjatorem – ostatecznie to władze miasta 
muszą jednak wziąć odpowiedzialność za organizację procesu rewitalizacji. Formalnym 
zamknięciem działań inicjujących rewitalizację jest przyjęcie przez radę miasta uchwały 
o przystąpieniu do sporządzania lokalnego programu rewitalizacji (1.4). Zanim do tego 
dojdzie potrzebna może być budowa szerszego porozumienia w celu zapewnienia poli-
tycznego i społecznego poparcia dla idei rewitalizacji (1.2). W oparciu o wyniki audytu 
miejskiego powinny zostać zidentyfi kowane obszary kryzysowe w mieście, które poten-
cjalnie będą mogły stać się areną działań rewitalizacyjnych (1.3). 
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Ryc. 2. Schemat działań rewitalizacyjnych w fazie inicjującej. 
(Legenda do rysunku znajduje się w załączniku nr 1).

1.1 Dostrzeżenie problemu degradacji miasta

Rewitalizacja, będąca w swojej istocie formą interwencji publicznej, stanowi od-
powiedź na zjawisko fi zycznej degradacji i społecznej deprywacji obszarów wewnątrz-
miejskich (ramka III). U samego początku procesu rewitalizacji leży więc zauważenie 
istniejących problemów.
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Dostrzeżenie problemów oraz potrzeba podjęcia działań naprawczych wynikać 
może ze szczegółowych badań, a w szczególności z analiz przygotowywanych na po-
trzeby sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego. W myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. w studium określa się m.in. obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub 
rekultywacji (Art. 10, pkt. 2, ust. 14). Problem w tym, że obszary te najczęściej wyzna-
czane są na podstawie oceny stopnia degradacji podsystemu urbanistycznego (degrada-
cja fi zycznej tkanki miejskiej, brak ładu przestrzennego, zanieczyszczenia środowiska 
itp.), nie biorąc pod uwagę zjawisk deprywacji społecznej.

Najczęściej problem degradacji (w tym deprywacji społecznej) jest postrzega-
ny intuicyjnie na podstawie bieżących obserwacji oraz obiegowych opinii i tzw. „po-
wszechnego przekonania”. Mieszkańcy miast, zwłaszcza tych większych, z łatwością 
są w stanie wskazać „złe dzielnice”, które w wyniku pewnego zdarzenia, a najczęściej 
całego ich splotu zdobywają złą reputację. Te przestrzenne wyobrażenia i stereotypy są 
ugruntowywane przez media, które chętnie opisują patologie, występujące w tego typu 
miejscach (Guzik 2000). Owa „wiedza powszechna” o problemowych obszarach miasta 
zazwyczaj ma pewne uzasadnienie, choć równie często powszechne wyobrażenia malują 
obraz w znacznie ciemniejszych kolorach niż rzeczywiste. Bywa, że są to tylko krzyw-
dzące stereotypy, nieznajdujące potwierdzenia w rzeczywistości15 (Herbert 1982). 

W prowadzeniu polityki prorozwojowej władze miasta powinny opierać się na jak 
najpełniejszych analizach opracowywanych na podstawie wiarygodnych danych. Man-
kamentem wielu analiz miejskich, w tym większości raportów o stanie miast, jest pomi-
janie, bądź niewystarczające uwzględnianie zróżnicowania wewnątrzmiejskiego.

Ramka III. Deprywacja

Pojęcie deprywacji w geografi i społecznej odnosić może się zarówno do obszaru, jak 
i pojedynczych ludzi, czy grup społecznych. W odniesieniu do ludzi i grup społecznych 
jest to stan upośledzenia z uwagi na brak lub ograniczoną możliwość zaspokojenia po-
trzeb społecznych (zwłaszcza w zakresie warunków mieszkaniowych i poziomu życia, 
zatrudnienia oraz dostępu do różnego rodzaju usług, w tym edukacyjnych, kultural-
nych, służby zdrowia itd.). Na gruncie socjologii i psychologii społecznej mówi się 
o deprywacji relatywnej, czyli społecznym poczuciu dysharmonii pomiędzy stanem 
faktycznym (obiektywnym) a pożądanym poziomem życia. Deprywacja jest relatywna 
w tym sensie, że zależy od standardów odniesienia. O deprywacji absolutnej będziemy 
mówić w chwili kiedy założymy pewną wartość, której przekroczenie oznaczać będzie 
stan deprywacji w dany aspekcie. Taką wartością defi niowaną na poziomie krajowym 
jest np. poziom ubóstwa wyznaczony przez poziom dochodów na członka rodziny. 

15 Jak w przypadku Nowej Huty w Krakowie, która postrzegana jest jako najbardziej niebezpieczny 
obszar miasta, co nie znajduje uzasadnienia w statystykach policyjnych (Foland, Górecki 2007). 
Negatywny stereotyp w dużej mierze podtrzymywany jest przez lokalną prasę, na co z kolei wska-
zują badania R. Guzika (2000). 
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Różne aspekty deprywacji są ze sobą silnie skorelowane – np. brak możliwości 
podjęcia dobrze płatnej pracy skutkuje spadkiem zamożności, co przekłada się na 
niski standard mieszkaniowy i ograniczenie możliwości w zakresie edukacji dzieci 
itd. (ryc. 3). Stąd często mówi się o wielokrotnej deprywacji (multiple depriva-
tion) (patrz: 3.1, ramka V). Deprywacja społeczna jest również zjawiskiem prze-
strzennym, ponieważ wykazuje tendencję do koncentracji w przestrzeni, czego 
ekstremalnym przykładem są dzielnice biedy, czy wewnątrzmiejskie getta (Herbert, 
Smith 1979, Witherick i in. 2001, Stones 2006). Zjawisko deprywacji społecznej 
ma charakter dodatniego sprzężenia zwrotnego, stąd pojęcie cyklu deprywacyjnego 
(patrz: 3.1, ramka V, ryc. 6). 

Ryc. 3. Anatomia deprywacji.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pacione 2001, s. 421.

Większość miast nie posiada nawet odpowiedniego podziału na jednostki urbani-
styczne, które mogłyby być podstawą do tego typu badań. Powszechnym problemem 
jest również słaba dostępność danych na niższych poziomach agregacji niż miasto. Tym-
czasem właściwy wybór obszarów do rewitalizacji, a następnie przygotowanie adekwat-
nych działań i monitoring zmian, będących efektem interwencji, nie jest możliwy bez 
szczegółowej analizy wewnątrzmiejskiego zróżnicowania zjawisk społeczno-gospodar-
czych i urbanistycznych. Dlatego proponujemy wdrożenie narzędzia jakim jest audyt 
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miejski, który umożliwi rzetelną i porównywalną analizę stopnia degradacji poszczegól-
nych części miasta. 

Audyt miejski to narzędzie oceny zróżnicowania wewnątrzmiejskiego zjawisk i pro-
cesów społecznych, ekonomicznych i urbanistycznych. Swoiste „zdjęcie” pokazujące 
wewnętrzne zróżnicowanie. Audyt powinien być przeprowadzany dla całego miasta, po-
dzielonego na możliwie jednorodne jednostki urbanistyczne – obszary zurbanizowane, 
obejmujące najwyżej kilkadziesiąt, a w wyjątkowych przypadkach (zabudowa rozpro-
szona) ponad 100 ha i zamieszkanych przez kilka procent ludności miasta. Badanie pro-
wadzone powinno być cyklicznie, np. co cztery lata. Porównanie wyników z dwóch i wię-
cej edycji audytu miejskiego umożliwi wskazanie najważniejszych procesów zachodzą-
cych w przestrzeni miasta w poszczególnych jednostkach urbanistycznych. Dane do 
audytu, z uwagi na słabość statystyki publicznej, muszą być zbierane ze źródeł pierwot-
nych i przypisywane do punktów adresowych lub jednostek urbanistycznych. Szersze 
omówienie koncepcji audytu miejskiego zawarte zostało w tomie 11 serii Rewitalizacja 
Miast Polskich (Jarczewski, Jeżak 2010, T11).

Ponieważ problemy degradacji najbardziej dotkliwe są dla tych, których bezpo-
średnio dotyczą, inicjatywa rewitalizacyjna może być również działaniem oddolnym – 
to mieszkańcy, przedsiębiorcy itd., bezpośrednio lub poprzez lokalnych liderów, stowa-
rzyszenia i inne instytucje i media wywierają nacisk na władze, aby te podjęły stosowne 
działania zaradcze. Wiele badań wskazuje, że dzielnice upośledzone nierzadko zamiesz-
kiwane są przez społeczności cechujące się silnymi więziami społecznymi i wysoką 
aktywnością obywatelską (Gans 1962, Cybriwsky 1978, Prawelska-Skrzypek 1990, Ja-
nas 2010b). Presja społeczna, a także różnego rodzaju niekorzystne wydarzenia zacho-
dzące na obszarach zdegradowanych powodują, że władze miasta zaczynają dostrzegać 
problem. Sytuacja, gdy działaniom rewitalizacyjnym od początku towarzyszy społeczne 
zaangażowanie jest korzystna, bo już na starcie pozyskuje się partnera do przeprowadze-
nia zmian.  Należy jednak pamiętać, że przed poznaniem wyników audytu miejskiego 
nie wiadomo jeszcze, na ile wysuwane postulaty odzwierciedlają realne zapotrzebowa-
nie na rewitalizację? Być może wystarczające okażą się prostsze działania, związane np. 
z poprawą infrastruktury technicznej lub społecznej. W tym kontekście jeszcze wyraź-
niej rysuje się potrzeba posiadania obiektywnej wiedzy o skali problemów i ich zróżni-
cowaniu w obszarach wewnątrzmiejskich. Na etapie inicjującym proces rewitalizacji 
działania partycypacyjne ograniczają się do wstępnych spotkań.

Główna odpowiedzialność za dostrzeżenie problemu degradacji i potrzeby rewita-
lizacji spoczywa na władzach miejskich, które mają możliwość obiektywnej weryfi kacji 
skali problemów w całym mieście (np. na drodze audytu miejskiego). Problem może 
jednak zostać dostrzeżony również przez innych aktorów miejskiej sceny – mieszkań-
ców, stowarzyszenia NGO, właścicieli nieruchomości, sektor prywatny itd., którzy będą 
wywierać wpływ na władze (również poprzez swoich przedstawicieli – radnych) aby 
podjęły działania rewitalizacyjne w obszarach zdegradowanych. Rolą władz jest nato-
miast obiektywne rozpoznanie sytuacji z punktu widzenia całego miasta i podjęcie dal-
szych działań, zmierzających do organizacji rewitalizacji. 
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Dokumentami związanymi z tym działaniem są wszelkie raporty i analizy, które 
wskazują na problem degradacji i deprywacji, w szczególności może to być raport o sta-
nie miasta, atlas problemów społecznych itp. Docelowo dokumenty te powinny być 
oparte na wynikach audytu miejskiego – szczegółowej analizy wewnątrzmiejskiego 
zróżnicowania problemów społecznych i urbanistycznych.

1.2  Budowa porozumienia na rzecz rewitalizacji

Działania rewitalizacyjne mogą dotyczyć jedynie wybranych obszarów kryzyso-
wych (patrz: 2.2 i 2.3), w efekcie największymi benefi cjentami będą mieszkańcy i użyt-
kownicy tych właśnie obszarów. Finansować te działania, przynajmniej w części, będą 
natomiast wszyscy mieszkańcy miasta (patrz: Dlaczego rewitalizacja jest fair?). Po-
trzebne jest zatem jak najszersze polityczne i społeczne porozumienie co do celowości 
tego typu działań, zwłaszcza że program trwać może znacznie dłużej niż kadencja władz 
samorządowych. Budowanie porozumienia wokół podejmowanych działań rewitaliza-
cyjnych rozpoczyna się już w fazie inicjującej, ale należy podkreślić, że nie jest to dzia-
łanie jednorazowe, lecz de facto towarzyszyć będzie całemu procesowi. Kolejne działa-
nia będą wymagać dalszych porozumień, które jednak będą znacznie łatwiejsze do osią-
gnięcia, jeśli konsensus będzie budowany konsekwentnie od samego początku. 

Realizacja programu rewitalizacji wyłącznie przez władze miasta nie jest możliwa 
ani pożądana. Osiągnięcie celów rewitalizacji, jakim jest wyprowadzenie pewnego frag-
mentu miasta z wielowymiarowego kryzysu, wymaga budowania koalicji prorozwojo-
wej (grupy współpracujących ze sobą instytucji i osób). Taka koalicja może mieć zasad-
niczo dwojaki charakter: instrumentalny bądź symboliczny (Sagan 2000). 

W koalicjach instrumentalnych poczucie wspólnoty celów oparte jest o bodźce ma-
terialne, a uczestników łączy relacja partnerska. Takie koalicje powstają w celu realizacji 
konkretnych projektów. Każda z zaangażowanych instytucji i osób upatruje w udziale 
w procesie rewitalizacji konkretnych i bezpośrednich korzyści.  

Koalicje symboliczne organizują się wokół jednego lub kilku projektów-symboli. 
Projekty fl agowe organizują zasadnicze kierunki działań. Koalicja symboliczna powsta-
je wokół idei, mających diametralnie zmienić istniejący stan rzeczy. To układ mobilizu-
jący siły w celu wykreowania nowej perspektywy rozwoju. Wspólnota dążąca do osią-
gnięcia nadrzędnego celu, pozyskująca poparcie administracji róż nych szczebli, w tym 
rządowej. Silny symboliczny wymiar działań sprawia, że idea, wokół której formuje się 
koalicja, wręcz wymaga powszechnej akceptacji i wsparcia ze względu na „słuszność 
celu”. Cel staje się symbolem, drogowskazem w działaniach zmierzających do znalezie-
nia nowego, niestandardowego wyjścia we mgle niepewności nieznanej dotąd sytuacji 
(Sagan 2000, s. 58). Władze miasta mogą i powinni być „akuszerem” projektów fl ago-
wych, wspierać je w okresach wątpliwości, umiejętnie sterować w okresie wzmożonej 
aktywności, identyfi kować i redukować zagrożenia, a w wielu przypadkach również od-
powiadać za ich realizację. Ale na tej scenie aktorów musi być wielu. 

 



1. Faza inicjująca 73

Koalicje o charakterze symbolicznym pozwalają na wyzwolenie energii i kreatyw-
ności i obudowanie projektu (projektów) fl agowych całym szeregiem projektów uzu-
pełniających i wykorzystujących nowe możliwości. Nie zawsze jednak takie inicjatywy, 
które najczęściej znacząco zmieniają dotychczasowy charakter lub/i funkcje rewitalizo-
wanego obszaru są pożądane. Stąd też silne i dobrze animowane koalicje instrumentalne 
także mogą stanowić istotną wartość.  Jeżeli uda się tak przygotować program rewita-
lizacji, by każdy z partnerów zyskał więcej, niż gdyby działał osobno, to także i taka 
koalicja ma duże szanse na sukces.  

Budowa koalicji na rzecz rewitalizacji dotyczyć będzie działania, związanego 
z wyborem konkretnych obszarów do rewitalizacji (2.3) oraz z budową lokalnych poro-
zumień w ramach konkretnych programów rewitalizacyjnych (3.2). Na etapie realizacji 
programu – szczególną rolę w osiąganiu porozumień i ich utrzymaniu będzie miał ope-
rator rewitalizacji (4.2). 

Budowa porozumienia społecznego będzie w głównej mierze zrealizowana po-
przez działania partycypacyjne16. Na etapie inicjującym rewitalizację, kiedy jeszcze nie 
dokonano wyboru obszarów rewitalizacji – informacja o planowanych działaniach po-
winna być adresowana do mieszkańców całego miasta, głównie poprzez lokalne media 
i miejski portal informacyjny. Ciekawym rozwiązaniem jest również organizacja cyklu 
otwartych spotkań tematycznych współorganizowanych przez instytucje zainteresowa-
ne tematyką rewitalizacyjną (np. ośrodki kultury17, instytucje edukacyjne i in.). Jeśli 
pojawiły się oddolne inicjatywy, wówczas należy podjąć już wstępne konsultacje z ini-
cjatorami, zapoznać się z ich postulatami i wizją działań, zaznaczając jednocześnie, że 
decyzja o przystąpieniu do rewitalizacji postulowanego obszaru zapaść może dopiero 
po dokładnym rozeznaniu obszarów kryzysowych w całym mieście (1.3) oraz analizie 
uwarunkowań i możliwości (2.2). Oddolna inicjatywa, istnienie partnerów chętnych do 
podjęcia współpracy jest jednym z istotnych uwarunkowań, które należy brać pod uwa-
gę na etapie wyboru obszaru do rewitalizacji. 

Niezbędne jest uzyskanie porozumienia na poziomie politycznym, ponieważ to ono 
będzie warunkowało przyjęcie uchwały o przystąpieniu do rewitalizacji (1.4). Dlatego 
właśnie politycy (radni, samorządowcy) są kluczowymi aktorami w tym działaniu. W bu-
dowaniu politycznego poparcia dla inicjatywy rewitalizacyjnej włączeni powinni być 
również inni aktorzy, zwłaszcza w przypadku, gdy to od nich pochodzić będzie inicjaty-
wa rewitalizacyjna. 

16 Pod pojęciem działań partycypacyjnych rozumiemy nie tylko klasyczną partycypację – realny 
udział społeczności w podejmowaniu decyzji – ale również, działania poprzedzające i przygoto-
wujące do pełnej partycypacji: informowanie i konsultacje (szerzej: Noworól 2005).

17 Doskonałym przykładem tego typu działań jest inicjatywa Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila 
Norwida w Nowej Hucie. W ramach cyklu Zrozumieć miasto co miesiąc organizowane są spotka-
nia tematyczne, w których biorą udział przedstawiciele lokalnego środowiska i przedstawiciele 
miasta z referatu ds. rewitalizacji.
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1.3 Wskazanie obszarów kryzysowych

Zanim podjęta zostanie decyzja o przystąpieniu do sporządzania programu rewita-
lizacji, rozpoznany i wyznaczony powinien zostać jej przedmiot, czyli obszary kryzyso-
we – części miasta dotknięte wielokrotną deprywacją (patrz: 3.1, ramka V) i najczęściej 
także zdegradowane urbanistycznie. 

Posiadając szczegółową analizę zróżnicowania wewnątrzmiejskiego można, po 
przyjęciu kryteriów zdefi niowanych przez rząd lub urząd marszałkowski, wyznaczyć 
obszary zdegradowane i wielokrotnej deprywacji. Przykład takiego podejścia został za-
prezentowany w projekcie Krajowej strategii rozwoju regionalnego z 9 września 2009 r.18 
Twórca tego dokumentu – ministerstwo rozwoju regionalnego – zakłada, że wsparcie 
rządowe może być udzielane tylko tym obszarom miejskim, w których wskaźniki degra-
dacji przekraczają przyjęte centralnie minimum dla danego regionu. Miasta, w których 
nie będzie tak defi niowanych obszarów kryzysowych mogą, wykorzystując te same dane 
z audytu, wyznaczać obszary kryzysowe według własnych kryteriów np. zakładając, że 
za zdegradowaną uważa się jednostkę urbanistyczną, w której wskaźniki są ponad 10% 
gorsze niż średnia dla miasta. W takiej sytuacji nie będą mogły jednak liczyć na środki 
przeznaczone na rewitalizację z programów krajowych. 

Przynajmniej dwukrotne przeprowadzenie audytu miejskiego dla danego ośrodka 
pozwoli na uchwycenie trendów. Do listy wskaźników określających kryzys powinny 
być wtedy dodane wskaźniki określające dynamikę, np. szczególnie szybki wzrost bez-
robocia lub degradacji tkanki miejskiej. 

Wykorzystując analizę opartą na wynikach audytu miejskiego oraz jednolite kry-
teria możliwe będzie wskazanie wszystkich obszarów kryzysowych w mieście, a także 
przygotowanie swoistego rankingu degradacji poszczególnych jednostek urbanistycz-
nych. 

Po zakończeniu audytu urząd miejski przygotowuje raport dla urzędu marszałkow-
skiego, w którym:
• wskazane zostaną w przestrzeni miasta (na mapie) jednostki urbanistyczne, w któ-

rych zgodnie z przyjętymi kryteriami zidentyfi kowano kryzys;

18 KSRR s. 82: Dynamika PKB niższa od średniej krajowej o co najmniej 30%, ponadprzeciętny 
(wyższy o 150% od średniej w kraju) spadek liczby ludności, wyższa o 50% od przeciętnej w kraju 
liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności, wyższy o 50% od prze-
ciętnej w kraju odsetek zatrudnionych w sektorach tradycyjnych o niskiej produktywności, więk-
sza o 50% od średniej w kraju liczba podmiotów wyrejestrowanych z rejestru REGON na 10 tys. 
mieszkańców, niższy o 50% od przeciętnej w kraju wskaźnik aktywności zawodowej osób w wieku 
produkcyjnym, wyższy o 50% od przeciętnej w kraju udział długotrwale bezrobotnych wśród osób 
w wieku produkcyjnym, wyższy o 25% od przeciętnej w kraju odsetek osób opuszczających przed-
wcześnie system edukacji (w %), wyższa o 25% od przeciętnej w kraju liczba przestępstw na 1 tys. 
ludności, niższa o 50% od przeciętnej w kraju liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki 
narodowej na 100 osób, wyższy o 25% od przeciętnej w kraju udział budynków bez wodociągu/
kanalizacji/do ogólnej liczby budynków (w %).
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• dla każdej jednostki urbanistycznej uznanej za kryzysową przedstawiony zostanie 
zestaw kluczowych wskaźników i mierników.
Urzędy marszałkowskie będą zbierały te informacje z miast leżących w granicach 

województwa. Przetworzona, syntetyczna informacja będzie przekazywana przez urzę-
dy marszałkowskie na poziom rządowy, do odpowiednich ministerstw. 

W tym działaniu główna rola powinna przypaść ekspertom, którym powierzyć na-
leży przeprowadzenie audytu. W przyszłości, po wdrożeniu systemu gromadzenia i prze-
twarzania danych na poziomie jednostek urbanistycznych, zadanie to w może być wyko-
nywane również przez odpowiednio wykwalifi kowanych urzędników miejskich. W ta-
kiej sytuacji trzeba się będzie jednak liczyć z wpływem polityków np. na przyjęcie takich 
a nie innych kryteriów wyznaczania obszarów kryzysowych. Dlatego w docelowym roz-
wiązaniu kryteria te powinny być wyznaczane odgórnie na poziome krajowym i regio-
nalnym.

1.4  Przyjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lokal-
nego programu rewitalizacji

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia lokalnego programu rewitalizacji jest 
formalnym zwieńczeniem fazy inicjującej proces rewitalizacji. Z formalnego punktu 
widzenia uchwała może zostać przyjęta zwykłą większością głosów. Uzyskanie szero-
kiego poparcia politycznego dla inicjatywy rewitalizacyjnej znacznie zwiększy szanse 
powodzenia całego procesu (patrz: 1.2). Dla przedłożenia projektu uchwały radzie gmi-
ny, konieczne jest jej uzasadnienie istnieniem obszarów kryzysowych w mieście, prede-
stynowanych do tego rodzaju interwencji (patrz: 1.3).

Projekt uchwały, dotyczącej opracowania programu rewitalizacji19, przygotowany 
przez prezydenta (burmistrza) i przedłożony radzie miasta powinien zawierać informa-
cje o:
• zidentyfi kowanych obszarach kryzysowych i innych przesłankach podjęcia działań 

rewitalizacyjnych
• zakresie opracowania programu rewitalizacji
• terminie opracowania programu
• zakresie przewidywanej partycypacji
• sposobie powoływania społecznej rady rewitalizacji
• zasadach organizacji zespołu projektowego i powoływania operatora rewitalizacji 

(patrz: 2.1).
Projekt uchwały nie określałby jeszcze dokładnie, które obszary i w jakich grani-

cach zostaną wybrane do rewitalizacji (patrz: 2.3), chyba że wyniki audytu wskazywa-
łyby wyraźnie jeden obszar kryzysowy lub z góry przyjęto by założenie o rewitalizacji 

19 Przedstawiony zakres projektu uchwały opracowano w oparciu o Podręcznik rewitalizacji 
(2003). 
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specyfi cznych typów obszarów np. terenów poprzemysłowych, czy pokolejowych itp. 
Zasadniczo należy jednak założyć, że wybór obszarów zostanie dokonany po przepro-
wadzeniu przez zespół projektowy szczegółowej analizy uwarunkowań i możliwości 
(patrz: 2.2) w odniesieniu do zidentyfi kowanych obszarów kryzysowych. 

Informacja o przystąpieniu do sporządzania lokalnego programu rewitalizacji po-
winna być skutecznie przekazana mieszkańcom całego miasta. Skutecznie, tzn. z wyko-
rzystaniem także innych środków przekazu niż obligatoryjna publikacja na stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej. Planowanymi działaniami w szczególności należy za-
interesować lokalne media. Można również wykorzystać inne sposoby dotarcia do 
mieszkańców jak: rozwieszenie ogłoszeń/plakatów w uczęszczanych miejscach publicz-
nych, przygotowanie materiałów informacyjnych, w których poza informacja o przyję-
ciu uchwały i jej treści znajdą się również podstawowe informacje dotyczące idei i ce-
lów rewitalizacji. Informacje powinny być również dostępne na stronie internetowej 
miasta.

2. Ustalanie zakresu rewitalizacji

Działania podejmowane w tej fazie mają jeden zasadniczy cel: wybór obszarów, 
w których prowadzone będą działania rewitalizacyjne i dla których sporządzony zosta-
nie program rewitalizacji (ryc. 4). Oczywiście ten etap działań traci sens w momencie, 
kiedy wybór obszarów do rewitalizacji jest decyzją czysto polityczną20. Rozwiązanie 
modelowe zakłada, że w pierwszej kolejności powołany zostanie do życia zespół pro-
jektowy, który następnie będzie pełnił funkcję operatora rewitalizacji (2.1). Z przyczyn 
praktycznych, na etapie dochodzenia, do rozwiązań docelowych, konieczne może oka-
zać się rozdzielenie zespołu projektowego od operatora (2.1a, 2.1b). W takiej sytuacji 
wybór operatora możliwy będzie dopiero po określeniu zakresu rewitalizacji. 

Pierwszym zadaniem zespołu projektowego będzie rozpoznanie uwarunkowań 
i możliwości w odniesieniu do zidentyfi kowanych obszarów rewitalizacji (2.2). Dopie-
ro na tej podstawie dokonany zostanie wybór obszaru przeznaczonego do rewitaliza-
cji (2.3). Sprecyzowanie przedmiotu rewitalizacji umożliwi rozpoczęcie działań plani-
stycznych, w szczególności pozwoli przystąpić do aktualizacji studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2.4), jeśli wystąpi taka konieczność. 
Równocześnie z zatwierdzeniem obszaru (obszarów) rewitalizacji przystąpić należy do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (2.5) dla delimito-
wanych obszarów rewitalizacji, ewentualnie aktualizacji tego planu.   

20 Sporządzane wówczas analizy i badania nie mają na celu ułatwić dokonania optymalnego wyboru 
obszarów do rewitalizacji, lecz jedynie uzasadnić podjętą odgórnie decyzję.
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Ryc. 4. Schemat działań rewitalizacyjnych w fazie ustalania zakresu.
(Legenda do rysunku znajduje się w załączniku nr 1).

2.1 Organizacja zespołu projektowego i wybór operatora

Pierwszym działaniem, po przyjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania lo-
kalnego programu rewitalizacji, jest organizacja zespołu, który wskaże obszar i przygo-
tuje program rewitalizacji. Optymalnym rozwiązaniem jest aby podmiot odpowiedzial-
ny za przygotowywanie programu pełnił również funkcję operatora wdrażającego pro-
gram i zarządzającego jego realizacją.  Rozwiązanie to ułatwi płynne przejście od fazy 
planowania do realizacji oraz pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień pomiędzy 
zespołem projektowym a operatorem. Co więcej – świadomość członków zespołu pro-
jektowego, że również na nich spocznie trud wcielenia programu w życie, powinna mo-
bilizować do jak największej staranności w jego tworzeniu. 

Kolejna istotna kwestia dotyczy umiejscowienia operatora. Czy podmiot odpowiedzial-
ny za przygotowanie programu i jego realizację powinien działać w ramach struktur urzędu 
miejskiego? Czy zadanie to powinno być raczej zlecone zewnętrznej fi rmie lub organiza-
cji21? Oba rozwiązania mają swoje zalety i wady (tab. 1). Optymalny wybór może być zatem 

21 Np. we Francji od lat 70. znaczna część programów rewitalizacji przygotowywana jest, a następ-
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dokonany po rozważeniu konkretnych uwarunkowań. W szczególności odnośnie potencjału 
ludzkiego, który urząd jest wstanie uruchomić, oraz możliwości fi nansowych. 

Doświadczenia zagraniczne w tym zakresie wskazują jednak, że zdecydowanie 
lepsze efekty przynosi zaangażowanie w proces przygotowania i zarządzania rewita-
lizacją podmiotów zewnętrznych. Oczywiście pod warunkiem, że znajdują się one pod 
kontrolą władz lokalnych i działają w formule partnerskiej22. Zlecenie przygotowania 
i przeprowadzenia rewitalizacji zewnętrznemu operatorowi nie zdejmuje bynajmniej 
z władz miasta odpowiedzialności za powodzenie całego procesu. Dlatego bardzo waż-
ne jest wypracowanie skutecznego sposobu współpracy i procedur w kontaktach po-
między gminą a operatorem. Za kontakty te odpowiedzialny może być np. pełnomocnik 
miasta do spraw rewitalizacji lub inna komórka w urzędzie miasta, powołana specjalnie 
do tego celu.

Instytucja operatora zewnętrznego może przyjąć różną postać. W Wielkiej Brytanii 
rolę operatora pełnią wyspecjalizowane przedsiębiorstwa rewitalizacyjne. W Niemczech 
natomiast funkcjonuje instytucja powiernika gminy (Guzik, Domański 2010, T9, R1.2). 
Z kolei we Francji profesjonalny operator działający na zewnątrz, pozostaje pod kontrolą 
gminy poprzez radę nadzorczą. Bardzo interesującym rozwiązaniem opisanym szeroko 
przez K. Skalskiego (1996; 2000; 2007; 2009, T2, R11.5.4), jest działająca we Francji 
sieć stowarzyszeń PACT ARIM23. Wdrożenie tego typu rozwiązań w Polsce, choć wyso-
ce pożądane, nie jest jednak możliwe z dnia na dzień i wymagać będzie zarówno zmian 
systemowych, jak również kulturowych. A tych ostatnich nie sposób zadekretować. Tym 
niemniej idea tzw. „biednego operatora” wydaje się być formułą dobrą do zastosowania 
w warunkach polskich już teraz (Skalski 2009, T 2, R 11.9.5) (patrz: 4.1, ramka X).

W modelu docelowym autorzy postulują zlecenie przygotowania programu, 
a następnie wcielenia go w życie, jednemu podmiotowi zewnętrznemu24. Istotną zaletą 

nie wdrażana i zarządzana przez sieć instytucji lokalnych na prawach stowarzyszenia non profi t 
znanych jako ruch PACT ARIM. O możliwości adaptacji podobnego rozwiązania do warunków 
polskich pisze K. Skalski (2009, T2, R 11.9.5).

22 Przestrogą winny być negatywne doświadczenia brytyjskie z lat 80., kiedy to za rewitalizację miast 
odpowiedzialne były korporacje rozwoju miast (UDC – Urban Development Corporations), kontro-
lowane bezpośrednio przez rząd i w praktyce całkowicie oderwane od problemów społecznych rewi-
talizowanych obszarów (Pacione 2005; Guzik 2009, T1, R2.3; Guzik, Domański 2010, T9, R1.2) 

23 Ruch PACT ARIM powstał w połowie lat 70. z połączenia społecznego ruchu PACT – Propagande 
et Action Contre les Taudis (w wolnym tłumaczeniu : kampania przeciw slamsom) oraz ARIM - 
Association de Restauration Immobilière (Stowarzyszenie Odnowy Nieruchomości), http://www.
pact-arim.org/. 

24 W chwili obecnej poważnym ograniczeniem jest brak tego typu instytucji na polskim rynku. Na-
leży jednak oczekiwać, że wraz ze wzrostem liczby programów rewitalizacji nisza ta zostanie 
zapełniona. Od niedawna nieliczne uczelnie podjęły się już kształcenia specjalistów w zakresie za-
rządzania procesami rewitalizacji. Oferta ta w najbliższym czasie zostanie poszerzona o program 
studiów i szkoleń przygotowanych i realizowanych w ramach projektu badawczego zamawianego 
Rewitalizacja miast polskich… przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Uniwersytet Jagielloń-
ski oraz Szkołę Główną Handlową. 
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(z punktu widzenia jakości programu) związaną z operatorem zewnętrznym jest mniej-
sza podatność na polityczne naciski i świeże spojrzenie na zidentyfi kowane problemy.

Tab. 1. Plusy i minusy usytuowania operatora wewnątrz i na zewnątrz urzędu miejskiego

Usytuowanie operatora

WEWNĄTRZ urzędu miasta NA ZEWNĄTRZ urzędu miasta

+

● większa motywacja do działania
● lepsza znajomość kontekstu 

i lokalnej specyfi ki
● łatwiejsza i sprawniejsza 

koordynacja działań w ramach 
urzędu miasta

● większa niezależność i swoboda 
w kreowaniu rozwiązań

● większe możliwości budowy 
interdyscyplinarnego zespołu ekspertów

● łatwiejsza współpraca i większe zaufanie 
w procesie partycypacji społecznej

–

● większa podatność na polityczne 
naciski i lobbing, mniejsza 
autonomia działania 

● niedobór specjalistów, konieczność 
zlecania ekspertyz na zewnątrz

● mniejsza motywacja do działania 
● niebezpieczeństwo korzystania 

z szablonowych rozwiązań
● konieczność powołania przedstawiciela 

urzędu miasta 

W warunkach polskich, w których wciąż aktualny jest antagonistyczny po-
dział na ‘my – mieszkańcy’ i ‘oni – władza’ (i vice versa), niebagatelne znaczenie 
może mieć również większe otwarcie strony społecznej na współpracę z zespołem 
nie rekrutującym się z urzędników. Również z punktu widzenia urzędników, 
a zwłaszcza polityków, przerzucenie części odpowiedzialności za nie zawsze popu-
larne decyzje na zewnętrzną fi rmę ma swoje zalety. 

Operator zewnętrzny spełnia niekiedy rolę „bufora” między władzą samorządową 
a protestującą społecznością lokalną (Skalski 1996). Mimo iż działa z upoważnienia 
władz lokalnych, jest bardziej wiarygodnym mediatorem niż operator-urzędnik, zwłasz-
cza gdy stroną konfl iktu jest miasto. Dlatego znacznie łatwiej jest mu inicjować i ko-
ordynować działania partycypacyjne. Inną zaletą operatora zewnętrznego są znacznie 
szersze możliwości włączania w program rewitalizacji innych udziałowców i zawiązy-
wania partnerstw. W tym zakresie konieczne będzie jednak wypracowanie rozwiązań 
prawnych na poziomie krajowym, które określałyby status i kompetencje zewnętrznego 
operatora rewitalizacji.

Potencjalne niebezpieczeństwa, związane ze zleceniem procesu planowania na ze-
wnątrz to słabsze zaangażowanie emocjonalne zespołu projektowego, ale również urzęd-
ników, którzy nie są tak silnie zaangażowani w proces planistyczny. Zagrożeniem mogą 
być także skłonności do bezrefl eksyjnego kopiowania rozwiązań stosowanych, w in-
nych miastach, bez odpowiedniego rozeznania lokalnej specyfi ki. 

W Polsce właściwie niewiele jest przykładów realizacji kompleksowych procesów 
rewitalizacji z udziałem operatora zewnętrznego. Jak dotąd wskazać można kilkanaście 
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stosunkowo udanych programów rewitalizacji, które zaplanowane i zrealizowane zosta-
ły przez zespoły złożone z urzędników miejskich (Muzioł-Węcławowicz 2009, T4, R2). 
Często przy merytorycznym wsparciu ze strony ekspertów zewnętrznych25. O sukcesie 
tych pionierskich programów w znacznej mierze decydowało zaangażowanie emocjo-
nalne w cały proces lokalnych zespołów ds. rewitalizacji oraz dobre rozeznanie realiów 
funkcjonowania lokalnych struktur administracyjnych. Należy jednak zauważyć, że 
absolutna większość programów rewitalizacji przygotowanych masowo w odpowiedzi 
na możliwość pozyskania środków z dedykowanych funduszy europejskich, nie została 
zrealizowana lub zrealizowane zostały jedynie pojedyncze projekty, które trudno jednak 
określić mianem rewitalizacji (patrz: Czym jest rewitalizacja miast?). 

Wspomniane pozytywne przykłady świadczą jednak o tym, że wariant, w którym 
mamy do czynienia z wewnętrznym operatorem także daje szansę na  powodzenia ca-
łego procesu. W obecnej sytuacji – braku krajowej polityki rewitalizacji, w tym braku 
rozwiązań prawnych, precyzujących sposób działania i kompetencje operatorów – wy-
bór zewnętrznego podmiotu, który pełniłby jednocześnie funkcję zespołu projektowego 
i operatora może okazać się bardzo trudny. Koszt działalności operatora zewnętrznego 
może sięgnąć nawet kilku procent wartości całego projektu (Skalski 1996, Podręcznik… 
2003). W warunkach dochodzenia do modelu docelowego zatrudnienie zewnętrznego 
operatora może się więc okazać niemożliwe z tak prozaicznego powodu jak brak środ-
ków fi nansowych. W takiej sytuacji instytucja operatora musi powstać na bazie istnieją-
cej kadry urzędniczej (operator wewnętrzny).

W sytuacji, w której miasto nie posiada wystarczających zasobów kadrowych, aby 
przygotować program rewitalizacji, możliwe jest również rozwiązanie połowiczne, po-
legające na organizacji zewnętrznego zespołu projektowego (2.1a). Przygotowany prze-
zeń program rewitalizacji będzie wcielany w życie własnymi siłami, ewentualnie skład 
wewnątrzgminnego zespołu operatorskiego zostanie poszerzony o osoby merytorycz-
nie przygotowane do zarządzania procesem rewitalizacji. Wadą tego rozwiązania jest 
rozdzielenie zespołu projektowego od operatora. Rozwiązanie, to ma jednak również 
istotną zaletę. 

W sytuacji, kiedy zakres potrzeb i możliwości rewitalizacyjnych nie został jeszcze 
dookreślony (co leży w gestii zespołu projektowego), trudno będzie sprecyzować ocze-
kiwania i skalę zadań, stojących przed operatorem. Tym samym trudno będzie określić 
wymagania konkursowe, czy sporządzić specyfi kację przetargową. W takiej sytuacji 
wybór operatora możliwy będzie najwcześniej po rozpoznaniu uwarunkowań i możli-
wości obszarów kryzysowych (2.2) i po wyborze obszarów do rewitalizacji (2.3). 

Decyzja o wyborze operatora nie powinna być jednak odwlekana do momentu spo-
rządzenia programu. W przypadku, gdy operator jest podmiotem odrębnym od zespołu 
projektowego, bardzo ważne jest, aby był on obecny przy procesie przygotowywania 

25 Duże zasługi na tym polu ma działające od 1998 r. stowarzyszenie Forum Rewitalizacji (http://
www.fr.org.pl). Część programów uzyskała również merytoryczną pomoc w ramach różnych pro-
jektów wymiany doświadczeń zagranicznych.



2. Ustalanie zakresu rewitalizacji 81

programu rewitalizacji na możliwie wczesnym etapie. W trakcie przygotowywania pro-
gramu operator powinien mieć zagwarantowaną rolę doradczą. Do jego obowiązków 
należeć może organizowanie działań partycypacyjnych w fazie planowania oraz identy-
fi kacja partnerów i interesariuszy procesu (3.2).

Możliwy jest również wariant, w którym, z uwagi na poczynione wyżej zastrzeże-
nie, zadania przygotowania programu rewitalizacji i jego wprowadzenie w życie powie-
rzone zostaną dwóm odrębnym podmiotom zewnętrznym. W tej sytuacji należy jednak 
zdawać sobie w pełni sprawę z niedogodności, jakie niesie ze sobą rozdzielenie zespołu 
projektowego od operatora, o czym była wcześniej mowa.

Teoretycznie istnieje także opcja, że program przygotowywany jest przez zespół 
wewnętrzny, natomiast jego realizacja zostaje zlecona operatorowi zewnętrznemu. Je-
śli jednak miasto stać na powierzenie koordynacji procesu rewitalizacji zewnętrznemu 
operatorowi, to stać je raczej będzie również na obarczenie go zadaniem przygotowania 
programu rewitalizacji. Być może pewne wstępne przygotowania, do momentu wybra-
nia obszarów rewitalizacji, mogą być prowadzone przez miasto, co pozwoli  na sprecy-
zowanie zakresu zadań operatora.

Decyzję o organizacji zespołu projektowego i wyborze operatora (w wybranym 
wariancie) podejmuje burmistrz (prezydent) po przyjęciu uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia LPR. W przypadku wyboru operatora zewnętrznego konieczne będzie 
ogłoszenie przetargu skierowanego do fi rm posiadających odpowiednie doświadczenie 
i ekspertów. Głównym kryterium wyboru fi rmy powinien być jej profesjonalizm, do-
świadczenie i zasoby, którymi dysponuje, a dopiero w drugiej kolejności cena. Doświad-
czenia zagraniczne wskazują, że koszty programowania mogą sięgać nawet 3-5% kosz-
tów całego programu rewitalizacji (Skalski 1996, Podręcznik rewitalizacji... 2003). 
Przygotowanie programu mniejszym kosztem jest w warunkach polskich możliwe, ale 
może odbić się to na jakości dokumentu, oraz słabszym zaangażowaniu podmiotów pry-
watnych we współfi nansowanie rewitalizacji. 

2.1a Organizacja zespołu projektowego

Sposób organizacji zespołu projektowego i dobór ekspertów w oczywisty spo-
sób przekładać się będzie na jakość tworzonego programu. Podejście systemowe do 
problemu rewitalizacji wymaga, aby zespół projektowy składał się z ekspertów róż-
nych dziedzin. Powierzenie tego zadania jedynie architektom i urbanistom skutkować 
może położeniem zbyt dużego nacisku na kwestie urbanistyczne i niewystarczającym 
uwzględnieniem zagadnień społeczno-ekonomicznych (patrz: 4.4). Zespół projektowy 
powinien być nie tylko interdyscyplinarny, ale również zapewniać reprezentację różnych 
środowisk (urzędnicy, praktycy, eksperci). Pozostawienie planowania wyłącznie w rę-
kach urzędników stwarza ryzyko, że będzie on zbyt schematyczny i osadzony w utartych 
rozwiązaniach. Z kolei program stworzony przez teoretyków może okazać się trudny 
(o ile w ogóle możliwy) do realizacji. Kluczem do stworzenia dobrego programu jest 
kreatywność, a tej sprzyja różnorodność. Oczywiście koordynacja i zarządzanie pracami 
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tak zróżnicowanego zespołu niesie ze sobą liczne trudności, ale jest to cena, którą warto 
w tym wypadku ponieść. 

2.1b Wybór operatora rewitalizacji
W sytuacji niedoboru zewnętrznych źródeł fi nansowania i braku odpowiedniego 

oprzyrządowania prawno-organizacyjnego na szczeblu krajowym – szczególnego zna-
czenia nabiera wybór dobrego operatora. Oprócz właściwej organizacji procesu reali-
zacji projektów fi nansowanych i współfi nansowanych przez urząd miejski, będzie on 
odpowiedzialny za mobilizację lokalnych zasobów i kapitału oraz łączenie działań róż-
nych partnerów. Jak pisze K. Skalski (2009, s. 276, T2, R11.5.4): jaką formę operatora 
zarządzającego i wdrażającego program przyjmuje gmina, tak – w pewnej mierze – po-
toczą się losy programu. Operator rewitalizacji jest czymś więcej niż tylko menadżerem 
projektu. Do jego zadań należy nie tylko koordynacja działań, ale również mediacja 
pomiędzy aktorami, łagodzenie konfl iktów oraz moderacja i motywowanie do dalszych 
wysiłków (szerzej: 4.1).

Podobnie jak w wypadku zespołu projektowego – operator może być umocowany 
wewnątrz urzędu gminy. W takiej sytuacji instytucja operatora zorganizowana zostanie 
w oparciu o wewnętrzny zespół projektowy lub podejmie się realizacji programu, przy-
gotowanego przez zespół zewnętrzny26. 

Trudno w tym wypadku mówić jednak o idealnym rozwiązaniu. Jeśli funkcja ope-
ratora zostanie powierzona urzędnikowi z dużym doświadczeniem, pełniącemu funkcje 
kierownicze, rewitalizacja może okazać się dla niego tylko kolejnym obowiązkiem, któ-
remu nie będzie w stanie poświęcić wystarczającej uwagi. Alternatywą jest powierzenie 
tej funkcji urzędnikowi niższemu rangą. Wówczas jednak pojawić się może problem 
braku odpowiednich kompetencji i/lub umiejętności.  Częściowym rozwiązaniem może 
być poszerzenie kadry urzędniczej. W sytuacji braku doświadczonych specjalistów 
operatorów –  kluczem do sukcesu będzie skompletowanie zespołu, składającego się 
z osób kreatywnych, zdolnych do uczenia się i adaptacji.

Docelowo operator zewnętrzny powinien być wybierany przez miasto w proce-
sie konkursowym (przetarg), a ważnym kryterium wyboru powinno być doświadcze-
nie i wiedza pracujących w danej instytucji ludzi. Ze strony urzędu miejskiego proces 
rewitalizacji powinien być nadzorowany przez pełnomocnika prezydenta, pełniącego 
jednocześnie funkcje organizacyjne i kontrolne.    

26 Rozwiązanie to jest dość często praktykowane obecnie – miasto zleca na zewnątrz przygotowanie 
programu rewitalizacji, po czym samo podejmuje się jego realizacji. Niestety jedynie w nielicz-
nych przypadkach zespół wewnątrzmiejski starał się działać jak prawdziwy operator (Muzioł-Wę-
cławowicz 2009, T4, R2). Wstępne efekty działań wewnętrznych operatorów w przypadku reali-
zowanych właśnie programów rewitalizacji również nie napawają optymizmem (Skalski 2007). 



2. Ustalanie zakresu rewitalizacji 83

2.2 Rozpoznanie uwarunkowań i możliwości

Pierwszym zadaniem zespołu projektowego jest rozpoznanie uwarunkowań i moż-
liwości realizacji programów rewitalizacji w odniesieniu do wszystkich zidentyfi kowa-
nych obszarów kryzysowych. Celem tego działania jest wybór obszaru (obszarów), które 
będą rewitalizowane w pierwszej kolejności. Skala degradacji miast w Polsce jest bardzo 
duża. Z bardzo ostrożnych szacunków wynika, że przynajmniej 21% obszarów zurba-
nizowanych w miastach wymaga rewitalizacji (Jarczewski 2009b, T4, R1). W większo-
ści przypadków skala degradacji (liczba i wielkość obszarów kryzysowych) znacząco 
przekracza możliwości gminy i niemożliwe jest przeprowadzenia kompleksowych in-
terwencji we wszystkich tych obszarach. Niezbędne jest więc dokonanie wyboru. Może 
się również okazać, że w przypadku pewnych obszarów właściwsze będą inne działania, 
niewymagające uruchamiania kosztownego i czasochłonnego procesu rewitalizacji.  

Wyniki audytu pozwolą na przygotowanie swoistego rankingu jednostek urbanistycz-
nych w danym mieście, znajdujących się w kryzysie. Nie oznacza to jednak, że obszary 
najbardziej zdegradowane będą automatycznie predestynowane do objęcia ich programem 
rewitalizacji. Istnieje szereg innych uwarunkowań, które należy wziąć pod uwagę, wybie-
rając obszar (obszary) do rewitalizacji. W szczególności rozważyć należy:
• możliwości pozyskania fi nansowania zewnętrznego oraz szanse mobilizacji lo-

kalnego kapitału
• sytuację prawną i strukturę własności nieruchomości
• znaczenie (obecne i potencjalne) obszaru dla spójności i rozwoju całego mia-

sta, społeczną ważność i znaczenie dla tożsamości miasta
• uwarunkowania społeczne – nastawienie lokalnej społeczności i jej skłonność 

do zmian, aktywność obywatelską
• dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, znajdujące się na obszarach rozważa-

nych do rewitalizacji
• uwarunkowania polityczne.

Planowanie procesu rewitalizacji, w tym wybór obszarów do rewitalizacji, powin-
no być w jak największym stopniu oparte na przesłankach merytorycznych. W praktyce 
jednak nie sposób pominąć uwarunkowań politycznych27, chociaż niekoniecznie muszą 
one kolidować z przesłankami merytorycznymi. Trudno natomiast wyobrazić sobie wy-
konalność programu, powstającego wbrew politycznej woli. Wdrożenie odpowiednich 
mechanizmów (konieczność opiniowania, społeczna partycypacja, zewnętrzni eksperci) 
powinno chronić program przed szkodliwymi rozwiązaniami politycznymi i umożliwić 

27 Przez uwarunkowania polityczne rozumiemy tu nie tylko działania lokalnych polityków, ale 
przede wszystkim wpływ nieformalnych koalicji, zawiązywanych przez różne środowiska (w tym 
przez ekspertów), w celu osiągnięcia określonych celów (np. objęcia danego obszaru rewitaliza-
cją). W działaniach takich nie ma niczego nagannego, dopóki odbywają się one w ramach prawa. 
Co więcej – istnienie takiej koalicji może znacząco ułatwić budowanie partnerstwa w rewitalizacji 
(patrz: 1.2). 
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wypracowanie akceptowalnego kompromisu w oparciu o przesłanki merytoryczne. Ze-
spół projektowy powinien wyraźnie zarysować warunki progowe, których spełnienie 
będzie gwarantować sens realizacji programu rewitalizacji. 

Pierwszym takim warunkiem jest lokalizacja obszaru rewitalizacji w obszarze kry-
zysowym (1.3). Bardziej szczegółowe rozeznanie uwarunkowań pozwoli zidentyfi ko-
wać bariery krytyczne, uniemożliwiające realizację programu rewitalizacji na danym 
obszarze.

Selekcja obszarów nie jest jedynym celem omawianego działania. Wstępna analiza 
potencjału obszarów kryzysowych, rozpoznanie barier i zagrożeń będzie miało duże 
znaczenie w kolejnych etapach przygotowywania programu, a także w fazie jego reali-
zacji. 

Istotnym źródłem informacji dla rozpoznania uwarunkowań i możliwości będą wy-
niki badań postaw i oczekiwań lokalnych społeczności wobec rewitalizacji, przeprowa-
dzone w zidentyfi kowanych obszarach kryzysowych. Aby badania te miały sens i nie 
były tylko działaniem pozorowanym, należy precyzyjnie określić rodzaj informacji, któ-
re chce się pozyskać, pamiętając że wyniki tych badań będą pomocne również na etapie 
szczegółowego określania celów i priorytetów danego programu rewitalizacji (3.3).

Zarówno przy ustalaniu zakresu działań rewitalizacyjnych, jak i w fazie przygoto-
wywania programu rewitalizacji warto sięgnąć do założeń analizy systemowej. Analiza 
systemowa nie jest określoną metodą, czy techniką badawczą, lecz specyfi cznym podej-
ściem do rozwiązywania złożonych problemów, którego celem jest zminimalizowanie 
ryzyka podjęcia niewłaściwych działań z punktu widzenia określonych celów. E. S. Qu-
ade z RAND Corporation defi niuje analizę systemową jako systematyczne podejście 
wspierające decydentów w wyborze sposobu postępowania poprzez zbadanie całości 
problemu, określenie celów i alternatyw, oraz ich porównanie pod kątem możliwych 
efektów i konsekwencji, przy użyciu odpowiednich metod – na ile to możliwe analitycz-
nych – w celu dostarczenia eksperckiej oceny i intuicji w odniesieniu do postawionego 
problemu (Quade, Boucher 1968, s. 2). 

Rozpoznanie uwarunkowań i możliwości obszarów kryzysowych pod kątem re-
witalizacji (2.2) jest pierwszym krokiem na drodze do rozpoznania całości problemu 
i tym samym wpisuje się w podejście systemowe. Krokiem kolejnym będzie szczegóło-
wa analiza przyczyn degradacji i charakterystyka zjawisk kryzysowych (3.1), następnie 
identyfi kacja partnerów i interesariuszy (3.2) oraz sprecyzowanie celów rewitalizacji 
(3.3). Całościowa diagnoza problemu obejmuje także rozpoznanie możliwych źródeł 
fi nansowania (3.5). Zasady analizy systemowej powinny znaleźć zastosowanie zwłasz-
cza przy ocenie i wyborze projektów (3.6) oraz na etapie budowy spójnego programu 
rewitalizacji (3.7). Rozważenie alternatyw oraz porównanie możliwych efektów i kon-
sekwencji proponowanych rozwiązań nastąpi w trakcie ewaluacji ex-ante.

Podstawowe założenia analizy systemowej zawarte zostały m.in. w książce pod 
redakcją W. Findeisena (1985) pt. Analiza systemowa – podstawy metodologiczne. Pryn-
cypia podejścia systemowego opisane zostały również w pracy Z. Gomółki (2000) oraz 
Cz. Cempla (2008). Warto sięgnąć także do oryginalnych publikacji RAND Corpora-
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tion28 (Quade, Boucher 1968). Interesującym przykładem jest również analiza syste-
mowa polityki odnowy miast francuskich O. Pirona (2003). Polskojęzyczne omówienie 
szczegółowych metod i technik systemowych, takich jak np. technika wzorców ideal-
nych, matematyczna analiza systemowa, analiza wartości, ocena ekspertów itd. znaleźć 
można m.in. w pracach J. Kisielnickiego (1986) oraz Z. Martyniaka (1987). 

2.3  Wybór obszaru (obszarów) do rewitalizacji

Wybór obszarów do rewitalizacji de facto kończy fazę ustalania zakresu prze-
strzennego rewitalizacji. Wyznaczenie obszarów, w których prowadzone będą działania 
rewitalizacyjne, ma znaczenie polityczne. Stąd też tendencja do obejmowania rewitali-
zacją jak najrozleglejszych obszarów.  W skrajnych przypadkach postuluje się objęcie 
programem rewitalizacji całego miasta, co z punktu widzenia istoty rewitalizacji jest 
nonsensem. Dla powodzenia procesu właściwy dobór i wielkość obszaru mają wszak 
kapitalne znaczenie (ramka IV).

Po rozpoznaniu uwarunkowań i możliwości realizacji działań rewitalizacyjnych 
(2.3) we wszystkich zidentyfi kowanych obszarach kryzysowych, zespół projektowy 
przedstawia listę obszarów wraz z oceną możliwości prowadzenia na nich działań re-
witalizacyjnych. Wyraźnie wskazane powinny zostać również te obszary, w których 
zidentyfi kowano bariery, uniemożliwiające w danych uwarunkowaniach podjęcie sku-
tecznych działań rewitalizacyjnych. Oceny i opinie powinny zawierać merytoryczne 
uzasadnienie. Tak przygotowany dokument powinien zostać poddany ocenie komisji, 
działających w radzie miejskiej. Komisje zgłaszają swoje uwagi do dokumentu. Do 
uwag tych następnie powinien ustosunkować się zespół projektowy. 

Decyzję o wyborze konkretnych obszarów kryzysowych do objęcia programami 
rewitalizacji oraz kolejności ich realizacji powinien podejmować burmistrz/prezydent 
miasta po zasięgnięciu opinii komisji merytorycznych rady miejskiej. 

Urzędy marszałkowskie powinny zbierać informacje o obszarach wskazanych do 
rewitalizacji z miast na obszarze województwa. Przetworzona, syntetyczna informacja 
będzie przekazywana przez urzędy marszałkowskie na poziom rządowy, do odpowied-
nich ministerstw.  

28 Korporacja RAND, powołana do życia przez Siły Lotnicze Stanów Zjednoczonych, była pionie-
rem w rozwoju i praktycznej implementacji metod analizy systemowej. Publikacje są dostępne na 
stronie internetowej organizacji: http://www.rand.org/
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Ramka IV. Wielkość obszarów do rewitalizacji

Zespół projektowy oraz decydenci są odpowiedzialni za dobór obszarów przeznaczo-
nych do rewitalizacji, w tym określenie ich wielkości. Istota rewitalizacji zasadza się 
bowiem na takim skoncentrowaniu działań i środków w przestrzeni i czasie, aby uzy-
skać efekt synergii, umożliwiający zmianę negatywnych trendów.  

Rozwiązanie tego problemu metodami ekonometrii jest niemożliwe z uwagi na zbyt 
dużą liczbę zmiennych (z których i tak znana jest tylko część) oraz zależność od zmienia-
jących się w czasie uwarunkowań. Nawet pomijając te trudności, precyzyjne wskazanie 
wielkości obszaru nie byłoby celowe, a koszty takiej analizy byłyby niewspółmierne do 
korzyści. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach rewitalizacyjnych i wiedzy 
eksperckiej możliwe jest natomiast oszacowanie urealnionej skali obszarów, na których 
prowadzone mogą być programy rewitalizacji.

Zasadniczym błędem, który został zidentyfi kowany w trakcie analizy treści lokalnych 
programów rewitalizacji sporządzonych dotychczas w Polsce, jest wyznaczanie zbyt 
dużych obszarów rewitalizacji, całkowicie nierealnych z punktu widzenia możliwości 
realizacji (nawet przyjmując najbardziej optymistyczne założenia). 

Tendencja do wyznaczania jak najrozleglejszych obszarów interwencji jest uwarunko-
wana politycznie. W wielu miastach pojawiały się nawet propozycje objęcia działa-
niem rewitalizacyjnym całego obszaru miasta. Dlatego należy podkreślić, że działania 
rewitalizacyjne mają sens jedynie wówczas, gdy dotyczą wybranych obszarów, których 
wybór został uzasadniony merytorycznie, m.in. istnieniem zjawisk kryzysowych i ist-
nieniem prawdopodobieństwa kompleksowej realizacji programu rewitalizacji (patrz 
też: Na czym polega istota rewitalizacji)? 

Mając na uwadze istniejące uwarunkowania, można przyjąć założenie, że z uwagi na 
skomplikowanie, koszty i czas niezbędny do przeprowadzenia programu rewitalizacji, 
żaden z wybranych do rewitalizacji obszarów w polskich miastach nie powinien (bez 
poważnego uzasadnienia): 
• przekraczać powierzchni 100 ha,
• przekraczać 20% powierzchni zurbanizowanej miasta.
W przypadku większości polskich miast, zwłaszcza w przypadku miast małych i śred-
nich, maksymalna wielkość obszaru do rewitalizacji może być nawet kilkukrotnie 
mniejsza.
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2.4  Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy

Planowanie przestrzenne powinno zostać jak najściślej powiązane z procesem 
przygotowywania programu rewitalizacji. Równoległy przebieg obu procesów pozwo-
li na połączenie wielu czynności wymaganych w procedurze planistycznej (zwłaszcza 
związanych z konsultacjami społecznymi). 

Po zidentyfi kowaniu obszarów kryzysowych (1.3) i dokonaniu wyboru obszarów 
do rewitalizacji (2.3) należy przystąpić do aktualizacji studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy uwzględnia się obszary wymagające przekształceń, rehabili-
tacji lub rekultywacji oraz inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i po-
trzeb zagospodarowania, występujących w gminie29. W studium powinny zostać zatem 
zapisane zarówno zidentyfi kowane na podstawie audytu obszary kryzysowe jak i obsza-
ry wyznaczone do rewitalizacji (o ile nie dokonano tego wcześniej). Zmiana studium 
może być również konieczna w związku z koniecznością sporządzenia/zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla rewitalizowanych obszarów.

2.5  Przystąpienie do opracowania/aktualizacji miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jako element prawa 
miejscowego będzie miał kapitalne znaczenie dla realizacji ustaleń programu rewitaliza-
cji. Z tego powodu jego sporządzanie powinno być ściśle zintegrowane z programowa-
niem rewitalizacji. Zważywszy na czasochłonność procedury planistycznej – 
decyzja o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego (lub 
ich aktualizacji) powinna zostać podjęta niezwłocznie po wyznaczeniu granic obszarów 
rewitalizacji. Część czynności analitycznych i konsultacyjnych, wymaganych podczas 
sporządzenia MPZP, będzie mogła być wykorzystana również w procesie sporządzania 
programu rewitalizacji i odwrotnie. 

29 Ustawa  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Art. 10, 
ust. 1.
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3. Planowanie programu rewitalizacji

Faza planowania obejmuje cały ciąg działań, których efektem końcowym ma 
być lokalny program rewitalizacji, zintegrowany z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego (3.11) (ryc. 5). Podstawą do sporządzenia dobrego pro-
gramu rewitalizacji jest dogłębne rozpoznanie przyczyn degradacji obszaru i cha-
rakterystyka zidentyfi kowanych zjawisk kryzysowych (3.1). Równolegle do analizy 
przyczyn degradacji – operator powinien rozpocząć identyfi kację partnerów i inte-
resariuszy programu oraz podjąć działania, aktywizujące potencjalnych partnerów 
i lokalną społeczność na rzecz rewitalizacji (3.2). Rzetelnie przeprowadzona analiza 
przyczyn degradacji pozwoli na sprecyzowanie celów, których osiągnięciu ma słu-
żyć realizacja lokalnego programu rewitalizacji (3.3). Cele i założenia programu 
powinny zostać szczegółowo skonsultowane z partnerami i lokalną społecznością. 
Po przyjęciu celów możliwe będzie rozpoczęcie kolejnego etapu prac, polegającego 
na zbieraniu propozycji i pomysłów na konkretne projekty do realizacji w ramach 
programu (3.4). 

Przed przystąpieniem do wyboru projektów do realizacji w ramach programu 
rewitalizacji (3.6) niezbędne jest rozeznanie możliwości fi nansowania oraz identyfi -
kacja wszelkich możliwych źródeł i sposobów pozyskania środków na realizację (3.5). 
Projekty, zaplanowane do realizacji w ramach programu, powinny być ściśle ze sobą 
powiązane (3.7). Powstawanie programu rewitalizacji musi być ponadto zintegrowa-
ne z procesem przygotowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego (3.8), jak również z innymi dokumentami i programami strategicznymi (3.9). 
W proces tworzenia programu rewitalizacji należy włączyć możliwie wielu partnerów 
oraz lokalną społeczność. Na bazie tak uzgodnionego programu rewitalizacji możliwe 
będzie formalne zawiązanie partnerstw (3.10). Fazę planowania kończy uchwalenie 
lokalnego programu rewitalizacji (LPR) oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP) (3.11).
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Ryc. 5. Schemat działań rewitalizacyjnych w fazie planowania.
(Legenda do rysunku znajduje się w załączniku nr 1).
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3.1  Szczegółowa analiza przyczyn degradacji 
i charakterystyka zjawisk kryzysowych

Wykorzystanie audytu miejskiego na etapie identyfi kacji, a następnie delimitacji 
obszarów kryzysowych pozwoli na nowe podejście do części diagnostycznej lokalnego 
programu rewitalizacji (LPR-u). Zespół projektowy, przygotowujący program rewitali-
zacji, już na wstępie otrzyma cały zestaw informacji charakteryzujących sytuację spo-
łeczną, ekonomiczną oraz dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Docelowo 
audyt będzie dostarczał także wiedzy na temat dynamiki zmian, zachodzących w wybra-
nych jednostkach urbanistycznych30 (patrz: Jarczewski, Jeżak 2010, T 11). Nie będzie 
zatem konieczności prowadzenia kosztownych i czasochłonnych badań, niezbędnych 
do ustalenia liczby mieszkańców, struktury ich wieku, odsetka bezrobotnych czy licz-
by przestępstw. Dotychczas pozyskanie tych podstawowych danych udawało się mniej 
niż dla połowy LPR-ów na okres programowania 2007-2013 (Jarczewski, Kuryło 2010, 
T8, R. 13), i zazwyczaj wyczerpywało zasoby przeznaczone na badania diagnostycz-
ne w procesie przygotowywania LPR-ów. Tymczasem dogłębne i rzetelne rozpoznanie 
przyczyn degradacji oraz mechanizmów powstawania obserwowanych zjawisk kryzy-
sowych ma kluczowe znaczenie dla stworzenia skutecznego programu rewitalizacji.

Ramka V. Mechanizm wielokrotnej deprywacji, czyli zbawienie nie przychodzi 
przez cegły

Jak wskazuje nazwa – na zjawisko wielokrotnej deprywacji składa się cała seria sil-
nie powiązanych i wzajemnie się warunkujących deprywacji (patrz: 1.1, ramka III., 
ryc. 3). Skumulowanie deprywacji – tak w odniesieniu do jednostki, jak i w znacze-
niu koncentracji przestrzennej – często prowadzi do ich wzajemnego wzmacniania się 
(Cullingworth 1972). Oznacza to, że skutki wielokrotnej deprywacji są znacznie bar-
dziej dotkliwe, niż wynikałoby to z sumowania skutków poszczególnych deprywacji, 
rozpatrywanych z osobna (Donnison 1974). Co więcej, proces powstawania obszarów 
wielokrotnej deprywacji ma charakter dodatniego sprzężenia zwrotnego. Z czasem ska-
la zjawisk kryzysowych narasta, deprywacja się pogłębia i utrwala poprzez przekazy-
wanie negatywnych wzorców kolejnym pokoleniom. Powstaje swego rodzaju spirala 
deprywacyjna (ryc. 6).

30 Uchwycenie dynamiki możliwe będzie dopiero po przeprowadzeniu kolejnego audytu. Dostrze-
żenie długofalowych trendów w przypadku wielu zjawisk, zwłaszcza natury społecznej, możliwe 
będzie jednak dopiero po wykonaniu serii „zdjęć” stanu miasta.
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Ryc. 6. Mechanizm działania spirali deprywacyjnej.
Opracowanie: K. Janas, na podstawie: Herbert, Smith 1979; Pacione 2001.

Fakt, że wielokrotna deprywacja ma swój wymiar przestrzenny, implikuje okre-
ślone wnioski dla polityki społecznej w miastach. Z doświadczeń krajów zachod-
nioeuropejskich dobitnie wynika, że standardowe działania, skoncentrowane na 
przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu pojedynczych problemów, postrzeganych w kate-
goriach strukturalnych, mają znikomy wpływ na przemiany obszarów wielokrotnej 
deprywacji. Stąd konieczność podjęcia działań niestandardowych, ukierunkowa-
nych na rozwiązywanie problemów w konkretnych obszarach (Herbert, Smith 1979; 
Knox, Pinch 2006). W podejście to wpisuje się doskonale rewitalizacja, która jest 
w założeniu kompleksową interwencją na kryzysowych obszarach miasta. Jed-
nym z głównych celów rewitalizacji jest przerwanie deprywacyjnego błędnego koła.

Skoncentrowanie uwagi na przestrzennym wymiarze deprywacji prowadzić może jed-
nak do błędnych wniosków, dotyczących pierwotnych przyczyn zjawisk problemo-
wych. Wyjaśnienia źródeł deprywacji należy najczęściej szukać w uwarunkowaniach 
zewnętrznych (struktura społeczna, system gospodarczy, kultura), nie zaś w samym 
obszarze (Gad 1973, Holterman 1974, Donnison 1974).

Pojęcie obszaru wielokrotnej deprywacji jest swoistym skrótem myślowym – nie ozna-
cza wszak, że to przestrzeń per se ulega deprywacji (co najwyżej fi zycznej degradacji), 
lecz konkretni ludzie, którzy w określonej przestrzeni się koncentrują.
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To spostrzeżenie powinno chronić przed naiwną wiarą, że odnowa urbanistyczna usu-
nie przyczyny problemów społecznych, co Reinhold Niebuhr – wybitny amerykański 
mąż stanu – określał mianem „doktryny zbawienia przez cegły” (salvation through 
bricks). Amerykanie, a w ślad za nimi mieszkańcy Zachodniej Europy, bardzo szybko 
przekonali się, że przy pomocy buldożerów nie sposób rozwiązać problemów miej-
skich. Oczywiście podniesienie standardów mieszkaniowych, stworzenie przyjaznej 
przestrzeni publicznej itd., ma duży wpływ na jakość i poziom życia. Nie rozwiąże 
jednak problemu biedy, bezrobocia, przestępczości, słabej edukacji itd. W ostateczno-
ści sprawi, że problemy te przeniosą się wraz z mieszkańcami do innej części miasta, 
w której wynajem mieszkania będzie tańszy, a kontrola społeczna słabsza.

Wniosek ten nasuwa się po przeanalizowaniu doświadczeń zagranicznych (Guzik 
2009, T 1; Skalski 2009, T 2; Bryx, Jadach-Sepioło 2009, T 3). Posługując się metaforą 
medyczną, można powiedzieć, że skuteczna walka z chorobą polega na zwalczaniu jej 
przyczyn, nie tylko objawów. Tymczasem w wielu analizowanych dotychczas pro-
gramach rewitalizacji, proponowane projekty skupiają się głównie na działaniach 
doraźnych, poprawie zdegradowanej substancji – bez wnikania w przyczyny, które 
do owej degradacji doprowadziły.

W rozwiązaniu modelowym – działania diagnostyczne zespołu projektowego po-
winny koncentrować się na poznaniu przyczyn istniejącego stanu rzeczy i możliwie 
precyzyjnej charakterystyce zidentyfi kowanych zjawisk kryzysowych. Takie podejście 
pozwoli na:
• trafniejszy dobór celów i priorytetów programu
• zaprojektowanie bardziej skutecznych rozwiązań
• osiągnięcie trwalszych efektów.

Mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie i rozwój większości zjawisk kryzy-
sowych w mieście rządzą się pewnymi prawidłowościami (ramka V; patrz też: 1.1, ram-
ka III). Z uwagi na odmienne uwarunkowania i specyfi kę miejsca, geneza kryzysu może 
być bardzo różna. Poznanie i zrozumienie czynników, które doprowadziły do istniejące-
go stanu, wymaga poznania historii wybranego do rewitalizacji  obszaru w kontekście 
szerszych przemian, zachodzących w skali miasta, kraju, a także w kontekście przemian 
globalnych. Taka analiza pozwoli nie tylko na poznanie i zrozumienie przyczyn, ale 
przede wszystkim pomoże odpowiedzieć na pytania:  co realnie można zmienić poprzez 
działania rewitalizacyjne, a co jest uwarunkowane innymi czynnikami i wymaga działań 
w innych obszarach? Wiedza ta pozwoli również na dobór właściwej strategii inter-
wencji (np. czy dążyć do podtrzymania tradycyjnych funkcji obszaru, czy wprowadzać 
nowe)? 

Analiza przyczyn degradacji jest elementem podejścia systemowego do rewitaliza-
cji. W działaniu tym powinny zatem znaleźć zastosowanie metody analizy systemowej 
(patrz: 2.2).
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3.2  Identyfi kacja partnerów i interesariuszy

Rewitalizacja z defi nicji jest przedsięwzięciem, zasadzającym się na partnerstwie. 
Przeprowadzenie kompleksowej interwencji rewitalizacyjnej własnymi tylko siłami leży 
poza zasięgiem miast nie tylko polskich, ale także zachodnioeuropejskich. Nawet przy 
założeniu, że działania rewitalizacyjne będą wspierane ze środków zewnętrznych (UE, 
rząd, region), trudno wyobrazić sobie prowadzenie rewitalizacji bez mobilizacji sektora 
prywatnego i ponad głowami mieszkańców. 

Sens partnerstwa nie sprowadza się jedynie do pozyskania dodatkowych możliwości 
fi nansowania. Podejście partnerskie do rewitalizacji jest dziś obowiązującym paradygmatem 
również w krajach, które były w stanie zaangażować ogromne środki fi nansowe na realizację 
projektów rewitalizacyjnych31. Poza aspektem związanym z łatwiejszym pozyskaniem środ-
ków fi nansowych, partnerskie podejście umożliwia pełną realizację procesu rewitalizacji 
poprzez podjęcie działań w wielu różnych sferach równocześnie: społecznej, gospodarczej, 
urbanistycznej, środowiskowej i tożsamościowo-wizerunkowej (patrz: 4.4). 

Doświadczenia zagraniczne wskazują, że decentralizacja działań rewitalizacyjnych 
i zaangażowanie sektora prywatnego zwiększa efektywność interwencji między innymi 
dzięki lepszemu wykorzystaniu środków fi nansowych. Łatwiejsze jest też podejmowanie 
działań międzysektorowych, idących w poprzek tradycyjnych podziałów (Carter 2006). 
Last but not least – dopuszczenie do głosu lokalnej społeczności w wielu obszarach tra-
dycyjnych domen polityki miejskiej (mieszkalnictwo, edukacja, bezpieczeństwo) umoż-
liwia uzyskanie znacznie lepszych i trwalszych (bo szeroko akceptowanych) rozwiązań. 
Odwrotnie niż w przypadku podejścia paternalistycznego, prezentowanego przez część 
lokalnych władz i ekspertów, którzy „wiedzą lepiej”, czego pragną mieszkańcy. 

Dobre partnerstwo i pobudzenie oddolnych inicjatyw może (przynajmniej częścio-
wo) rekompensować niedobór środków fi nansowych i niedostatki rozwiązań prawnych. 
Dlatego tak duży nacisk w prezentowanym modelu położono na identyfi kację poten-
cjalnych partnerów, a następnie zawiązywanie i utrzymywanie partnerstw. Partnerem 
w rewitalizacji może być praktycznie każdy podmiot – instytucja, fi rma, a w pewnych 
przypadkach także osoba fi zyczna, działająca w obszarze lub w inny sposób związana 
z fragmentem miasta, wskazanym do rewitalizacji. 

Identyfi kację należy rozpocząć od sporządzenia listy wszystkich potencjalnych partne-
rów. Pod uwagę należy brać zarówno partnerów wewnętrznych (bezpośrednio związanych 
z rewitalizowanym obszarem), jak i zewnętrznych (ponadlokalne instytucje, potencjalni 
inwestorzy, deweloperzy). Kolejnym ważnym krokiem jest rozpoznanie kompetencji part-
nerów oraz głównych płaszczyzn, w których działają: (a) społeczność, (b) gospodarka, (c) 
tkanka urbanistyczna, (d) środowisko przyrodnicze, (e) tożsamość i wizerunek (patrz: 4.4). 

31 W latach 90. w Wielkiej Brytanii osiągnięto konsensus pomiędzy głównymi partiami polityczny-
mi, uznając, że silniejsze zaangażowanie i współdziałanie pomiędzy sektorem publicznym a pry-
watnym, połączone z bezpośrednią partycypacją lokalnych społeczności, ma fundamentalne zna-
czenie dla skutecznej strategii rewitalizacyjnej (Bailey 1995).
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Ramka VI. Typy partnerstw

Partnerstwa katalizujące
(facilitating partnerships)

Ułatwiające lub wręcz umoż-
liwiające realizację zakłada-
nych celów.

Negocjowane są kwestie sporne, kontrowersyjne lub po-
litycznie delikatne; uczestnikami są kluczowe podmioty, 
mające decydujący wpływ na możliwość realizacji celów; 
cele uczestników i podejście do problemu różnią się; reali-
zacja celów nie jest możliwa bez osiągnięcia kompromi-
su pomiędzy partnerami; konieczny balans sił pomiędzy 
głównymi aktorami.

Partnerstwa koordynujące
(Co-ordinating
 partnerships)

Partnerzy spotykają się, aby skoordynować prowadzo-
ne dotychczas lub planowane działania; dotyczą kwestii 
niebudzących większych kontrowersji i względnie no-
wych problemów; często pojawia się partner wiodący; 
balans sił nie tak delikatny jak w przypadku partnerstwa 
katalizującego.

Partnerstwa wdrażające
(Implementing
 partnerships)

Konkretne cele/zadania do realizacji w stosunkowo krót-
kim czasie; odpowiedzialne za wykonanie wcześniej 
uzgodnionych projektów; często z wykorzystaniem róż-
nego rodzaju zabezpieczeń fi nansowych; efekty jasno 
określone; balans sił nie jest problemem.

Źródło: Stewart, Snape 1995, s. 4

W systematyzacji bardzo zróżnicowanego zbioru partnerów pomocna może być 
również typologia modeli organizacyjnych partnerstwa M. Stewart i D. Snape’a (1995). 
Zaproponowane trzy warianty (patrz: ramka VI) mają charakter typów idealnych. W rze-
czywistości charakter każdego partnerstwa może być kombinacją wszystkich typów. 
Przypisanie zidentyfi kowanym partnerom dominujących typów potencjalnego partner-
stwa wymaga nie tylko poznania ich kompetencji, ale również określenia ich znaczenia. 
Przykładowo – partnerstwo z lokalnym klubem sportowym, działającym w obszarze 
rewitalizacji, może mieć główne charakter partnerstwa wdrażającego (klub na zlecenie 
urzędu miejskiego organizuje zajęcia sportowe dla trudnej młodzieży) lub koordynują-
cego (klub dostosowuje dotychczasową działalność do inicjatyw innych instytucji, zaj-
mujących się organizacją wolnego czasu młodzieży). Jeśli jednak lokalny klub jest naj-
lepszym zespołem w mieście, posiada bogatego sponsora i na dodatek jest właścicielem 
części obszaru przeznaczonego do rewitalizacji, wówczas jego włączenie się do partner-
stwa rewitalizacyjnego bez wątpienia będzie miało charakter katalizujący – w znaczący 
sposób ułatwiający realizację całego procesu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby ten sam klub angażował się również w konkretny projekt społeczny lub wizerunko-
wy (partnerstwo wdrażające lub koordynujące).
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W wyniku przeprowadzonej identyfi kacji potencjalnych partnerów powstanie baza 
danych, która ułatwi przygotowanie programu. Analizując konkretny projekt, z łatwo-
ścią będzie można zidentyfi kować wszystkie instytucje, które potencjalnie mogłyby być 
nim zainteresowane. Role i kompetencje różnych instytucji mogą się bardzo różnić 
w zależności od konkretnych uwarunkowań i specyfi ki problemów.

Rozpoznanie partnerów i interesariuszy powinno być połączone z ich aktywizacją 
na rzecz rewitalizacji. Działania aktywizujące rozpocząć się powinny od ukierunkowa-
nych działań informacyjnych. Tym razem informacja o zamierzeniach powinna być 
szczegółowa, skierowana bezpośrednio do zidentyfi kowanych partnerów. 

Innych działań będzie wymagała aktywizacja lokalnej społeczności, którą – poza 
dostarczeniem informacji o przewidywanych możliwościach partycypacji – należy 
przekonywać o sensie i korzyściach, wynikających z takiego zaangażowania. Działania 
aktywizujące mogą być również prowadzone przez lokalnie działające stowarzyszenia 
i instytucje (w tym szkoły). 

Zadanie identyfi kacji partnerów i interesariuszy leży w gestii zespołu projektowe-
go, natomiast aktywizacja pod kątem zaangażowania w program rewitalizacyjny powin-
na być zadaniem operatora, który jednocześnie będzie miał możliwość bliższego zapo-
znania się, ze środowiskiem, z którym będzie musiał współpracować. 

3.3 Sprecyzowanie celów rewitalizacji i określenie priorytetów

Posiadając szczegółowe informacje, dotyczące:
• stanu obszaru rewitalizacji (audyt miejski)
• natury zidentyfi kowanych zjawisk kryzysowych i ich przyczyn (3.1)
• społecznych oczekiwaniach wobec rewitalizacji (badania postaw i oczekiwań),

Operator będzie mógł sformułować cele programu rewitalizacji dla wskazanego obsza-
ru oraz ustalić priorytety. Wyznaczenie celów ukierunkowuje przebieg całego procesu, wpły-
wając na dobór i ocenę poszczególnych projektów (3.7) oraz ostateczny kształt programu 
(3.8), który de facto ma precyzyjnie wskazywać sposób osiągania założonych celów.

Cele powinny być zhierarchizowane. Ich wyznaczanie powinno przebiegać od celów 
ogólnych do zadań szczegółowych. Cele ogólne powinny korespondować z celami krajowej 
i regionalnej polityki rewitalizacyjnej (o ile takie zostaną wyznaczone). Zbyt daleko idące do-
precyzowanie celów może skutkować pomyleniem celów ze środkami ich osiągania (Gomół-
ka 2000). Przykładowo celem szczegółowym może być poprawa dostępu do edukacji i po-
prawa jakości nauczania, ale już budowa szkoły czy przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli 
– to środki realizacji tego celu. Wyznaczenie priorytetów sprowadza się do wskazania, które 
z celów powinny być realizowane w pierwszej kolejności, a które mogą nieco poczekać.

Cele programu rewitalizacyjnego będą głównym punktem odniesienia dla moni-
toringu oraz ewaluacji. Po zakończeniu programu oceniany będzie stopień realizacji 
zakładanych celów. Cele programu powinny  być odpowiedzią na istniejące problemy 
i wyzwania, a zarazem muszą być osiągalne. Lepiej wystrzegać się „urzędniczego opty-
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mizmu”, który powoduje, że cele programów, strategii itd. przypominają bardziej listę 
pobożnych życzeń niż plan nadający się do realizacji (patrz: ramka VII). 

Wstępnie sformułowane cele powinny zostać przedstawione opinii publicznej oraz 
potencjalnym partnerom procesu rewitalizacji, a następnie stać się przedmiotem pu-
blicznej debaty. Sens organizacji debat jest dwojaki. Z jednej strony chodzi o pozyska-
nie informacji zwrotnej, która może pomóc w dopracowaniu celów oraz zminimalizuje 
niebezpieczeństwo pominięcia istotnych społecznie kwestii. Z drugiej strony jest to 
ważny krok na drodze do pełniejszego zaangażowania partnerów i lokalnej społeczności 
w proces przygotowywania programu rewitalizacji. 

W procesie formułowania celów główną rolę odgrywa zespół projektowy w ścisłej 
współpracy z władzami miasta. Pozostali partnerzy pełnią funkcję doradczą. Przedsta-
wiają swoje oczekiwania i koncepcje oraz ich uzasadnienia. Rewitalizacja jest jednak 
elementem polityki prorozwojowej władz lokalnych i to one powinny zadecydować 
o ostatecznej liście celów i ich priorytetyzacji.  

Ramka VII. Trudności przy tworzeniu programów strategicznych

Potrzebujemy strategii, bo intensywność zaangażowania w sprawy łatwo prowadzi do 
utraty perspektywy całościowej. Jednakże ludzie, kształtujący strategie, są zwykle w ta-
kie sprawy silnie uwikłani (…).
• Strategia ma określać zmianę systemową, co w realnym świecie oznacza janosi-

kowe przesunięcie inwestycji od tych, co mieli, do tych, co mieć powinni. Trudno 
to zrobić, bo mający mogą zwykle skuteczniej wpływać na kształt strategii od 
niemających. W efekcie najmilej jest budować strategie na założeniu, że pienią-
dze przyjdą z zewnątrz. 

• Strategia wymaga holistycznego oglądu rzeczywistości i wyważonej perspek-
tywy. Trudno to osiągnąć, gdy o jej kształcie przesądzają opinie specjalistów, 
z natury rzeczy wycinkowe i lobbystyczne. 

• Strategiczne projekcje przyszłości powinien cechować realizm. Trudno jednak 
uciec od presji urzędowego optymizmu, który tworzy wizje w konwencji hollywo-
odzkiego happy endu, połączonego z wpisem do księgi rekordów Guinessa. 

• Strategia służyć ma, z założenia, tworzeniu dobra wspólnego w długiej perspek-
tywie. Trudno ją niestety uchronić przed wpisami, dotyczącymi partykularnych 
projektów dnia. Ustępstwa niewiele dają, bo naciskającym idzie nie tylko o wpi-
sanie swojego ulubieńca, ale też o niewpisywanie innych. 

Strategia powinna, przede wszystkim, wyznaczać kierunki wewnętrznej transforma-
cji instytucji, z nastawieniem na sprawniejsze działanie w sytuacji nowych wyzwań. 
W praktyce strategie zbyt często tworzy się jako klucze do kasy (kiedyś państwowej, 
dziś raczej unijnej), co ma pozwolić na bardziej komfortowe kontynuowanie status 
quo. Doświadczenia wskazują, że korzyści tak pozyskiwane są krótkotrwałe.
(Źródło: Galar 2005, s.19)
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3.4    Gromadzenie pomysłów i propozycji projektów do realizacji

Sformułowanie celów rewitalizacji (3.3) otwiera drogę do zbierania pomysłów 
i propozycji konkretnych projektów, które pomogą owe cele osiągnąć. Zespół projek-
towy, otwierając się na partnerów, zwiększa szanse na pozyskanie szczególnie kreatyw-
nych pomysłów oraz umożliwia silniejsze zaangażowanie w proces programowania 
lokalnej społeczności i innych interesariuszy. Własne propozycje przedstawia również 
zespół projektowy. Istota tego działania polega jednak na wywołaniu swoistej „burzy 
mózgów”, w której wziąć udział mogą wszyscy zainteresowani procesem rewitalizacji. 
Propozycje projektów mogą być zgłaszane w odniesieniu do pięciu głównych płasz-
czyzn rewitalizacji (patrz: 4.4) pamiętając o tym, że większość z projektów będzie obej-
mowała więcej niż jedną płaszczyznę. 

Równolegle z procedurą gromadzenia propozycji projektów – zespół projektowy 
pracuje nad pomysłami kluczowych, dużych projektów fl agowych, za których organiza-
cję odpowiedzialne będzie miasto. W miarę możliwości także te projekty powinny być 
realizowane na zasadach partnerstwa, a ich kształt konsultowany z lokalną społeczno-
ścią. Projekty te staną się kołem zamachowym całego procesu. 

Informacja o możliwości składania propozycji projektów (tzw. fi szek projekto-
wych) powinna dotrzeć do wszystkich zainteresowanych, a także do opinii publicznej 
w całym mieście. Osoby i instytucje, zainteresowane złożeniem wniosku projektowego, 
powinny otrzymać informacje o celach programu oraz kryteriach i zasadach oceny i wy-
boru projektów. Fiszki projektowe powinny być zgłaszane na zestandaryzowanych for-
mularzach.  Poza krótkim opisem projektu mają zawierać również:
• uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście przyjętych celów programu 

rewitalizacji
• orientacyjny kosztorys wraz z propozycjami fi nansowania i możliwym wkładem 

własnym
• informację o podmiotach, które będą odpowiedzialne za realizację projektu, oraz 

o jego uczestnikach
• zarys harmonogramu, etapowanie itp.

Należy pamiętać, że w tym działaniu nie chodzi o pozyskanie kompletnych wnio-
sków projektowych, a jedynie propozycji i pomysłów, w związku z tym formularz zgło-
szeniowy nie może być zbyt rozbudowany ani nadto szczegółowy. Należy umożliwić 
składanie propozycji drogą elektroniczną (formularz online lub poczta elektroniczna). 

Za organizację całego procesu gromadzenia propozycji projektów odpowiedzialny 
jest operator. Pozostali aktorzy rewitalizacji uczestniczą w działaniu, składając własne 
pomysły. Zasadniczo propozycje projektów powinny być w większości składane przez 
podmioty zinstytucjonalizowane (lokalne stowarzyszenia, instytucje, fi rmy, wspólnoty 
mieszkaniowe itd.), należy jednak dopuścić możliwość składania propozycji również 
przez pojedyncze osoby. Propozycje te mogą zostać następnie włączone do puli projek-
tów koordynowanych przez gminę lub być elementem lokalnych inicjatyw (patrz: 4.4).
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3.5 Określenie źródeł fi nansowania

Nawet najwspanialsze pomysły i najbardziej profesjonalnie przygotowane projekty 
nie będą miały szans na realizację bez zapewnienia im odpowiednich źródeł i mechani-
zmów fi nansowania. Sporządzenie programu rewitalizacji (jak i każdego innego doku-
mentu strategicznego) ma sens jedynie wówczas, gdy istnieje prawdopodobieństwo jego 
realizacji (patrz: Na czym polega istota rewitalizacji?). Brak perspektyw fi nansowania 
programu jest jednym z czynników, które sprawiają, że prawdopodobieństwo realizacji 
zbliża się do zera. Dlatego bardzo ważne jest, aby już na etapie zbierania propozycji pro-
jektów (3.4) formułowane były również pomysły dotyczące sposobu ich fi nansowania. 

W rozwiązaniu docelowym zapewnienie zewnętrznych środków celowych i me-
chanizmów fi nansowania programów rewitalizacji powinno zostać określone w krajowej 
i regionalnej polityce rewitalizacyjnej. Największe różnice dotyczące rewitalizacji po-
między Polską, a krajami „starej” Unii dotyczą właśnie systemu fi nansowania i w prze-
widywalnej perspektywie różnica ta będzie się utrzymywała. We Francji, Niemczech czy 
Wielkiej Brytanii instytucje zarządzające rewitalizacją mają bezpośrednio lub pośrednio 
(w wariancie tzw. „biednego operatora”) do dyspozycji określony budżet, który stano-
wi podstawę do realizacji całego procesu (Micek 2009a, T1, R3.4; Skalski 2009, T2, 
R10; Jadach-Sepioło 2009, T3, R3.7). Te budżety są podstawą dla realizacji projektów 
w ramach programów rewitalizacji i umożliwiają budowę różnego rodzaju partnerstw 
i montaży fi nansowych. W krajach zachodnich bez poważnego wsparcia fi nansowego 
nie przystępuje się do rewitalizacji.

Zgodnie z przyjętymi założeniami – w modelu docelowym podstawę fi nansowania 
realizacji programów rewitalizacji stanowić będzie fundusz celowy – Krajowy Fundusz 
Rewitalizacji Miast (KFRM) (Bryx, Jadach-Sepioło 2010, T9, R7.1.3). W obecnej sytu-
acji, w związku z nikłym zainteresowaniem władz centralnych problematyką rewitali-
zacji, w perspektywie kilku, a może nawet kilkunastu lat, trudno będzie liczyć na wdro-
żenie podobnych jak na Zachodzie, systemowych rozwiązań w zakresie fi nansowania 
rewitalizacji. 

W takiej sytuacji konstruowanie budżetu lokalnego programu rewitalizacji możli-
we jest jedynie na zasadzie montażu środków z różnych dostępnych źródeł oraz opty-
malnego wykorzystania istniejących instrumentów i mechanizmów fi nansowania (patrz: 
Jadach-Sepioło i in. 2010, T8, R9). Oczywiście większości tych instrumentów nie two-
rzono z myślą o rewitalizacji i włączanie ich w spójny program wymaga znacznego 
wysiłku ze strony władz miejskich, zespołu projektowego oraz  operatora. W trakcie 
dochodzenia do rozwiązań docelowych, niektóre istniejące instrumenty powinny być 
dostosowane do potrzeb programów rewitalizacji, aby ich użycie było łatwiejsze i mniej 
ryzykowne z prawnego punktu widzenia. 

Na załączonym schemacie modelu rewitalizacji na poziomie lokalnym (załącznik 
1), przedstawiono propozycje źródeł fi nansowania, instrumentów fi nansowych oraz me-
chanizmów fi nansowania rewitalizacji (zarówno te istniejące, jak i proponowane w roz-
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wiązaniu docelowym, ewentualnie istniejące, lecz wymagające udoskonalenia). Wybór 
określonych instrumentów i możliwości skorzystania z danych źródeł, zależeć będzie od 
uwarunkowań i specyfi ki konkretnego programu. Przedstawiony zbiór należy zatem  
traktować jako otwarty. W specyfi cznych przypadkach dostępne mogą być również inne 
źródła fi nansowania w postaci różnego typu grantów i funduszy krajowych jak i zagra-
nicznych. Szczegółowy opis wymienionych źródeł, instrumentów i mechanizmów za-
mieszczony został w odrębnych publikacjach (patrz: Bryx, Jadach-Sepioło 2010, T9, 
R7; Jadach-Sepioło i in. 2010, T8, R9; Bryx 2009a, T7). 

Najpowszechniej stosowanymi instrumentami fi nansowymi w krajach takich jak 
Niemcy, Holandia, czy Wielka Brytania są dotacje, czyli różne formy32 przekazywania 
środków publicznych benefi cjentom (Herbst 2009, T7, R4). W modelu docelowym – 
programy rewitalizacji, spełniające założenia krajowej polityki rewitalizacyjnej, będą 
mogły pozyskać środki w systemie grantowym z funduszu celowego, jakim będzie Kra-
jowy Fundusz Rewitalizacji Miast (Bryx, Jadach-Sepioło 2010, T9, R7.1.3). Fundusze 
grantowe będą mogły być przeznaczone przede wszystkim na realizację celów nieko-
mercyjnych, społecznych itp. 

Wśród istniejących źródeł krajowych, z których można czerpać środki na realizację 
projektów w ramach programu rewitalizacji, wymienić można: budżety miast, fundusz 
ochrony zabytków czy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Niezwykle 
ważnym źródłem będzie również kapitał prywatny, który należy zmobilizować i zachę-
cić do inwestowania w ramach programu (patrz: Główka 2010, T8, R9.2). 

Pozyskanie środków na realizację przedsięwzięć w ramach programów rewitaliza-
cji jest obecnie możliwe również ze źródeł zagranicznych, zwłaszcza ze środków Unii 
Europejskiej (patrz: Batz 2010, T8, R9.5). Środki dostępne na rewitalizację w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych są niewielkie i wystarczają jedynie na realiza-
cję pojedynczych projektów w wybranych miastach. Przy ich pomocy nie jest możliwa 
kompleksowa realizacja programu. Co więcej – w większości regionów środki te powoli 
się kończą i do 2013 roku nie będzie kolejnych. Dlatego środki unijne traktować należy 
obecnie jedynie jako jedno z możliwych źródeł pozyskiwania środków na montaż bu-
dżetu programu rewitalizacji.

Inne instrumenty fi nansowe, które mogą być przydatne w realizacji procesu rewi-
talizacji (poza różnego rodzaju dotacjami), podzielić można na:
• instrumenty dłużne (kredyty, pożyczki, obligacje, obligacje municypalne, leasing 

zwrotny)
• instrumenty kapitałowe (podniesienie udziałów własnych, wniesienie udziałów 

– kupno akcji przez bezpośrednich współinwestorów, wniesienie kapitału inwesto-
rów niebezpośrednich – funduszy inwestycyjnych, funduszy venture capital)

• instrumenty fi skalne (zwolnienia i odroczenia podatkowe: podatek dochodowy, 
VAT, ulgi celne, podatki od czynności prawnych, podatki od nieruchomości, spe-

32 Granty, subwencje, refundacje wydatków, spłata części oprocentowania, dotacje ogólne i celowe 
itp. (Herbst 2009, T 7, R4)
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cjalnie stanowione podatki) – w związku z przyjętymi w Unii Europejskiej zasa-
dami udzielania pomocy publicznej oraz zasadami równej konkurencji, stosowanie 
tych instrumentów staje się coraz bardziej ograniczone

• instrumenty poręczeniowe (gwarancyjne), które dotyczyć mogą  zabezpieczenia 
długu, realizacji przedsięwzięcia i należytego wykonania kontraktu lub zgodnego 
z oczekiwaniami funkcjonowania projektu (Herbst 2009, T7, R4).
Finansowanie realizacji programu rewitalizacji możliwe jest również poprzez róż-

nego rodzaju mechanizmy fi nansowe, z których wymienić należy zwłaszcza partner-
stwo publiczno-prywatne. Mechanizm ten funkcjonuje już w polskim prawie, ale jest 
stosowany stosunkowo rzadko. Szersze wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatne-
go dla potrzeb rewitalizacji wymaga udoskonalenia obecnych przepisów (patrz: Herbst 
2009, T7, R4; Herbst 2010, T8, R9.3; Sobiech-Grabka 2010, T8, R9.4). Do niezwykle 
interesujących mechanizmów należy również JESSICA (Joint European Support for 
Sustainable Investment in City Areas)33 – inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na 
celu ułatwienie dostępu do fi nansowania inwestycji, związanych ze zrównoważonym 
rozwojem obszarów miejskich (Modelewska 2010, T8, R9.6). Wśród innych mechani-
zmów fi nansowania różnego rodzaju projektów w ramach rewitalizacji można wymienić 
również leasing zarówno operacyjny, jak i fi nansowy (Herbst 2009, T7, R4.2.1).

Sukces programów rewitalizacji w coraz większym stopniu zależeć będzie od włą-
czania się podmiotów prywatnych, a w szczególności właścicieli nieruchomości oraz 
fi rm, działających na obszarze, objętym programem rewitalizacji. Docelowo – znacząca 
większość nakładów w programie rewitalizacji powinna pochodzić od podmiotów nie-
zależnych od władz lokalnych.  Entuzjazm podmiotów prywatnych do włączania się w pro-
cesy rewitalizacji może być efektem działania dwóch równoległych mechanizmów: sys-
temu zachęt oraz obowiązków. Zachęty to najczęściej dofi nansowanie (nawet w wyso-
kości tylko 20-25% wartości) projektów, które wpisują się w program rewitalizacji (np. 
remonty fasad, urządzanie terenów zielonych i in.). Oprócz zachęt – w procesach rewi-
talizacji miasta powinny wykorzystywać także instrumenty prawne zmuszania partne-
rów do działań zgodnych z celami programu rewitalizacji. Obecnie zakres takich narzę-
dzi jest bardzo ograniczony i zasadniczo sprowadza się do zapisów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Docelowo niezbędne jest jednak wprowadzenie in-
strumentów, które wzmocnią pozycję władz lokalnych we współpracy z podmiotami 
prywatnymi (patrz: Węglowski 2010, T9, R6). 

Określenie możliwych źródeł fi nansowania programu i poszczególnych projektów 
leży w gestii zespołu projektowego oraz urzędu miejskiego. Na dalszych etapach duża 
odpowiedzialność spoczywać będzie również na operatorze, od którego wymagać należy 
doskonałej znajomości kryteriów przyznawania wsparcia i budowania montaży fi nanso-
wych w programie. Znając listę projektów, zaproponowanych do realizacji, powinien on 
łączyć potencjał organizacyjny i fi nansowy partnerów z dostępnymi środkami.  

33 Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Zrównoważonego Inwestowania w Obszarach Miejskich.
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3.6 Ocena, priorytetyzacja i wybór projektów

Propozycje projektów – zarówno te wygenerowane przez zespół projektowy (we 
współpracy z urzędem miejskim), jak i złożone przez innych aktorów, muszą zostać 
szczegółowo przeanalizowane i poddane merytorycznej ocenie pod kątem:
• adekwatności względem zakładanych celów
• barier utrudniających ich realizację
• wykonalności – możliwości zapewnienia fi nansowania, możliwości organizacyjnych
• wpływu realizacji projektu na osiągnięcie celów programu
• innowacyjności – zastosowania kreatywnych, nowych (i lepszych niż tradycyjne) 

rozwiązań.
Wstępna selekcja powinna doprowadzić do odrzucenia projektów, które nie  miesz-

czą się w celach programu lub ich wykonalność jest wielce wątpliwa. Kolejny etap powi-
nien doprowadzić do wyboru projektów, które są możliwe do realizacji, oraz projektów, 
które zostaną wpisane na listę rezerwową i będą realizowane, jeśli pojawi się możliwość 
pozyskania dodatkowych środków lub zmienią się uwarunkowania. 

Dobór projektów i budowa spójnego programu powinny zachodzić równolegle. 
Wybrane propozycje projektów powinny zostać doprecyzowane i, jeśli zachodzi taka 
konieczność, zmodyfi kowane  pod kątem spójności całego programu. 

Zasady oceny, priorytetyzacji i doboru projektów powinny być transparentne i pro-
wadzone według znanych wcześniej kryteriów. Ocena projektów nie powinna być jed-
nak zbyt automatyczna, na zasadzie zerojedynkowej: „spełnia kryterium – dostaje punkt; 
nie spełnia – nie dostaje...”. Poza wypełnieniem kryteriów, ocenie podlegać powinien 
również stopień, w jakim owe kryteria są wypełniane34, oraz znaczenie projektu dla spój-
ności całego programu. Oceny projektów powinny zostać merytorycznie uzasadnione, 
a informacje o zgłoszonych propozycjach oraz ich oceny powinny być udostępnione na 
stronie internetowej programu.

Przed przystąpieniem do ewaluacji propozycji projektów, powołana powinna zo-
stać rada społeczna, która od tego momentu będzie doradzać i opiniować prace zespołu 
projektowego jako reprezentacja lokalnej społeczności. Skład rady powinien odzwier-
ciedlać grupy interesów i lokalne środowiska obecne na rewitalizowanym obszarze. 
Zgłoszenie kandydatów do rady oraz ich wybór może być dokonany w trakcie prowa-

34 Przykładowo, jeśli jednym z głównych kryteriów będzie tworzenie nowych miejsc pracy i mamy 
do wyboru dwa projekty, które to kryterium spełniają, to pod tym względem wyżej zostanie oce-
niony ten projekt, który stworzy potencjalnie więcej bardziej stabilnych miejsc pracy. Jeśli przyj-
miemy dodatkowe kryterium, że priorytetem jest tworzenie miejsc pracy dla kobiet, które straciły 
pracę w wyniku upadku lokalnego zakładu odzieżowego – wówczas bardziej wartościowy może 
okazać się projekt, który ogółem przewiduje zatrudnienie mniejszej liczby osób, ale za to z grupy 
priorytetowej. Dla przemian obszaru rewitalizacji ważniejsze może być rozwiązanie lokalnego 
problemu bezrobocia wśród kobiet, niż stworzenie paru więcej miejsc pracy w branży, której pro-
blem bezrobocia nie dotyczy.
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dzonych wcześniej debat publicznych. Rada społeczna powinna zostać zatwierdzona 
uchwałą o powołaniu rady społecznej programu rewitalizacji, w której określone będą 
kompetencje i zadania rady. Powołanie rady społecznej na drodze specjalnej uchwały  
podniesie jej rangę (Noworól i in. 2009).  

3.7 Powiązanie projektów w spójny program

Stworzenie spójnego, całościowego programu rewitalizacji jest niewątpliwie naj-
trudniejszym, a zarazem niezwykle istotnym etapem w fazie planowania. Dlatego ważne 
jest, aby już dobór propozycji projektów do realizacji (3.6) prowadzony był pod kątem 
budowania logicznego i spójnego programu. 

Przez spójny program, rozumiemy taki dokument, w którym:
• wszystkie zadania i projekty do realizacji podporządkowane są przyjętym celom
• ustalona została kolejność zadań i projektów do realizacji pod kątem optymalizacji 

całego procesu
• projekty i zadania zostały pogrupowane w taki sposób, aby ich wspólna realizacja 

pozwoliła na skorzystanie z efektu skali i na zmniejszenie kosztów realizacyjnych
• uwzględnione zostały powiązania pomiędzy wszystkimi elementami rewitalizowa-

nego obszaru (społeczność, gospodarka, tkanka urbanistyczna, środowisko, tożsa-
mość i wizerunek)

• działania rewitalizacyjne powiązane zostały z działaniami partycypacyjnymi i mo-
nitorowaniem

• przewidziane zostały różne warianty realizacji i zaproponowane zostały alterna-
tywne rozwiązania.
Zgodność poszczególnych projektów z celami powinna zostać zapewniona już na 

etapie wyboru propozycji projektów do realizacji (3.6). Uzyskanie dodatkowych korzy-
ści wymaga precyzyjnego określenia kolejności realizacji projektów. W tym celu należy 
ustalić powiązania przyczynowo-skutkowe pomiędzy wszystkimi projektami, przewi-
dywanymi do realizacji.  Efektywność lub nawet wykonalność niektórych projektów 
będzie uzależniona od wcześniejszej realizacji innych. W części przypadków celowe 
będzie jednoczesne realizowanie projektów, w innych lepsze skutki przyniesie działanie 
sekwencyjne. Czynnikami, które mają szczególnie istotne znaczenie podczas układa-
nia harmonogramu, są także: czasochłonność procedury przygotowawczej i dostępność 
środków oraz inne uwarunkowania zewnętrzne.

Wybrane projekty powinny zostać również pogrupowane pod kątem możliwości 
wspólnej realizacji (w całości lub w części) w celu zmniejszenia kosztów ich realizacji, 
a często również skrócenia czasu realizacji (jeden przetarg zamiast pięciu itd.).  

Ustalenie kolejności realizacji zadań oraz ich grupowanie stanie się podstawą do 
przygotowania harmonogramu rzeczowo-fi nansowego. Taki harmonogram wraz z czę-
ścią diagnostyczną, opracowaną we wcześniejszych fazach przygotowywania programu, 
stanowić będzie pierwszy, w miarę kompletny zarys lokalnego programu rewitalizacji. 
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Aby program zasługiwał na miano rewitalizacji, musi uwzględniać zależności, 
występujące pomiędzy różnymi płaszczyznami rewitalizowanego obszaru (patrz: 4.4). 
Wskazać i rozważyć należy zatem, w jaki sposób projekty realizowane w ramach jednej 
płaszczyzny (np. projekty infrastrukturalne, związane z fi zyczną poprawą/odnową tkan-
ki urbanistycznej) powiązane będą z projektami realizowanymi w innych płaszczyznach 
(np. społecznej, gospodarczej, środowiskowej, tożsamościowo-wizerunkowej). Oczy-
wiście powiązania te mogą mieć różną siłę i nie w każdym przypadku będą występować. 
Tym niemniej – zintegrowane, wielopłaszczyznowe podejście do rozwiązania problemu 
obszarów kryzysowych ma olbrzymie znaczenie i należy do istoty rewitalizacji. W koń-
cu program rewitalizacji powinien uwzględniać również powiązanie projektów rewitali-
zacyjnych z działaniami partycypacyjnymi oraz monitorowaniem.

Konieczne będzie zaprojektowanie systemu monitorowania realizacji programu. 
Centralną pozycję w systemie monitorowania będzie pełnić operator. Do jego zadań 
należeć będzie wyznaczenie wskaźników, w tym wskaźników kluczowych, i ustalenie 
dostawców danych, a na etapie realizacyjnym – także przetwarzanie tych informacji i prze-
kazywanie ich innym użytkownikom. System monitoringu musi zostać tak zaplanowa-
ny, by pozwalał na:
• ocenę wyników w stosunku do zakładanych rezultatów (zgodność z harmonogra-

mem oraz realizacja budżetu)
• monitorowanie zmieniających się uwarunkowań na obszarze rewitalizacji i w jego 

otoczeniu
• możliwie wczesną identyfi kację ryzyk i ocenę ich wpływu na realizację programu. 

Dobrze przygotowany program rewitalizacji wymaga również oceny ryzyka i prze-
prowadzenia analizy wariantowej. Należy zaproponować rozwiązania alternatywne 
w przypadku, gdyby realizacja kluczowych działań napotkała trudności w realizacji. 

Ewaluacja ex-ante jest wstępną oceną jakości programu w odniesieniu do alterna-
tywnych rozwiązań oraz sytuacji, w której nie są podejmowane żadne działania. W ramach 
ewaluacji ex-ante wszystkie proponowane rozwiązania wariantowe powinny zostać po-
równane pod kątem przewidywanych efektów. Celem ewaluacji ex-ante lokalnego pro-
gramu rewitalizacji jest optymalizacja alokacji zasobów fi nansowych i organizacyjnych, 
a także poprawa jakości programowania. Na podstawie wyników tej ewaluacji ustalony 
zostanie ostateczny harmonogram rzeczowo-fi nansowy programu rewitalizacji. Taka ewa-
luacja pomaga odpowiedzieć na pytanie, czy w programie właściwie zidentyfi kowano pro-
blemy oraz wyzwania i czy  proponowane projekty posiadają uzasadnienie ekonomiczne 
i/lub społeczne. Ewaluacja powinna dać również odpowiedź na następujące pytania:  
• czy dokument jest spójny z innymi dokumentami strategicznymi 
• czy dokonano właściwej alokacji środków w stosunku do zidentyfi kowanych po-

trzeb/problemów oraz możliwych do uzyskania efektów
• czy założone cele mogą zostać osiągnięte
• czy zaproponowany system wdrażania będzie skuteczny.

Niewątpliwie problemem jest równoległość prac, prowadzonych nad programem rewi-
talizacji, oraz nad raportem ewaluacyjnym. Wskutek tego pojawiają się coraz to nowe wersje 
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programu, a ewaluatorzy oceniają najczęściej wersję dokumentu, która w danym momencie 
nie jest już w pełni aktualna. W niektórych przypadkach dojrzewanie ważnych problemów 
i pytań następuje dopiero w trakcie realizacji procesu ewaluacji (Szlachta 2007).

3.8 Integracja programu rewitalizacji z innymi programami 
strategicznymi i dokumentami planistycznymi

Obszar rewitalizacji, będący fragment systemu miejskiego, należy traktować jako 
otwarty system społeczno-przestrzenny. Otwarty w tym sensie, że choć da się wyodręb-
nić jako pewna całość (jednostka urbanistyczna, dzielnica itd.), to jednocześnie pozo-
staje w ścisłym związku z systemem całego miasta. Choć konstatacja ta wydaje się na 
pozór oczywista, to ocena wpływu planowanych przemian w rewitalizowanym obszarze 
na inne części miasta nie jest wcale taka prosta, o czym świadczą liczne błędy, popeł-
nione w trakcie planowania i realizacji programów rewitalizacji w krajach o znacznie 
bogatszych doświadczeniach w tym względzie (patrz: Guzik 2009, T 1; Skalski 2009, 
T 2; Bryx, Jadach-Sepioło, 2009, T 3).

Ramka VIII. Obligatoryjne dokumenty programowe gmin

Potrzebujemy strategii, bo intensywność zaangażowania w sprawy łatwo prowadzi do 
utraty perspektywy całościowej. Jednakże ludzie, kształtujący strategie, są zwykle w ta-
kie sprawy silnie uwikłani (Galar 2005, s. 19).
• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
• planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
• gminny program ochrony środowiska, zawierający gminny plan gospodarki od-

padami
• założenia do planu (lub plan) zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe
• plan rozwoju sieci drogowej wraz z planami fi nansowania w zakresie dróg gmin-

nych
• wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń ka-

nalizacyjnych
• wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
• gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych
• plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 

gminę
• gminny program opieki nad zabytkami
• plan ochrony parku kulturowego
• gminne programy zdrowotne.
(Źródło: Noworól 2007)
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Integracja programu rewitalizacji z innymi programami strategicznymi i dokumen-
tami planistycznymi pozwoli na uniknięcie potencjalnych konfl iktów i sprzeczności oraz 
umożliwi rozwój zharmonizowany z pozostałymi obszarami miasta oraz regionem. Aby 
zminimalizować ryzyko pojawienia się efektów ubcznych rewitalizacji, należy także do-
konać oceny wpływu realizacji programu na bliższe (miasto) i szersze (region) otoczenie 
(patrz: 3.7, ewaluacja ex-ante). 

Integracja z innymi dokumentami i planami ma także prowadzić do tego, by dzia-
łania planowane w ramach programu rewitalizacyjnego były efektywne, a ich rezultaty 
możliwie trwałe. Oznacza to, że dla wskazanego obszaru zdegradowanego analiza po-
winna skupiać się na szerokim spektrum zagadnień i kompleksowo rozwiązywać ziden-
tyfi kowane problemy w odniesieniu do celów strategii krajowych i regionalnych, a w szcze-
gólności:
• Krajowej strategii rozwoju regionalnego
• Strategii rozwoju województwa oraz regionalnej strategii innowacyjnej. 

Rewitalizacja – odnosząc się do ściśle delimitowanego fragmentu przestrzeni 
miasta – ma na celu przeciwdziałanie degradacji w wymiarze urbanistycznym, a  także 
w zakresie problemów społecznych i gospodarczych. W efekcie dotyka zagadnień, które 
programowane i regulowane są w kilkunastu dokumentach miejskich (ramka VIII).

Te plany realizowane są w oparciu o środki z corocznie ustalanych budżetów, ale 
w kontekście wieloletnich programów inwestycyjnych (WPI). Miasta próbują integro-
wać liczne dokumenty programowe, uchwalając nieobligatoryjne strategie rozwoju lo-
kalnego. 

Zintegrowanie zagadnień dotyczących rewitalizowanego obszaru, poruszanych we 
wszystkich tych dokumentach, jest w świetle obecnie obowiązujących przepisów nie-
zwykle skomplikowane. Szczególnie w kontekście konieczności uwzględniania uwa-
runkowań oraz celów licznego grona partnerów. W ostatnich latach przynajmniej kilka-
naście miast (Poznań, Bydgoszcz, Sopot, Dzierżoniów i in.) pokazało, że mimo braku 
odpowiednich regulacji – integracja polityk miejskich i realizacja kompleksowych pro-
gramów rewitalizacji dla obszarów kryzysowych jest możliwa, ale wymaga entuzjazmu 
i dobrej woli ze strony wielu uczestników tego procesu (Muzioł-Węcławowicz 2009, 
T4, R2). 

Już obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby jednocześnie z przygotowywa-
niem lokalnego programu rewitalizacji, dla tego samego obszaru przygotować 
(ew. aktualizować) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Lokalny 
program rewitalizacji może dla wskazanego obszaru operacjonalizować strategię 
rozwoju miasta i stanowić podstawową wytyczną dla wszystkich podejmowanych 
przez miasto interwencji na danym obszarze. Osoba (instytucja) odpowiedzialna 
za koordynowanie procesu rewitalizacji może, już na etapie programowania, roz-
winąć sieć kontaktów i powiązań z różnego rodzaju partnerami i włączyć ich 
w proces rewitalizacji. Należy jednak pamiętać, że z uwagi na niewielkie środki 
własne oraz ograniczenia formalne, w chwili obecnej niewiele jest w stanie part-
nerom zaoferować.
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Rewitalizacja powinna być zintegrowana z systemem działań polityki krajowej 
szczebla regionalnego i krajowego, co wymaga planowania działań zgodnych z woje-
wódzkimi i krajowymi celami rewitalizacji.

3.9  Powiązanie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego z programem rewitalizacji

Najważniejszym dokumentem, z którym zintegrowany powinien być program re-
witalizacji, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sporządzany dla re-
witalizowanego obszaru. Jednym z ważnych celów rewitalizacji jest poprawa ładu prze-
strzennego i przywrócenie pełnej funkcjonalności zdegradowanym obszarom. Plan 
miejscowy należy traktować jako integralną część programowania rewitalizacji. Od-
zwierciedlenie powinny w nim znaleźć również rozwiązania dotyczące płaszczyzny 
społecznej (4.4a), gospodarczej (4.4b) i środowiskowej (4.4d). W ramach LPR opraco-
wane i przedstawiony zostanie spójny i kompleksowy pomysł na rozwój fragmentu mia-
sta, przewidzianego do rewitalizacji, w formie powiązanych ze sobą projektów. Te usta-
lenia powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach równolegle przygotowywa-
nego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Zintegrowanie 
zadań zapisanych w LPR z planem miejscowym, stanowiącym prawo lokalne:
• pozwoli na zrealizowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych 
• zapewni płynność procesowi realizacyjnemu, utrudniając lub uniemożliwiając blo-

kowanie prac.

3.10  Zawiązywanie partnerstw

Ostatnim merytorycznym etapem pracy przed uchwaleniem LPR-u jest zawiązanie 
partnerstw i sformalizowanie współpracy z kluczowymi dla realizacji programu akto-
rami. Lista partnerów oraz liczba i zakres zadań, w jakich będą uczestniczyć, zostanie 
uzgodniona i doprecyzowana na etapie wyboru projektów. Na podstawie tego harmono-
gramu rzeczowo-fi nansowego operator będzie podpisywał z partnerami publicznymi, 
prywatnymi i społecznymi listy intencyjne, w których strony będą deklarowały się do 
realizacji wskazanych projektów.  Podpisanie listów intencyjnych już na etapie progra-
mowania można traktować jako wyraz dobrej woli,  spisany pomiędzy przyszłymi part-
nerami.  

W przypadku części projektów – w szczególności, tych które będą współfi nan-
sowane ze środków publicznych – konieczne będzie sformalizowanie partnerstwa np. 
poprzez podpisanie umów cywilno-prawnych. Będzie to możliwe jednak dopiero po 
uchwaleniu programu rewitalizacji. W przypadku wielu mniejszych projektów i inicja-
tyw społecznych wystarczające będzie publiczne zobowiązanie do ich realizacji, mające 
bardziej charakter umowy społecznej, niż formalno-prawny.  
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3.11  Uchwalenie LPR i MPZP

Lokalny program rewitalizacji przyjmowany jest uchwałą rady miasta. Równo-
legle powinien zostać przyjęty miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego dla 
obszaru objętego LPR. Z uwagi na procedurę przygotowywania i uchwalania planów 
miejscowych trudno oczekiwać by przyjmowanie obu dokumentów odbywało się 
w tym samym czasie. Pewne opóźnienie uchwalenia planu w stosunku do progra-
mu rewitalizacji należy brać pod uwagę i nie musi być to postrzegane jako poważne 
ograniczenie. Najważniejsze, by oba dokumenty były spójne i prezentowały jednolitą 
koncepcję rozwoju rewitalizowanego obszaru. Pierwsze etapy realizacji planu rewi-
talizacji (organizacja biura operatora, wdrożenie procedur przepływu informacji czy 
opracowanie szczegółowych planów realizacyjnych projektów) mogą być realizowane 
niezależnie od planu miejscowego. Niemniej ważne jest, aby różnica czasu pomiędzy 
przyjęciem programu rewitalizacji a przyjęciem planu miejscowego nie wynosiła wię-
cej niż kilka miesięcy.  

Harmonogram rzeczowo-fi nansowy, przedstawiony w LPR stanie się podstawą do 
prowadzenia ciągłego monitoringu w całym okresie realizacyjnym. Przewidywane wy-
niki całego programu, a także poszczególnych projektów zostaną opisane oczekiwanymi 
wskaźnikami:
• produktu
• rezultatu
• oddziaływania.  

Tak skonstruowana lista stanie się podstawą do prowadzenia monitorowania w trak-
cie realizacji programu oraz ewaluacji po jego zakończeniu (ex-post). 
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Ryc. 7. Schemat działań rewitalizacyjnych w fazie realizacji.
(Legenda do rysunku znajduje się w załączniku nr 1).
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Realizacja programu rewitalizacji to etap, dający najwięcej satysfakcji uczestni-
kom całego procesu. Po wielu miesiącach żmudnych badań, negocjacji, tworzenia pla-
nów i budowania partnerstw – przemiany zaczynają się dokonywać w rzeczywistości. 
Objęty interwencją obszar „odżywa” (ryc. 7). 

W idealnych warunkach proces rewitalizacji toczy się zgodnie z przyjętym har-
monogramem. Zaplanowane środki spływają zgodnie z budżetami projektów, partnerzy 
wywiązują się ze swoich zadań, wykonawcy pracują dobrze i terminowo, a społeczność 
lokalna z zachwytem przygląda się przemianom włączając się konstruktywnie w lokalne 
inicjatywy. Wszyscy śpią spokojnie wiedząc, że operator czuwa...

Rozsądniej będzie jednak oczekiwać, że rzeczywistość będzie nieco mniej opty-
mistyczna. Wielowątkowy i wieloetapowy program angażujący licznych partnerów 
i realizowany w niełatwym otoczeniu prawno-instytucjonalnym wcześniej czy później 
(raczej wcześniej) napotka trudności i niełatwe do pokonania bariery. Operator, oprócz 
zarządzania procesem rewitalizacji, będzie musiał dynamicznie reagować na zmienia-
jące się warunki, łagodzić konfl ikty, pilnować jakości i celowości prowadzonych prac. 
W odpowiedzi na identyfi kowane ryzyka, w porozumieniu z urzędem miasta – niezbęd-
ne będzie wprowadzanie modyfi kacji do lokalnego programu rewitalizacji. 

Przed przystąpieniem do realizacji projektów, przewidzianych w lokalnym planie 
rewitalizacji (LPR), należy zorganizować biuro operatora oraz wdrożyć przewidziane 
w planie procedury przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu oraz koor-
dynacji (4.1). Kolejny krok, to opracowanie szczegółowych planów realizacyjnych dla 
projektów (4.2). Realizacja wielu projektów będzie wymagała „przygotowania gruntu”, 
tak w sensie organizacyjnym (uruchomienie procedur przetargowych, uzyskanie pozwo-
leń itd.) jak i dosłownym (uzbrojenie terenów pod inwestycje, rozbudowa infrastruktury, 
rekultywacja gruntów itd.) (4.3). W końcu będzie można rozpocząć właściwy etap reali-
zacji projektów na wszystkich płaszczyznach (4.4).  Działania monitorujące i ewaluacja 
on-going powinny umożliwić modyfi kację programu realizacji w odpowiedzi na zmie-
niające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz pojawienie się nieprzewidzia-
nych trudności.

4.1  Organizacja biura operatora oraz wdrożenie procedur 
przepływu informacji i koordynacji

Sprawny i przedsiębiorczy operator jest fi larem każdego procesu rewitalizacji 
(ramka IX) (patrz też: 2.1). Przy ograniczonych i rozproszonych źródłach fi nansowania 
szczególnego znaczenia nabiera zdolność operatora do mobilizacji wszystkich uczest-
ników procesu oraz kreowania efektów synergetycznych poprzez sprawną koordynację 
i łączenie rozproszonych sił w celu osiągnięcia wspólnych celów. 

W obecnych uwarunkowaniach, ale prawdopodobnie również w rozwiązaniu doce-
lowym, najlepszą formułą działania operatora będzie formuła tzw. „biednego operatora” 
(ramka X).
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Ramka IX. Cechy dobrego operatora rewitalizacji

Dobry operator rewitalizacji powinien:
• posiadać możliwości intelektualne i profesjonalne, aby ogarnąć złożone problemy 

degradacji i rewitalizacji w sposób holistyczny i integrujący
• być kreatywnym i innowacyjnym, aby skutecznie przezwyciężać dotychczasowe 

bariery i ograniczenia
• posiadać łatwość nawiązywania kontaktów i komunikowania się, aby móc inspi-

rować i ułatwiać współpracę pomiędzy różnymi osobami i instytucjami i być do-
brym negocjatorem

• posiadać odpowiednie doświadczenie i cieszyć się dobrą opinią
• posiadać profesjonalną wiedzę i umiejętności z zakresu, który obejmują działania 

rewitalizacyjne. 
(źródło: Lichfi eld 2000)

Operator nie powinien być jedynie bezosobową instytucją, lecz posiadać twarz 
konkretnej osoby (najczęściej szefa programu). Oczywiście osoba ta musi mieć do dys-
pozycji własne biuro. Wielkość biura będzie uzależniona od wielkości programu (liczby 
zaangażowanych podmiotów, czasu trwania itd.). Instytucja operatora powinna być jed-
nak w jak najmniejszym stopniu zbiurokratyzowana. 

Bardzo dobrze, jeśli istnieje możliwość fi zycznej lokalizacji biura w obszarze obję-
tym programem rewitalizacji. Taka lokalizacja oprócz oczywistego znaczenia praktycz-
nego – możliwości stałego, bezpośredniego  kierowania i kontrolowania procesem re-
witalizacji – ma także silny wymiar symboliczny. Umożliwia „zakorzenienie” operatora 
w rewitalizowanym miejscu oraz w lokalnej społeczności. Pozwala każdej zaintereso-
wanej osobie przyjść do biura, zorientować się w planach i bieżącym stanie prac, zapro-
ponować swoje pomysły, wnieść skargi i zażalenia. Przedstawicielom lokalnej społecz-
ność znacznie łatwiej dotrzeć na spotkania i konsultacje organizowane przez operatora, 
jeżeli odbywają się one lokalnie, niż gdyby mieli udawać się do innej dzielnicy.

Operator, wybrany na stosunkowo wczesnym etapie procesu przygotowywania lo-
kalnego programu rewitalizacji (LPR) (2.1), powinien mieć gotową koncepcję działania 
już w momencie uchwalenia programu (3.11). Plan ten musi być ściśle skorelowany 
z harmonogramem rzeczowo-fi nansowym LPR. 

Na etapie organizacji biura operator wdraża i udoskonala zaplanowane w czasie 
tworzenia LPR-u procedury przepływu informacji, procesów podejmowania i kon-
sultowania decyzji. Brak takich procedur lub niewłaściwe ich działanie jest poważ-
ną barierą, wpływającą na efektywność działań35. Jądrem całego systemu przepływu 

35 Sprawny przepływ informacji i koordynacja działań należą do najważniejszych czynników, odpo-
wiedzialnych za powodzenie wszelakich złożonych projektów, multidyscyplinarnych, wielosekto-
rowych, w których zaangażowanych jest wiele podmiotów (Mingus 2002).
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informacji powinien być operator. To do jego biura powinny spływać od wszystkich 
podmiotów zaangażowanych w proces rewitalizacji informacje o bieżącym stanie 
działań, potrzebach i zagrożeniach. Zadaniem operatora będzie fi ltrowanie tych in-
formacji i przekazywanie do podmiotów, których mogą dotyczyć. W szczególności 
operator będzie pośrednikiem w przepływie informacji pomiędzy urzędem miasta 
a pozostałymi uczestnikami procesu rewitalizacji, do których należą przede wszystkim:
• społeczność lokalna i organizacje pozarządowe
• partnerzy sektora prywatnego
• właściciele nieruchomości (w tym wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie)
• władze powiatowe i podległe im instytucje (np. urząd pracy, szkoły średnie i in.)
• władze wojewódzkie (urząd marszałkowski i urząd wojewódzki i podległe im in-

stytucje)
• eksperci. 

Ramka X. Biedny operator – swat rewitalizacji

Pojęcie tzw. biednego operatora wprowadził K. Skalski (2006, 2007, 2009), okre-
ślając tym mianem instytucję zarządzającą procesem rewitalizacji, która – w prze-
ciwieństwie do niemieckiej instytucji powiernika, czy brytyjskich rządowych 
agencji rewitalizacyjnych – nie dysponuje własnym budżetem (poza środkami na 
bieżącą działalność biura), a jej działalność, nie jest nakierowana na zysk. Taka 
formuła, w warunkach polskich, daje szansę na pozyskanie niezbędnego w pro-
cesie rewitalizacji zaufania wszystkich uczestników. W oczach lokalnej społecz-
ności zewnętrzny operator rewitalizacji będzie często bardziej wiarygodny niż 
władze miasta.  

Z formalnego punktu widzenia funkcję operatora pełnić może stowarzyszenie, 
fundacja, prywatna fi rma a nawet lokalna agencja rozwoju, będąca spółką z więk-
szościowym kapitałem miejskim. Głównym zadaniem tak rozumianego operatora, 
poza koordynacją działań, jest pobudzanie dynamiki programu poprzez aktywiza-
cję wszystkich potencjalnych uczestników procesu i budowanie porozumienia wo-
kół założeń programu rewitalizacji (1.2). Operator powinien pełnić rolę swata, który 
posiadając wszechstronną wiedzę o rewitalizowanym obszarze oraz o wszystkich 
uczestnikach procesu, pomaga łączyć ich działania i zachęca do współpracy w celu 
osiągnięcia wspólnego celu.  

Choć biedny operator nie dysponuje budżetem inwestycyjnym, może pełnić rolę in-
westora zastępczego w imieniu miasta lub na mocy odrębnych umów z właścicielami 
nieruchomości.

W warunkach polskich ważne jest również usprawnienie przepływu informacji 
i koordynacja działań pomiędzy poszczególnymi wydziałami (referatami) i jednostkami 
organizacyjnymi urzędu miasta. Dla urzędników przywykłych do działania w ramach 
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przypisanych im zadań – wyjście poza utarte procedury nie zawsze jest łatwe. Tymcza-
sem prawdziwa rewitalizacja, obejmująca wiele płaszczyzn rewitalizowanej przestrzeni 
(patrz: 4.4) wymaga szerszego spojrzenia i pełnej integracji działań pomiędzy poszcze-
gólnymi wydziałami. Należy unikać  powierzania rewitalizacji tylko jednemu wydzia-
łowi (np. gospodarki przestrzennej), jeżeli nie jest on wstanie uzgodnić swych działań 
z pozostałymi i nie ma wpływu np. na politykę mieszkaniową, gospodarkę lokalami 
komunalnymi itd.

Operator powinien posiadać całościową wiedzę nie tylko o bieżących działa-
niach, ale również o zmieniających się uwarunkowaniach (ryzykach), mających zna-
czenie dla realizacji planowanych projektów. Rola operatora nie sprowadza się jednak 
tylko do sterowania przepływem informacji i ułatwiania współpracy pomiędzy aktora-
mi rewitalizacji. Operator powinien być także reżyserem, który dzięki całościowemu 
oglądowi umożliwia sprawną realizację, a gdy to okaże się konieczne, potrafi  również 
twórczo zmodyfi kować scenariusz rewitalizacji oraz zmotywować aktorów do jak naj-
lepszej gry.

Poza całościowym koordynowaniem procesu rewitalizacji, operator jest także bez-
pośrednio odpowiedzialny za projekty fi nansowane lub współfi nansowane ze środków 
miejskich i innych środków (np. pomocowych UE), realizowanych w porozumieniu (lub 
na zlecenie) urzędu miasta. Dla projektów fi nansowanych z innych źródeł i niekontro-
lowanych bezpośrednio przez operatora, ale realizowanych w ramach programu rewita-
lizacji, operator pełni funkcję moderatora i animatora. Wskazuje jak i kiedy realizować 
projekty, tak by przyniosły możliwie najlepsze wyniki, pomaga w przygotowywaniu 
aplikacji i wniosków.

Jako mediator, operator bierze na siebie główną odpowiedzialność za kontakty z lo-
kalną społecznością, w tym rozwiązywanie pojawiających się problemów i konfl iktów. 
Zlokalizowane w obszarze rewitalizacji biuro powinno pełnić funkcję centrum infor-
macyjnego, w którym każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać wyczerpującą infor-
mację o założeniach programu i postępach w jego realizacji. Biuro pełnić powinno także 
rolę centrum lokalnej aktywności poprzez identyfi kację, kanalizowanie i wspieranie po-
jawiających się oddolnych inicjatyw (np. zagospodarowywanie przyblokowych ogród-
ków, konkurs na najpiękniejsze kwiaty w oknie itp.). W przypadku społeczności mało 
aktywnych, operator powinien sam zainicjować działania, które pomogą w integracji 
lokalnej społeczności i zwiększą poczucie odpowiedzialności za wspólnie użytkowaną 
przestrzeń.

W działaniach aktywizujących lokalną społeczność warto wykorzystać często lek-
ceważony i niedoceniany potencjał, jaki stanowi grupa młodszych mieszkańców – dzie-
ci i młodzieży. Ta grupa w naturalny sposób jest najsilniej związana z najbliższą okoli-
cą miejsca zamieszkania i nauki. Nierzadko działania skierowane do dzieci pozwalają 
dotrzeć i zaangażować również ich rodziców. Drugą grupą, silnie związaną z miejscem 
zamieszkania są osoby starsze. Często są to osoby bardzo aktywne i chętne do angażo-
wania się w inicjatywy społeczne. W ramach rewitalizacji powinny zostać stworzone jak 
najlepsze warunki dla aktywizacji także tej grupy mieszkańców.
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4.2 Opracowanie szczegółowych planów realizacyjnych dla 
projektów

Każdemu z projektów, przewidzianych do realizacji w ramach lokalnego programu 
rewitalizacji (LPR), na etapie programowania w fi szce projektowej zostały przypisane 
podstawowe informacje dotyczące celu, kosztów realizacji, angażowanych partnerów itd. 
Po zatwierdzeniu LPR-u benefi cjenci, na podstawie tych informacji, przygotowują wnio-
ski projektowe. Dla projektów opracowywane są dokumenty niezbędne do aplikowania 
o środki według szczegółowych wytycznych przygotowywanych przez donatorów. W za-
leżności od specyfi ki projektu – konieczne może być przeprowadzenie dodatkowych ana-
liz jak np. studia wykonalności projektów, analizy oddziaływania na środowisko itp.

Należy się spodziewać, że ten etap będzie należał do czasochłonnych. Wyniki kon-
kursów i naborów nie są oczywiste. W niektórych przypadkach otrzymanie dofi nan-
sowania dla projektu związane będzie z koniecznością wypełnienia wielu formalnych 
wytycznych. Aplikacja dla części projektów będzie składana w trybie konkursowym, 
bez pewności otrzymania wsparcia, tak jak ma to miejsce w przypadku większości pro-
jektów współfi nansowanych ze środków UE. Brak pewności dofi nansowania części pro-
jektów, szczególnie jeżeli będą to projekty kluczowe dla przekształceń realizowanych 
w ramach rewitalizacji, stanowi zasadniczą trudność w zintegrowanym planowaniu.  

Koszty związane z przygotowywaniem wniosków, w przypadku otrzymania dofi nan-
sowania, mogą być już uznawane za koszty kwalifi kowane, i ujęte w budżetach projektów. 

Na etapie opracowywania szczegółowych planów realizacyjnych dla projektów do-
mykana jest organizacja systemu monitorowania. System monitorowania procesu rewi-
talizacji na etapie realizacji będzie składał się z trzech elementów (ramka XI):
• stałego monitoringu
• corocznych raportów z monitorowania
• ewaluacji ex-post, sporządzonej po zakończeniu programu rewitalizacji. 

Program rewitalizacji i poszczególne projekty będą podlegały procedurom kon-
trolnym, wynikającym z obowiązujących regulacji prawnych. System monitorowania 
i oceny procesów rewitalizacji został szczegółowo opisany w odrębnej publikacji (Jar-
czewski, Jeżak 2010, T11). 

Ramka XI. Elementy systemu monitorowania procesu rewitalizacji

Zadaniem monitoringu jest dostarczanie informacji na temat postępu prac w kontek-
ście zmieniającego się otoczenia. Przygotowywane przez operatora przynajmniej raz 
w roku raporty z monitorowania to narzędzie oceny postępu prac. Procesowi realizacji 
projektów będą towarzyszyły różnego rodzaju procedury kontrolne (fi nansowe, prze-
ciwpożarowe, technologiczne i in.). Ewaluacja ex-post ma za zadanie pokazać, w jaki 
sposób program rewitalizacji wpłynął na przemiany w obszarze rewitalizowanym. 
Dzięki wnioskom, płynącym z ewaluacji, możliwe będzie uniknięcie wielu błędów 
w przyszłości oraz udoskonalenie systemu planowania i zarządzania rewitalizacją.
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System monitorowania procesu powinien zostać zorganizowany w taki sposób, by 
był prosty i by przy stosunkowo niewielkim nakładzie sił umożliwiał pozyskanie wielu 
informacji.

Procedury monitorowania procesu rozpoczynane będą już na etapie opracowywania 
szczegółowych planów realizacyjnych dla poszczególnych projektów (4.2) i kontynuowa-
ne będą w czasie działań przygotowawczych (4.3) oraz podczas realizacji poszczególnych 
projektów (4.4). Monitoring prowadzony będzie przez operatora w ścisłym porozumieniu 
z władzami miasta (w przypadku operatora zewnętrznego). Operator będzie zbierał infor-
macje od uczestników procesu (wykonawcy, benefi cjenci ostateczni, partnerzy i in.), a część 
pozyskiwał we własnym zakresie. Szczegółowo monitorowane będą takie kwestie jak:
• zgodność postępów prac z przyjętym w lokalnym programie rewitalizacji harmo-

nogramem rzeczowo-fi nansowym;
• zmienności uwarunkowań wewnątrz i na zewnątrz obszaru rewitalizacji (tzw. mo-

nitorowanie widnokręgu).
Wychwytywane na bieżąco niezgodności z harmonogramem będą stawały się 

przedmiotem analiz i pozwolą na szybkie podjęcie środków zaradczych. Dla płynności 
procesowej niezmiernie istotnym efektem monitorowania będzie także wczesna identyfi -
kacja nieprzewidzianych zdarzeń i ocena ich wpływu na realizację planu. Niespodzianki 
– w postaci znalezisk archeologicznych, nagłego wzrostu kosztów robót budowlanych, 
dramatycznego pogorszenia sytuacji na rynku pracy, skokowego wzrostu przestępczości, 
nasilenia protestów społecznych – będą się zdarzały, natomiast ich wpływ na realizację 
programu powinien być minimalizowany. Wczesne wychwycenie tych zdarzeń pozwoli 
na przygotowanie modyfi kacji w harmonogramie i budżecie. 

Do operatora należeć będzie przygotowywanie cyklicznych  (przynajmniej raz 
w roku) raportów z monitorowania. Dokument zawierać będzie przegląd postępów reali-
zacji projektów m.in. w postaci wskaźników produktu, a w niektórych przypadkach tak-
że rezultatu. Ewaluacji podlegać będzie cały proces rewitalizacji. Jednocześnie oceniany 
będzie proces monitorowania, szczególnie pod kątem jakości i trafności dostarczanych 
informacji. Rekomendacje, zawarte w rocznych Raportach z monitorowania będą stano-
wiły podstawę do przygotowywania poprawek i usprawnień w procedurach realizacyj-
nych. Raporty, a w szczególności osiągane wskaźniki produktu i rezultatu, będą prze-
syłane do urzędów marszałkowskich. Urzędy marszałkowskie będą zbierały informacje 
ze wszystkich miast, w których realizowane są procesy rewitalizacji i w przetworzonej, 
syntetycznej postaci będą przekazywały wnioski na poziom rządowy. 

Poszczególne elementy procesu rewitalizacji zostaną poddane różnego rodzaju 
procedurom kontrolnym, wynikającym z ogólniejszych regulacji, zasad i przepisów36. 

36 Zbyt duża liczba różnego rodzaju procedur kontrolnych, nie zawsze uzasadnionych, może stanowić 
istotną barierę, spowalniającą cały proces. Już obecnie mnogość i skomplikowanie owych procedur, 
brak klarownych i szybkich procedur odwoławczych, zniechęca wiele podmiotów prywatnych do an-
gażowania się we współpracę z podmiotami publicznymi. Również podmioty publiczne, zwłaszcza 
lokalne samorządy, unikają ściślejszej współpracy z podmiotami prywatnymi obawiając się pochop-
nych oskarżeń o korupcję lub niegospodarność. Oczywiście procedury kontrolne w wielu wypadkach 
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Instytucje przyznające środki na procesy rewitalizacji (np. urzędy marszałkowskie w ra-
mach Regionalnych Programów Operacyjnych) będą kontrolowały dochowanie proce-
dur i zasad wydatkowania, w tym kwalifi kowalności kosztów. 

4.3 Podjęcie działań przygotowawczych do realizacji projektów

Prace przygotowawcze do realizacji projektu rozpoczynane są od chwili otrzyma-
nia  fi nansowania. Wyjątek mogą stanowić pewne inwestycje gminne, które nie mają 
przewidzianego budżetu na dany rok, ale są ujęte w wieloletnim programie inwestycyj-
nym. W takim przypadku miasto zapewnia budżet na działania przygotowawcze jako na 
niezależny projekt, posiadający swój budżet. 

Prace przygotowawcze mogą mieć charakter organizacyjny, a także inwestycyjny. 
Do działań przygotowawczych, poprzedzających właściwą realizację projektów, zali-
czyć możemy:
• procedury przetargowe
• procedury konkursowe na realizację małych projektów, realizowanych z partnera-

mi lokalnymi (programy małych ulepszeń, mikroprogramy społeczne i inne)
• zawarcie umów z wykonawcami i kontraktorami oraz partnerami
• procedury wywłaszczeniowe, scalenia, zamiany gruntów i budynków.

Procedury przetargowe realizowane są zgodnie z ustawą o zamówieniach publicz-
nych. Przy ustalaniu kryteriów oceny ważne jest szukanie równowagi pomiędzy ceną 
a jakością prac i uwzględnianie doświadczenia wykonawców w realizacji podobnych 
przedsięwzięć. 

Lokalna społeczność, poprzez wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i organizacje 
pozarządowe, może starać się o dofi nansowanie przez gminę lub operatora stosunkowo 
niewielkich projektów remontowych (np. odnowa elewacji) czy społecznych. W ramach 
projektów przewidzianych w LPR, w granicach dostępnych środków operator organizu-
je nabory na dofi nansowanie takich inicjatyw.

Realizacja części projektów inwestycyjnych, kluczowych dla przekształceń wy-
branego fragmentu miasta wymaga często przekształceń w strukturze własności nieru-
chomości. Inwestycje celu publicznego (np. drogi) pozwalają na stosowanie procedury 
wywłaszczeń. W innych przypadkach niezbędne są żmudne negocjacje z właścicielami, 
prowadzące (o ile zakończą się sukcesem) do scaleń i zamian nieruchomości. Działania 
na rynku nieruchomości wiążą się zazwyczaj z bardzo wysokimi kosztami. 

Do prac przygotowawczych o charakterze inwestycyjnym można zaliczyć:
• zakup gruntów i budynków

są konieczne, powinny być jednak klarowne i jak najmniej uciążliwe. Uwzględnienie tych postulatów 
wymaga jednak zmian systemowych na poziomie krajowym, a w wielu wypadkach uzależnione jest 
również od prawa wspólnotowego. Zmiany te nie będą jednak w pełni skuteczne do póki nie pójdą za 
nimi zmiany społecznych postaw względem przedsięwzięć publiczno-prywatnych.
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• przygotowanie (rozbudowa) niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym dróg 
i dojazdów

• prace rozbiórkowe
• wykopaliska i badania archeologiczne.

Głównym celem prac wstępnych o charakterze inwestycyjnym jest przygotowanie 
terenu pod realizację docelowych projektów. Wykup nieruchomości,  prowadzony przez 
gminę, pozwoli na uniknięcie wielu konfl iktów podczas realizacji projektów inwesty-
cyjnych. Zasadniczą barierą w prowadzeniu tego typu działań na szerszą skalę są ich 
wysokie koszty.  

Prace związane z rozbudową czy wymianą infrastruktury technicznej prawie za-
wsze towarzyszą rewitalizacji i w wielu wypadkach warunkują sprawną realizację dal-
szych projektów. 

Rewitalizacja związana jest często ze zmianą przeznaczenia fragmentu mia-
sta. Wiąże się to z wyburzeniem substandardowej zabudowy, baraków, zdekapitali-
zowanych zabudowań poprzemysłowych i in. Wyburzenia powinny dotyczyć tylko 
zabudowań lub ich części, pozbawionych wartość historycznej i niestanowiących 
o tożsamości miejsca. Wymóg zachowania dziedzictwa kulturowego w procesach 
rewitalizacji to z jednej strony często trudna i kosztochłonna konieczność przypi-
sania starych obiektów do nowej funkcji, ale z drugiej – szansa na wytworzenie 
unikalności miejsca.  

Czasochłonne, ale także drogie, bywają badania archeologiczne. W szczególności 
dotyczy to rewitalizacji prowadzonej w historycznych śródmieściach. 

4.4 Realizacja projektów w obszarze rewitalizacji

Właściwy etap wcielania w życie istniejącego do tej pory na papierze programu 
jest bez wątpienia najtrudniejszym etapem  całego procesu. To w tym działaniu zwe-
ryfi kowana zostanie poprawność założeń zespołu projektowego. Poza zagrożeniami, 
wynikającymi z możliwości popełnienia błędów w fazie planowania, pojawić się może 
szereg niebezpieczeństw związanych z nieustannie zmieniającymi się uwarunkowania-
mi, z których tylko część można było wcześniej przewidzieć. Dlatego tak istotną kwestią 
jest, aby w trakcie planowania przewidziane zostały różne warianty realizacji programu. 
Największa nawet liczba wariantów nie zastąpi jednak talentu operatora. To od jego 
sprawności, inwencji i kreatywnego podejścia w największym stopniu będzie zależało 
sprawne pokonywanie piętrzących się trudności i skuteczne rozwiązanie pojawiających 
się problemów i konfl iktów (patrz: 2.1, 4.1)

Wyzwaniem stojącym przed operatorem oraz przed pozostałymi uczestnikami pro-
cesu rewitalizacji jest utrzymanie spójności programu w trakcie jego realizacji (patrz: 
3.7). Spójność ta z jednej strony będzie wymagała zachowania właściwego porządku 
w realizacji projektów, z drugiej strony – zwrócenia uwagi na wszystkie płaszczyzny re-
witalizowanego obszaru nie tylko w fazie planowania, ale również w trakcie realizacji.
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Obszar rewitalizacji, będąc fragmentem systemu miejskiego, charakteryzuje się 
dualistyczną strukturą społeczno-przestrzenną (ramka XII). W ramach podsystemu spo-
łecznego wyróżnić możemy płaszczyznę społeczną (4.4a) oraz gospodarczą (4.4b); 
a w ramach podsystemu urbanistycznego: tkankę urbanistyczną (4.4c) i środowisko 
przyrodnicze (4.4d). Piąta z wyróżnionych płaszczyzn – tożsamościowo-wizerunko-
wa (4.4e) – obejmuje zarówno elementy systemu społecznego, jak i urbanistycznego – 
ponieważ na tożsamość i wizerunek miasta składają się zarówno jego fi zyczne elementy 
(architektura, układ przestrzenny, ukształtowanie terenu, kolorystyka itd.) jak i artefakty 
społeczne (ludzie, kultura, tradycja, historia itd.). Ponadto o tożsamości miasta (dziel-
nicy) możemy mówić zarówno w sensie przedmiotowym (specyfi czne cechy miejsca, 
genius loci) jak i podmiotowym (tożsamość terytorialna mieszkańców, przywiązanie do/
utożsamianie się z miejscem) (Madurowicz 2007). 

Ramka XII. Miasto jako system społeczno-przestrzenny

Aleksander Wallis (1977) proponuje spojrzeć na miasto jako na system, składający się 
z dwóch autonomicznych części, jednak ściśle powiązanych i pozostających w nie-
ustannej interakcji: podsystemu urbanistycznego (przestrzennego) oraz podsystemu 
społecznego. 

Proces wzajemnego oddziaływania na siebie obu podsystemów A. Wallis opisuje 
m.in. w koncepcji funkcjonalnego wartościowania miasta: funkcjonalne wartościo-
wanie miasta jest podstawą zachowań homeostatycznych całego systemu. Regu-
lują one spontaniczne przestrzenne zachowania jednostek, rodzin i małych grup 
w zależności od stanu obu podsystemów, od ich wzajemnej relacji, nieraz również 
w zależności od działania czynników zewnętrznych (na przykład zagrożenie syste-
mu). W rezultacie funkcjonalne wartościowanie miasta reguluje również procesy 
przebiegające w makroskali, jaką jest w tym wypadku samo miasto (Wallis 1990, 
s. 47). Optymalizacja systemu miejskiego powinna polegać na jak najlepszym do-
pasowaniu podsystemu urbanistycznego do potrzeb użytkujących go mieszkańców. 
Nie jest to zadanie łatwe zważywszy, że różne grupy społeczne różnie wartościują 
zajmowaną przestrzeń, a w związku z tym mają wobec niej inne oczekiwania, przy-
pisują jej różne znaczenia.

Obszar rewitalizacji w podejściu systemowym należy zatem rozumieć jako integral-
ną całość, na którą składa się przestrzeń fi zyczna oraz przestrzeń społeczna. Obszar 
rewitalizacji to nie tylko fragment fi zycznej przestrzeni miasta i problem degrada-
cji tkanki urbanistycznej (budynki, infrastruktura) – co dominuje w podejściu czy-
sto urbanistycznym – ale przede wszystkim mieszkańcy i inni użytkownicy, którzy 
przypisują wartości i znaczenia zakotwiczonym w przestrzeni miejscom. To w końcu 
mieszkańcy mają istotny wpływ na sposób wykorzystania przestrzeni oraz jej prze-
kształcania. 
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Doświadczenia wczesnych projektów rewitalizacyjnych w Stanach Zjednoczonych 
i w krajach zachodnioeuropejskich, które były ukierunkowane jedynie na fi zyczną 
odnowę lub wręcz całkowitą przebudowę zdegradowanych obszarów, zniechęcają 
do takiego podejścia. Olbrzymie nakłady, przeznaczone wyłącznie na odnowę tkanki 
miejskiej, okazały się nieskuteczne i kontrowersyjne (Lorens 2007) (patrz: 3.1, ram-
ka V). Istniejące problemy społeczne nie były rozwiązywane, a jedynie relokowane 
w przestrzeni miasta. Aby skuteczne przeciwdziałać degradacji przestrzeni miejskiej 
należy zidentyfi kować przyczyny, które do tej degradacji doprowadziły i starać się je 
usunąć. Wówczas dopiero sens będą miały działania, zmierzające do likwidacji obja-
wów w postaci zdegradowanej infrastruktury i zabudowy.

Właściwie każde działanie, które będzie realizowane w ramach programu rewitali-
zacji oddziaływać będzie na więcej niż jedną z wyróżnionych płaszczyzn. I tak na przy-
kład działanie w płaszczyźnie gospodarczej, polegające na stworzeniu strefy inwestycyj-
nej i przyciąganiu inwestorów, poza bezpośrednim wpływem na lokalną i ponadlokalną 
gospodarkę (efekty mnożnikowe), w płaszczyźnie społecznej prowadzi do spadku bez-
robocia, co za tym idzie wzrostu zamożności mieszkańców (nie tylko rewitalizowanego 
obszaru), co z kolei ma wpływ na poprawę poziomu i jakości życia itd. 

Inwestycje w płaszczyźnie urbanistycznej skutkują rozbudową infrastruktury po-
trzebnej do funkcjonowania nowych przedsiębiorstw, wprowadzeniem nowych form 
zagospodarowania terenu i pojawieniem się w krajobrazie miasta nowych obiektów. 
Nowe inwestycje, w zależności od charakteru, wpływają również na środowisko natu-
ralne (wzmożony ruch kołowy, emisja zanieczyszczeń, zmniejszenie lub zwiększenie 
powierzchni biologicznie czynnych itd.). W końcu planowana strefa inwestycyjna może 
stać się wizytówką obszaru i powodem do dumy dla lokalnej społeczności.

W dalszej części podjęto próbę scharakteryzowania  idei działań, które z uwagi na 
ich dominujący charakter i cel przyporządkowano do pięciu wyróżnionych płaszczyzn. 
Starano się jednocześnie podkreślić możliwe powiązania z innymi płaszczyznami. Za-
równo przedstawiona niżej typologia działań rewitalizacyjnych, jak i podział na płasz-
czyzny nie jest z pewnością wyczerpujący. Celem autorów było w większym stopniu 
zwrócenie uwagi na wielowymiarowość procesu rewitalizacji w kontekście systemu 
miejskiego oraz zaprezentowanie przykładów działań niż przedstawienie kompletnej 
listy możliwych interwencji.
 ___________________________________________________________

4.4a Społeczność
Główną cechą współczesnego europejskiego paradygmatu rewitalizacji jest dia-

metralna zmiana orientacji celów. W USA i w krajach Europy Zachodniej początkowo 
rewitalizacja była synonimem odnowy urbanistycznej i ukierunkowana była przede 
wszystkim na rehabilitację, lub wprowadzenie zupełnie nowej tkanki urbanistycznej 
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(property-led regeneration). Często wiązało się to również z całkowitą zmianą funkcji 
rewitalizowanego obszaru37. W podejściu tym marginalizowana była kwestia lokalnej 
społeczności. Projekty społeczne nierzadko ograniczały się do przenoszenia miesz-
kańców do innych dzielnic. W efekcie realizowano cele ekonomiczne, natomiast pro-
blemy społeczne były jedynie relokowane w przestrzeni, co często prowadziło do ich 
zaostrzenia i pogłębienia (rozbicie lokalnych społeczności, zanik więzi społecznych, 
lokalnej tożsamości itd.). Przy takim podejściu bezpowrotnie niszczony był specy-
fi czny charakter miejsca, owe genius loci – tożsamość miejsca, na którą składa się 
nie tylko fi zyczna forma, ale również cechy lokalnej społeczności, lokalna kultura itd. 
(patrz: 4.4e)

Doświadczenia zagraniczne pokazują również, że zmiana podejścia na bardziej 
prospołeczne (community-led regeneration) jest bardzo trudna. Świadczą o tym m.in. 
mizerne, w stosunku do poniesionych kosztów, efekty wielu społecznych programów re-
alizowanych w ramach zmieniających się brytyjskich polityk rewitalizacji (Guzik 2009, 
T1). Należy jednak pamiętać, że skala problemów społecznych, a zwłaszcza polaryzacja 
społeczna i rozwarstwienie kulturowe w miastach brytyjskich, czy francuskich jest (jak 
dotąd) znacznie większe niż w miastach polskich (Domański, Gwosdz 2010, T8, R3.2; 
Domański, Guzik 2010, T9, R1).  

W przekonaniu autorów, jednym z najważniejszych społecznych celów rewitali-
zacji miast polskich w odniesieniu do obszarów mieszkaniowych powinno być dążenie 
do utrzymania społecznego przemieszania (mixité sociale, social mixing), które zo-
stało odziedziczone po słusznie minionym ustroju38 (patrz: Domański, Gwosdz 2010, 
T8, R3.2). W tym kontekście wyzwaniem będzie  nie tyle zatrzymanie, czy przycią-
gnięcie lepiej sytuowanych mieszkańców, ale stworzenie warunków dla pozostania 
w dotychczasowym miejscu tym gorzej sytuowanym. Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, rewitalizacja nawet jeśli z góry nie zakłada przesiedleń dotychczaso-
wej ludności, wcześniej lub później prowadzi do jej wyparcia z rewitalizowanego ob-
szaru wskutek gentryfi kacji, a co za tym idzie wzrostu cen nieruchomości i czynszów 
(Atkinson 2000; Florio, Brownill 2000; Kleinman 2000; Badcock 2001; Murzyn 2006; 
Janas 2009). 

Generalizując, działania rewitalizacyjne powinny być dwutorowe – z jednej stro-
ny należy dążyć do poprawy szeroko rozumianej atrakcyjności mieszkaniowej obszaru, 
tak aby zatrzymać lepiej sytuowanych mieszkańców lub przyciągnąć nowych; z dru-
giej strony – potrzebne będą programy wspierające tych mniej zamożnych. O ile cel 
utrzymania zamożniejszych mieszkańców może zostać w wielu wypadkach osiągnięty 
poprzez działania infrastrukturalne i organizacyjne (poprawa estetyki, funkcjonalności 

37 Ikoną tego typu interwencji jest rewitalizacja londyńskich doków Canary Wharf (patrz:  Micek 
2009c, T1, R5.2).

38 Sam fakt zaistnienia społecznego przemieszania w polskich miastach jest zjawiskiem zdecydowa-
nie pozytywnym, całkowicie odrębną kwestią jest natomiast ocena sposobu i warunków, w jakich 
do tego przemieszania doszło.
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i dostępności obszaru, zwiększenie bezpieczeństwa itd.); zatrzymanie w obszarze grup 
ekonomicznie słabszych wymagać będzie zarówno działań o charakterze osłonowym, 
jak i działań mających na celu trwałą poprawę sytuacji życiowej grup społecznie i eko-
nomicznie upośledzonych.

Działania osłonowe będą miały na celu przede wszystkim ochronę słabszych eko-
nomicznie mieszkańców przed ewentualnymi negatywnymi skutkami wzrostu renty 
gruntowej w rewitalizowanym obszarze. Cel ten może być realizowany m.in. poprzez:
• gospodarkę komunalnymi zasobami mieszkaniowymi
• właściwą politykę socjalną
• rozwój budownictwa społecznego (np. w ramach projektów Towarzystw Budow-

nictwa Społecznego).
Do działań, mających na celu trwałą poprawę sytuacji życiowej mieszkańców, 

zaliczyć możemy wszelkiego rodzaju programy szkoleniowe, edukacyjne, podnoszące 
kwalifi kacje itp. Należy jednak pamiętać, że działania tego typu – aby były skuteczne 
– w większości przypadków muszą mieć charakter działań długofalowych, a ich efek-
ty widoczne będą często dopiero w perspektywie kilkuletniej. Skuteczność tego typu 
działań w dużej mierze zależeć będzie od dobrego rozpoznania problemów społecznych 
(patrz: 3.1) i ich precyzyjnego zaadresowania. Tworzenie tzw. projektów społecznych 
ad-hoc, po to tylko, aby „odhaczyć” komponent społeczny programu lub pozyskać 
dofi nansowanie z określonych funduszy społecznych, mija się z celem i jest wyrzu-
caniem publicznych pieniędzy w błoto. 

Trudności, jakie wiążą się z dobrym przygotowaniem i realizacją projektów spo-
łecznych, nie powinny jednak być argumentem za ich zaniechaniem. Ponieważ więk-
szość problemów miejskich ma ostatecznie podłoże społeczne, trudno mówić o ich sku-
tecznym rozwiązywaniu, pomijając płaszczyznę społeczną. Wydaje się, że większość 
błędów, popełnianych zarówno na etapie projektowania, jak i wcielania w życie projek-
tów społecznych, wynika z przyjęcia milczącego założenia, że systemami społecznymi 
można sterować w taki sam sposób jak każdym innym systemem. Założenie takie pro-
wadzi w efekcie do przedmiotowego traktowania lokalnej społeczności (często całkowi-
cie na przekór ofi cjalnie głoszonym deklaracjom). 

Tymczasem warunkiem skutecznego, a przede wszystkim etycznego zarządzania 
systemem społecznym, jest podejście podmiotowe. Podejście takie gwarantować po-
winny działania realizowane w ramach partycypacji społecznej. W przypadku polskich 
miast już sama aktywizacja lokalnej społeczności jest niezwykle ważnym działaniem 
w płaszczyźnie społecznej rewitalizacji. Budowa społeczeństwa obywatelskiego zaczy-
na się na najniższym poziomie, od budowania więzi i poczucia odpowiedzialności za 
najbliższą przestrzeń – własnego bloku, osiedla, w końcu miasta. 

Aby mieszkańcy mogli poczuć się odpowiedzialni za wspólnie użytkowaną prze-
strzeń miejską, należy stworzyć im realną możliwość wpływania na nią, dać poczucie 
sprawstwa. Punktem kulminacyjnym całego procesu partycypacji będą tzw. inicjatywy 
lokalne – projekty, realizowane w ramach procesu rewitalizacji przez samych mieszkań-
ców. Inicjatywy te powinny być odpowiednio wcześnie zidentyfi kowane (3.4) i w miarę 
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możliwości wpisane w program rewitalizacji (3.7). Operator powinien być jednak goto-
wy także na integrację nowych inicjatyw pojawiających się w fazie realizacji programu. 
Mobilizacja lokalnej społeczności i stworzenie możliwości realizacji oddolnych inicja-
tyw, nawet jeśli ograniczają się one do bardzo drobnych działań, stanowi wartość samą 
w sobie. Działania takie najlepiej pomagają budować poczucie odpowiedzialności za 
miejską przestrzeń. Przyczyniają się również do integracji lokalnej społeczności i peł-
niejszej akceptacji swojego miejsca zamieszkania, czy nawet poczucia lokalnej dumy.

Charakter społecznych projektów oraz możliwości realizacji lokalnych inicjatyw 
w dużej mierze zależy od specyfi cznych uwarunkowań i cech społeczności, w tym uwa-
runkowań kulturowych39. W przypadku silnie zdeprywowanych społeczności, współist-
nienia wielu zjawisk patologii społecznej, trudno będzie znaleźć optymalne rozwiązania. 
Realne możliwości zmian postaw społecznych, czy podniesienia statusu społecznego 
osób w średnim wieku, nie mówiąc już o starszym pokoleniu, są często bardzo ograni-
czone. Zwłaszcza gdy daną społeczność cechuje długotrwała deprywacja i wynikająca 
z tego tzw. kultura biedy. 

Wbrew powszechnemu przekonaniu, mieszkańcy obszarów zdegradowanych 
nierzadko tworzą zwarte społeczności, mocno związane z zamieszkiwanym obszarem 
miasta. W takich sytuacjach od umiejętności i sprawności operatora zależało będzie 
wyzwolenie społecznego zaangażowania, skanalizowanie istniejącego entuzjazmu. Lo-
kalne społeczności często są mocno zróżnicowane wewnętrznie, co w efekcie wymaga 
umiejętności mediacji i negocjacji pomiędzy różnymi grupami. Pominięcie bądź zlek-
ceważenie jakiejś grupy może skutkować pojawieniem się konfl iktu. Operator powinien 
dążyć do tego, aby każda grupa, zwłaszcza nieformalna, wyłoniła własnego reprezentan-
ta. Istotnymi partnerami w aktywizacji lokalnej społeczności są wszelakie organizacje, 
stowarzyszenia i lokalne instytucje (np. domy kultury, szkoły, kluby sportowe itd.). Już 
sama obecność stowarzyszeń typu NGO w rewitalizowanym obszarze może świadczyć 
o wysokim poziomie kapitału społecznego. 

W płaszczyźnie społecznej szczególną uwagę należy zwrócić na działania, mające 
na celu poprawę edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Kwestia dostę-
pu do dobrej edukacji dla dzieci jest coraz bardziej istotna przy wyborze miejsca 
zamieszkania. W większych miastach Polski do coraz częstszych sytuacji należy do-
wożenie dzieci do „lepszych” szkół w innych częściach miasta. Podniesienie poziomu 
edukacji, wprowadzenie specjalnych programów wychowawczych, ośrodków i świetlic, 
prowadzących zajęcia pozaszkolne, daje realną szansę na przerwanie cyklu deprywa-
cyjnego (patrz: 3.1, ramka V, ryc. 6). Także w tym aspekcie, ważne jest zachowanie 
wspominanego już przemieszania społecznego – daje ono szansę na pojawienie się tzw. 
efektu dobrego sąsiedztwa. 

W miarę jak procesy rewitalizacji w Polsce nabierają rozmachu – pojawia się coraz 
więcej sceptycznych głosów, upatrujących w rewitalizacji czynnik generujący proble-
my społeczne. Poprawa bezpieczeństwa publicznego, odnowienie przestrzeni publicznej 

39 Kultura pracy, przedsiębiorczość, mobilność, gotowość do zmian itd.
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czy remonty części nieruchomości  są przyczynami wzrostu cen nieruchomości w całej 
dzielnicy.  W efekcie właściciele nieruchomości podnoszą lokatorom czynsze, a często 
także po prostu się ich pozbywają. Mieszkania zamieniane są na biura, gabinety, przed-
szkola, sklepy i restauracje, co przynosi zazwyczaj lepszą stopę zwrotu niż  tradycyjny 
wynajem mieszkań. Społeczność lokalna ulega rozbiciu, mieszkańcy przenoszą się do 
innych, tańszych (gorszych, mniej atrakcyjnych) dzielnic. Działania rewitalizacyjne, ma-
jące w zamierzeniu służyć lokalnej społeczności, powodują konieczność emigracji wielu 
dotychczasowych mieszkańców, a prawdziwe zyski z rewitalizacji czerpią deweloperzy 
i osoby profesjonalnie inwestujące na rynku nieruchomości, którzy szybko wchodzą ze 
swoimi inwestycjami na obszary, gdzie wartość nieruchomości dopiero zaczyna rosnąć. 
W tym miejscu pojawia się zasadniczy dylemat - komu rewitalizacja ma służyć 
przede wszystkim? Czy interesy lokalnej społeczności powinny ustępować intere-
som ogółu mieszkańców miasta? Uzyskanie kompromisu nie zawsze jest w takiej 
sytuacji proste i oczywiste (patrz: Domański, Gwosdz 2010, T8, R3.4)

Działania w płaszczyźnie społecznej są silnie powiązane z działaniami w pozosta-
łych płaszczyznach. Polityka i programy mieszkaniowe wiążą się z rehabilitacja zabudo-
wy mieszkaniowej i budową nowej substancji mieszkaniowej lub adaptacją. Podnosze-
nie kwalifi kacji i szkolenia będą miały sens, jeśli będą istniały perspektywy zatrudnienia 
w określonym sektorze lub stworzone zostaną warunki do założenia własnej działalności 
gospodarczej (inkubator przedsiębiorczości, mikrokredyty, preferencyjne warunki wy-
najmu lokali itd.). Przyciągnięcie inwestorów i stworzenie nowych miejsc pracy będzie 
miało bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji społecznej. Działania edukacyjne mogą 
zwiększyć świadomość środowiskową i pomóc w pojawieniu się postaw proekologicz-
nych. 

4.4b Gospodarka 
Jednocześnie z projektami społecznym będą realizowane działania skierowane na 

rozwój lokalnej gospodarki. Przedsiębiorcy, zainteresowani rozwojem gospodarczym na 
danym terenie, otrzymają pakiet ulg (w tym niższy podatek od nieruchomości, niskie 
ceny najmu miejskich powierzchni handlowo-usługowych i in.). Na podobnych, prefe-
rencyjnych zasadach będą mogli funkcjonować lokalni przedsiębiorcy i rzemieślnicy, 
których działalność zostanie uznana za ważną dla zrównoważonego rozwoju wskaza-
nego do rewitalizacji obszaru. Przygotowane zostaną programy aktywizacji gospodar-
czej mieszkańców, w tym granty na tworzenie nowych fi rm. W niektórych przypadkach 
możliwe będzie przygotowywanie terenów inwestycyjnych i pozyskiwanie inwestorów 
zewnętrznych, zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym 
miejscu. W przypadku większych terenów np. poprzemysłowych lub powojskowych 
możliwe jest tworzenie parków inwestycyjnych. Coraz popularniejszą formą animowa-
nia rozwoju gospodarczego w miastach są inkubatory przedsiębiorczości. Część z nich 
lokowana jest w odnowionych biurowcach przejętych od likwidowanych zakładów 
przemysłowych. 
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4.4c Tkanka urbanistyczna 
Nie sposób wyobrazić sobie rewitalizacji bez odnowy zdegradowanej substancji 

urbanistycznej. Obszary fi zycznie zdegradowane, z substandardową zabudową miesz-
kaniową, niedorozwinięta infrastrukturą, charakteryzujące się nieestetyczną i niefunk-
cjonalną przestrzenią publiczną nie są atrakcyjne ani jako środowisko życia, ani jako 
obszary działalności gospodarczej. Fizyczna odnowa obszaru ma oczywiście znaczenie 
praktyczne (o czym dalej), ale równie ważny jest jej symboliczny wydźwięk (wizytówka 
rewitalizacji) jak i znaczenie polityczne (namacalny i możliwy do osiągnięcia w stosun-
kowo krótkim czasie efekt). 

U swych początków idea rewitalizacji była wręcz utożsamiana z odnową miast 
(urban renewal). Różnica w dzisiejszym podejściu do rewitalizacji polega na tym, że 
odnowa urbanistyczna nie jest traktowana jako cel sam w sobie, lecz środek do osiągnię-
cia głównych celów rewitalizacji jakimi są m.in.: podniesienie jakości życia mieszkań-
ców i wywołanie pozytywnych impulsów rozwojowych w skali całego miasta. Stąd tak 
istotne jest myślenie o modernizacji i przekształceniach tkanki urbanistycznej poprzez 
pryzmat i w powiązaniu z wszystkimi wyróżnionymi płaszczyznami.

Działania w płaszczyźnie urbanistycznej w oczywisty sposób przekładają się 
bezpośrednio na realizację celów społecznych (np. poprzez zwiększenie powierzchni 
mieszkaniowych, budowę lub remont infrastruktury społecznej, tworzenie bezpiecz-
nego otoczenia i przyjaznego dla osób niepełnosprawnych itd.), czy gospodarczych 
(rozbudowa infrastruktury technicznej, adaptacja pomieszczeń pod działalność go-
spodarczą, przygotowanie terenów inwestycyjnych itd.). Kształtując tkankę urbani-
styczną, wpływamy również na płaszczyznę tożsamościowo-wizerunkową (wyekspo-
nowanie charakterystycznych cech miejsca, zachowanie spójności architektonicznej, 
realizacja obiektów – ikon, streetart itd.)  (patrz: 4.4e) oraz na środowisko naturalne 
(modernizacja infrastruktury z wykorzystaniem nowych technologii przyjaznych śro-
dowisku, termomodernizacja budynków, zwiększanie terenów biologicznie czynnych 
itd.) (patrz: 4.4d). 

W miastach rozwijających się w warunkach gospodarki wolnorynkowej stopień 
degradacji fi zycznej obszarów mieszkaniowych często skorelowany jest z zamożno-
ścią mieszkańców oraz koncentracją negatywnych zjawisk społecznych40. Choć – jak 
wykazały liczne badania – obszary zdegradowane fi zycznie niekoniecznie pokrywają 
się z obszarami patologii społecznych. Bywa, że takie obszary zamieszkiwane są przez 
zwarte społeczności, cechujące się silnymi więziami i wysoką kulturą pracy, choć gorzej 
sytuowanymi materialnie41 (Gans 1962, Cybriwsky 1978). 

40 Oczywiście za wyjątkiem degradacji spowodowanej działaniami wojennymi czy innymi katastro-
falnymi zdarzeniami. 

41 W Polsce przykładem tego typu obszarów, które Herbert Gans (1962) z uwagi na charakter więzi 
społecznych tam występujących nazywa „miejskimi wioskami”, mogą być niektóre śląskie osiedla 
przyfabryczne. Choć są to w większości obszary silnie zdegradowane (substandardowa zabudowa 
wielorodzinna, od lat nieremontowane drogi i chodniki itd.), to uważny obserwator zauważy, że 
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Miasta rozwijające się w warunkach gospodarki centralnie planowanej, mimo 
iż wcale nie były tak egalitarne, jak głosiła ofi cjalna propaganda, i również posiadały 
swoje „prestiżowe dzielnice” i obszary cieszące się złą reputacją, niewątpliwie cha-
rakteryzowały się znacznie mniejszą polaryzacją przestrzenną (Węcławowicz 1988). 
Znacząco ograniczone zostało działanie renty gruntowej w związku z nacjonalizacją 
większości istniejących jak i nowo powstających zasobów mieszkaniowych, regulacją 
czynszów i zmarginalizowaniem roli sektora prywatnego (Sowa 1988). Efektem tej 
polityki, do dziś widocznym w przestrzeni polskich miast, jest degradacja zabudo-
wy śródmiejskiej, często zabytkowej. Ustanowione odgórnie zbyt niskie opłaty czyn-
szowe z trudem zaspokajały bowiem bieżące potrzeby, o remontach i inwestycjach 
modernizacyjnych nie wspominając (Muzioł-Węcławowicz 2009, T4, R2.4.1). Coraz 
bardziej palącą potrzebą staje się również modernizacja wielkich osiedli mieszkanio-
wych, wybudowanych w technologii wielkopłytowej (Gorczyca 2009, T4, R3; Jar-
czewski 2010, T8, R4). 

P. Jeffrey i J. Pounder (2006) wyróżnili kilka głównych ról, jakie pełnić mogą dzia-
łania w płaszczyźnie urbanistycznej:
• usuwanie barier i ograniczeń (removing  constraints)
• katalizator przemian (leading the change)
• wyzwalanie istniejącego potencjału (building on opportunities)
• zaspokajanie popytu (supply-side investments)
• odnowa fi zyczna zintegrowana z celami społeczno-ekonomicznymi (integrated so-

cio-economic and physical renewal) 

Usuwanie barier i ograniczeń
Działania, polegające na likwidowaniu barier i ograniczeń rozwojowych obsza-

rów, często warunkują dalszy przebieg procesu. Mogą mieć bardzo różny charakter, 
w zależności od specyfi ki miejsca i zidentyfi kowanych ograniczeń. Przykładowo – 
poważną barierą, ograniczającą możliwość kompleksowego zagospodarowania i in-
westowania w obszarze, może być obecność silnie zdegradowanego terenu poprzemy-
słowego, którego koszt rekultywacji zniechęca potencjalnych inwestorów. Zaangażo-
wanie środków publicznych na rzecz przygotowania terenu pod inwestycje (w całości 
lub w części) może być działaniem pozwalającym na odblokowanie tego obszaru. 
Poważną barierą jest brak lub niedorozwój infrastruktury technicznej: począwszy od 
zniszczonych dróg i defi cytu miejsc parkingowych, poprzez niedorozwój sieci kanali-
zacyjnych, na dostępie do łączy światłowodowych i wzmocnieniu sieci przesyłu ener-
gii kończąc. 

Nierzadko likwidacja ograniczeń wymaga działań ponadlokalnych, zwłaszcza gdy 
główną barierą jest słaba dostępność zewnętrzna obszaru. Wówczas uwidocznia się ko-
nieczność integracji programu np. ze strategią rozwoju transportu publicznego itd.

okna są tu czyste, przydomowe ogródki zadbane, dzieci regularnie chodzą do szkoły itd.
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Katalizator przemian
Strategia rewitalizacji poprzez realizację tzw. projektów fl agowych (fl agship pro-

jects approach) zakłada, że realizacja pojedynczych, ale za to spektakularnych pro-
jektów stanie się czynnikiem, który pociągnie za sobą i przyspieszy dalsze pozytywne 
przemiany rewitalizowanego obszaru, czy nawet całego miasta. Aby inwestycja stała 
się katalizatorem rewitalizacji musi być na tyle duża i zauważalna, aby diametralnie 
zmienić negatywny wizerunek obszaru i przyciągnąć uwagę głównej grupy docelowej – 
np. turystów, inwestorów lub potencjalnych nowych mieszkańców. Działania tego typu 
mogą też mieć mniejszy zasięg i mieć na celu zmobilizowanie lokalnej społeczności 
i lokalnych zasobów do włączenia się w proces odnowy. 

Przykładów tego typu działań rewitalizacyjnych w krajach zachodnioeuropejskich 
jest wiele. Bodajże do najbardziej znanych należy baskijskie Bilbao, w którym rolę 
okrętu fl agowego rewitalizacji odegrała budowa muzeum sztuki współczesnej Guggen-
heima. Interesującym przykładem są również projekty, zrealizowane w ramach rewitali-
zacji nabrzeża w angielskim Gateshead, czy projekt wioski stadionowej w Sunderland, 
szczegółowo opisane w tomie 1 (Janas 2009, T1, R9.7; Micek 2009d, T1, R10.2.3). 

W Polsce dobrym przykładem tego typu podejścia może być rewitalizacja dawnej 
dzielnicy przemysłowej Zabłocie w Krakowie, w której fl agowym projektem jest budo-
wa nowej, reprezentacyjnej ulicy – Alei Lipowej – przy której powstają nowe inwesty-
cje, głównie biurowce. 

Należy zwrócić również uwagę na niebezpieczeństwa, związane z omawianym 
podejściem, przejawiające się w postaci „magicznego” myślenia. Niczym nieuzasad-
niona wiara w to, że kilka mniej lub bardziej przypadkowo wybranych projektów, 
wzajemnie niepowiązanych, niejako automatycznie spowoduje uruchomienie proce-
su przemian obszaru – może stać się przyczyną klęski rewitalizacji. Dążenie do osią-
gnięcia szybkich efektów  działań rewitalizacyjnych widocznych w formie efektownych 
rozwiązań architektonicznych, rentowności inwestycji czy zadowolenia mieszkańców 
może być sprzeczne z działaniami prowadzącymi do pozytywnych długotrwałych skut-
ków społecznych i gospodarczych, obejmujących samopodtrzymywalny rozwój lokal-
ny i mobilizację społeczności lokalnej (Domański, Gwosdz 2010, T8, R3.4, s.53). 
Nie w każdej sytuacji działanie poprzez punktowe inwestycje jest skuteczne. Dlatego 
też tak istotne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy możliwości i uwarunko-
wań, również zewnętrznych (2.2) dla danego obszaru, ale również dla konkretnego 
projektu (w tym fl agowego), która dostarczy argumentów za lub przeciw realizacji.  
Może się również zdarzyć, że pojedyncza, duża inwestycja przyniesie w dłuższej 
perspektywie efekty odwrotne od zakładanych. Przykładem takim jest np. projekt 
centrum handlowego Eldon Square w Newcastle upon Tyne (szerzej: Janas 2009, T1, 
R9.3). Powieleniem tego negatywnego mechanizmu na gruncie polskim wydaje się 
być łódzka „Manufaktura”. Jest to niewątpliwie sam w sobie udany projekt rewitali-
zacji terenów poprzemysłowych. Istnieje natomiast poważne niebezpieczeństwo, że 
w nieodległej przyszłości doprowadzi on do degradacji głównej osi miasta – ulicy 
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Piotrowskiej, która przed uruchomieniem Manufaktury skupiała główne funkcje han-
dlowe i rozrywkowe.

Wyzwalanie istniejącego potencjału 
Dobra analiza uwarunkowań i możliwości (2.2) pozwoli na zidentyfi kowanie poten-

cjału, wynikającego z materialno-przestrzennych zasobów obszaru.  Potencjał taki sta-
nowić mogą np. obiekty zabytkowe, których rewaloryzacja, bądź adaptacja do nowych 
funkcji może stać się wizytówką obszaru. Potencjał tkwić może również w elementach, 
które na pozór wydają się być całkowicie zbędne. Przykładem mogą być opuszczone 
obiekty poprzemysłowe, które po odpowiedniej adaptacji mogą zamienić się w atrakcyj-
ną i wyjątkową powierzchnię mieszkaniową (lofty) lub biurową. 

Znaczący potencjał tkwi w obszarach położonych nad różnego rodzaju zbior-
nikami i ciekami wodnymi (rzeki, kanały, jeziora), które są atrakcyjne dla lokaliza-
cji obiektów mieszkaniowych i usługowo-biurowych. Często również ukształtowa-
nie terenu (kiedyś stanowiące barierę w rozwoju miasta) może stwarzać interesujące 
możliwości zagospodarowania terenu (np. zabudowa tarasowa na zboczach, pionowe 
ogrody itd.).

Przykładami polskich programów rewitalizacji, bazujących na wykorzystaniu po-
tencjału zastanej tkanki urbanistycznej, jest program realizowany w Bydgoszczy w opar-
ciu o bydgoski węzeł wodny, czy część projektów realizowanych w ramach rewitalizacji 
Żyrardowa, polegających na adaptacji na funkcje mieszkaniowe terenów pofabrycznych 
dawnych Zakładów Lniarskich (szerzej: Muzioł-Węcławowicz 2009, T4, R2). Z przy-
kładów zagranicznych warto zwrócić uwagę na rewitalizację obszaru poprzemysłowe-
go Buntgarnwerke w Lipsku, czy kompleksowe zagospodarowanie dzielnicy portowej 
w Bremie, które zostały szerzej opisane w tomie 3 (Krawczyk 2009b, T3, R11.2; Mode-
lewska 2009, T3, R19.3).

Zaspokajanie popytu 
Przekształcenia tkanki urbanistycznej rewitalizowanego obszaru powinny wynikać 

z istniejącego zapotrzebowania na określonego typu obiekty/urządzenia itd. (np. rozbu-
dowa zbyt małej szkoły, zwiększenie przepustowości skrzyżowania), ale powinny rów-
nież antycypować zapotrzebowanie na określonego rodzaju infrastrukturę towarzyszącą. 
Przykładowo – jeśli w ramach programu przewidziana jest duża inwestycja mieszkanio-
wa realizowana przez prywatnego dewelopera, program powinien zakładać również do-
stosowanie infrastruktury (np. budowa przedszkola, zwiększenie miejsc parkingowych, 
wyznaczenie terenu pod działalność usługową, na którą pojawi się zapotrzebowanie 
wraz z napływem nowych mieszkańców itd.). Podobnie – jeśli na terenie pokolejowym 
planowane jest utworzenie centrum logistycznego, równocześnie konieczna może oka-
zać się przebudowa infrastruktury drogowej, adekwatnej do przewidywanego ruch sa-
mochodów ciężarowych. Tego typu działania w ramach tkanki urbanistycznej, będące 
odpowiedzią na popyt, wiążą się ściśle z płaszczyzną gospodarczą (4.4b). W wielu wy-
padkach sprowadzają się do usuwania barier i ograniczeń dla rozwoju obszaru.
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Odnowa fi zyczna zintegrowana z celami społeczno-ekonomicznymi 
Integracja odnowy fi zycznej z celami społeczno-ekonomicznymi to po prostu pod-

porządkowanie działań w sferze materialno-przestrzennej celom, sformułowanym w ra-
mach płaszczyzny społecznej, gospodarczej, czy tożsamościowo-wizerunkowej. Ponie-
waż podsystem społeczny miasta jest ściśle związany z podsystemem urbanistycznym 
– większość działań w sferze społecznej, czy gospodarczej wymaga również podjęcia 
odpowiednich działań w sferze materialno-przestrzennej. Przykładowo: poprawie bez-
pieczeństwa mieszkańców rewitalizowanego obszaru służyć będzie niewątpliwie zwięk-
szenie liczby patroli policji, czy organizacja kursów samoobrony dla kobiet, ale równie 
ważne będzie doświetlenie ulic i podwórek, czy odpowiednia aranżacja przestrzeni pu-
blicznej, ograniczająca możliwości zachowań patologicznych i wandalizm. 

Działania w płaszczyźnie urbanistycznej mogą pełnić wiele z wymienionych funk-
cji równocześnie. To, która z nich będzie wiodąca, zależy od konkretnych uwarunko-
wań, przyjętych celów rewitalizacji oraz istniejących możliwości realizacyjnych. 

W warunkach polskich, w sytuacji braku kompleksowego mechanizmu fi nansowania 
działań rewitalizacyjnych warto podkreślić rolę projektów fl agowych.  Projekt fl agowy 
niekoniecznie musi oznaczać muzeum, zaprojektowane przez światowej sławy architekta. 
Chodzi raczej o projekt-wizję, która rozpali wyobraźnię i umożliwi pozyskanie dla jej re-
alizacji możliwie jak największej liczby partnerów, w tym lokalnej społeczności.

4.4d Środowisko przyrodnicze
Ochrona środowiska przyrodniczego jest jednym z uniwersalnych elementów proce-

sów rewitalizacji. Remonty budynków połączone są z kompleksową termomodernizacją. 
Piece i kotłownie węglowe zastępuje się gazowymi lub całe budynki podłącza się do miej-
skiego systemu centralnego ogrzewania. Budowa i remonty systemów kanalizacji pozwa-
lają na zmniejszenie zanieczyszczenia cieków wodnych. O ile to możliwe – zwiększana 
jest powierzchnia biologicznie czynna poprzez nasadzenia zieleni miejskiej. Poprawie wa-
runków środowiskowych w mieście służyć będą również działania zmierzające do ograni-
czenia ruchu samochodowego. Zmniejszenie ruchu samochodów na rzecz stref pieszych, 
efektywnej komunikacji zbiorowej i rowerowej przyczynia się też do podniesienia jakośc 
życia w mieście, czego dowodzą liczne doświadczenia zagraniczne (patrz: Gehl 2009). 

4.4e Tożsamość i wizerunek
Płaszczyzna tożsamościowo-wizerunkowa częściowo przenika wszystkie uprzed-

nio wymienione płaszczyzny, zarazem jednak stanowi element, dający się wyraźnie 
wyróżnić. Ma ona szczególne znaczenie w przypadku rewitalizacji obszarów śródmiej-
skich i bogatych w zasoby dziedzictwa kulturowego. Dotyczy także blokowisk i terenów 
poprzemysłowych – obszarów postrzeganych nierzadko jako pozbawione tożsamości, 
wyrazistego wizerunku i nacechowane negatywnie. Tożsamość danego obszaru (miasta, 
dzielnicy, kwartału itd.) może być rozumiana dwojako. 
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Z jednej strony możemy mówić o tożsamości miejsca, którą najogólniej można 
określić jako charakter miejsca, decydujący o jego niepowtarzalności. Indywidualność 
miejsca wynikać może zarówno z jego cech fi zycznych (forma przestrzenna, topografi a, 
skala zabudowy, kolorystyka, detale architektoniczne, zieleń itd.) jak i pełnionej funkcji, 
cech lokalnej społeczności, zasobów dziedzictwa kulturowego (materialnego i duchowe-
go). Często o unikalnym charakterze miejsca/obszaru decydują imponderabilia, takie jak 
np. typowe zachowania, codzienne aktywności ludzi, lokalne tradycje, specyfi czne dźwię-
ki a nawet zapachy. Ulotność tak rozumianej tożsamości miejsca zawarta jest również 
w łacińskim określeniu genius loci – duch miejsca. Choć tożsamość miejsca wydaje się 
być immanentną cechą miejsca, to de facto mówienie o niej ma sens jedynie wówczas, gdy 
istnieją odbiorcy zdolni do jej odczytania. Nie wnikając, w ciekawe skądinąd, rozważania 
fi lozofi czne, dotyczące istoty rzeczy i świadomości, warto w tym miejscu zwrócić uwa-
gę na praktyczny aspekt powyższej konstatacji. Mianowicie – defi niowanie tożsamości 
miejsca może różnić się w zależności od kodu kulturowego. Zupełnie inaczej centrum 
średniowiecznego miasta odbierać będzie Europejczyk, a inaczej Afrykanin; czym innym 
jest Nowa Huta dla jej mieszkańców, a czym innym dla odwiedzających ją turystów itd.

Drugie rozumienie tożsamości obszaru kieruje uwagę właśnie na znaczenia i warto-
ści, przypisywane miejscom przez ludzi, związanych z danym obszarem, ich identyfi ka-
cję i emocjonalny związek z miejscem oraz daną społecznością terytorialną. Tożsamość 
terytorialna może się manifestować m.in. poprzez emocjonalny związek i przywiązanie 
do danego obszaru oraz istnienie silnych więzi poziomych (sąsiedzkich, osiedlowych). 
Tożsamość ta zależy więc w oczywisty sposób od cech terytorium, ale wpływ na jej 
kształtowanie mają również cechy samej społeczności (w szczególności zasiedziałość 
i mobilność) oraz szereg uwarunkowań historycznych. 

Trawestując hipotezę tożsamości C.F. von Weizsäckera (1978) tożsamość miejsca 
(materia) i tożsamość terytorialna (świadomość) stanowią dwa różne aspekty tej samej 
rzeczywistości. Z tą różnicą, że tożsamość miejsca dostępna jest wszystkim, którzy zechcą 
ją odczytać (nawet jeśli będą robić to na swój sposób), natomiast tożsamość terytorialna 
stanowi fragment tożsamości społecznej zbiorowości, związanej z danym miejscem/prze-
strzenią42. 

Wizerunek obszaru natomiast jest z rzeczywistością związany nieco luźniej. Jest 
to bowiem sposób w jaki dany obszar jest powszechnie odbierany i postrzegany na ze-
wnątrz, w tym w dużej mierze przez osoby, które nie znają go z autopsji. Wizerunek 
wiąże się również z istnieniem pewnych stereotypów przestrzennych, powszechnych 
wyobrażeń, często nie znajdujących odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wizerunek 
miejsca, który kształtuje w sposób pośredni lub na podstawie jednostkowych doświad-
czeń może znacząco różnić się od tożsamości miejsca, może też stanowić jej mniej lub 
bardziej udane, na ogół jednak uproszczone i zgeneralizowane odbicie. To, jak obszar 
jest postrzegany na zewnątrz, ma jednak duży wpływ na tożsamość terytorialną miesz-
kańców. Pozytywny wizerunek miejsca na ogół wzmacnia poczucie przywiązania wśród 

42 Niekoniecznie poprzez fakt zamieszkiwania.
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mieszkańców, którzy są dumni z faktu zamieszkiwania obszaru pozytywnie postrzega-
nego. Negatywny wizerunek może osłabiać więź z miejscem, ale może również prowa-
dzić do reakcji obronnych i wzmocnienia więzi wewnątrz stygmatyzowanego obszaru. 

Tożsamość miejsca
Całkowite zachowanie tożsamości miejsca w procesie rewitalizacji nie zawsze jest 

możliwe, zwłaszcza wówczas, gdy genius loci wynika po części z samej degradacji43. Za-
chowanie tożsamości miejsca nie powinno jednak polegać na „zakonserwowaniu” pew-
nych elementów, które mniej lub bardziej arbitralnie zostaną uznane za kluczowe dla cha-
rakteru miejsca, ale na stworzeniu warunków do twórczej kontynuacji pewnych tradycji, 
funkcji, czy chociażby zachowania kontekstu (np. poprzez nawiązanie do historycznego 
układu przestrzennego, zachowanie lub twórcze przekształcenie specyfi cznych detali ar-
chitektonicznych, czy wykorzystanie tradycyjnego budulca w nowych realizacjach). 

W przypadku obszarów silnie zdegradowanych lub pozbawionych własnej tożsa-
mości, monotonnych, zunifi kowanych, jednym z celów działań rewitalizacyjnych może 
być wprowadzenie elementów, które umożliwią powstanie takiej tożsamości. Może to 
być np. oryginalnie zaprojektowana przestrzeń publiczna z elementami sztuki ulicznej; 
lokalizacja efektownie zaprojektowanych obiektów-ikon, które dzięki swej oryginalnej 
formie pozwolą na łatwiejszą identyfi kację miejsca, wyznaczą miejsce spotkań itd. Bu-
dować tożsamość miejsca można również poprzez wprowadzenie cyklicznych wydarzeń 
w oparciu tradycje i historię miejsca (np. festiwal żydowski na krakowskim Kazimie-
rzu), czy stworzenie warunków dla realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć i wydarzeń 
artystycznych w przestrzeni miejskiej (tzw. culture-led regeneration).

Działania budujące tożsamość miejsca, niekoniecznie wymagają wielkich nakła-
dów inwestycyjnych, z pewnością jednak muszą być dobrze przemyślane, z uwagi na 
to, że dotyczą bardzo delikatnej materii. Największym wyzwaniem jest tu zachowanie 
autentyczności miejsca; dlatego tak ważne jest dobre rozpoznanie specyfi ki, charakteru 
tego miejsca. Nade wszystko jednak należy rozpoznać społeczne postrzeganie obsza-
ru – poznać wartości i znaczenia, które mieszkańcy przypisują określonym miejscom, 
przestrzeniom, obiektom. Zachowanie tożsamości miejsca ma na celu nie tylko poprawę 
wizerunku obszaru, przyciągnięcie turystów, odwiedzających itd., ale przede wszystkim 
stworzenie przestrzeni, z którą będą chcieli się utożsamiać jej mieszkańcy, w której będą 
się czuli swojsko i z której będą dumni44.

Tożsamość terytorialna
Trudno mówić w tej perspektywie o jakiejś możliwości kreowania tożsamości lo-

kalnej, gdyż jest to długotrwały proces społeczny, tym niemniej – w pewnym zakre-
sie możliwe jest tworzenie warunków sprzyjających jej powstawaniu. Ponieważ cechy 

43 Nieprzypadkowo najwspanialsze „sceny miejskie” w literaturze pięknej dotyczą obszarów o nie-
najlepszej reputacji.

44 Interesująca koncepcja swojskości przestrzeni miejskiej została przedstawiona przez K. Pawłow-
ską (2001).
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miejsca wpływają do pewnego stopnia na tożsamość mieszkańców45, podniesienie ja-
kości przestrzeni publicznych, zadbanie i wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego, 
w końcu – omówione wcześniej podtrzymanie – bądź budowanie tożsamości miejsca – 
będzie miało pozytywny wpływ na identyfi kację mieszkańców z zamieszkiwanym, bądź 
w inny sposób użytkowanym, obszarem. Rozwojowi tożsamości lokalnej sprzyjać mogą 
również działania w innych płaszczyznach, np. rozbudowa infrastruktury społecznej 
powoduje, że mieszkańcy mogą więcej swoich potrzeb realizować w okolicy swojego 
zamieszkania, tym samym wzrasta częstotliwość interakcji pomiędzy mieszkańcami, co 
z kolei sprzyja budowaniu lokalnych więzi. 

Tożsamość terytorialna ma wpływ m.in. na to jakie znaczenie dla mieszkańców 
ma dana przestrzeń (terytorium) (ryc.8). Czym silniejsza tożsamość, tym wartości prze-
strzenne zajmują wyższą pozycje w ogólnej hierarchii wartości mieszkańców. Z kolei im 
wyższa wartość przypisywana danemu obszarowi, tym większa skłonność mieszkańców, 
do poczucia współodpowiedzialności za daną przestrzeń (osiedle, dzielnicę, miasto). 
Istnienie tożsamości terytorialnej jest więc jednym z istotnych czynników, mających 
pozytywny wpływ na poziom aktywności obywatelskiej w skali lokalnej. Od społecz-
ności, charakteryzujących się silną tożsamością lokalną, oczekiwać można większego 
zaangażowania w działania partycypacyjne (ryc. 8). 

 Ryc. 8. Tożsamość terytorialna jako podstawa aktywności społecznej
 Źródło: Janas 2010b

45 Cechy przestrzeni, krajobraz, architektura itd. są tylko jednym z czynników mających wpływ na 
tożsamość terytorialną, niekoniecznie determinujący. Często ważniejsze są uwarunkowania histo-
ryczne, kulturowe i społeczno-demografi czne (Janas 2010b).
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Wizerunek
Obszary kryzysowe i zdegradowane najczęściej obarczone są dodatkowo nega-

tywnym wizerunkiem, który może być sam w sobie poważną barierą rozwoju obszaru, 
zniechęcając do osiedlania się potencjalnych nowych mieszkańców a inwestorów do 
inwestowania. Co więcej, negatywny wizerunek obszaru wiąże się również ze stygma-
tyzacją zamieszkującej go ludności46. Największy problem ze złym wizerunkiem ob-
szaru wynika z jego trwałości i niepodatności na zmiany pomimo pozytywnych zmian, 
zachodzących w samym obszarze. Dlatego poza działaniami w płaszczyźnie społecznej, 
gospodarczej, urbanistycznej i środowiskowej konieczna może być również szerzej za-
krojona kampania informacyjna, promująca zachodzące w obszarze pozytywne zmiany. 
Poza działaniami informacyjnymi, przełamywaniu złych skojarzeń i stereotypów służyć 
może organizacja ciekawych wydarzeń oraz – wspomniane już – różnego rodzaju dzia-
łania i happeningi artystyczne. 

Rola dziedzictwa kulturowego
Szczególną rolę w budowaniu tożsamości i kreowaniu wizerunku odgrywa dzie-

dzictwo kulturowe, które coraz częściej postrzegane jest również w kategoriach poten-
cjału ekonomicznego obszaru. Mówi się nawet o „sprzedaży” dziedzictwa na różnych 
rynkach docelowych (Murzyn 2006), czy dziedzictwie, jako zasobie ekonomicznym 
obszaru (Graham 2006).  „Marketingowe” podejście do dziedzictwa kulturowego, choć 
w większości przypadków bardzo pożądane z punktu widzenia działań rewitalizacyj-
nych, może równocześnie prowadzić do jego zniekształcenia poprzez selektywny wybór 
(zachowywane są tylko te elementy, które rokują szybki zysk) oraz uproszczoną lub 
wręcz fi kcyjną interpretację47. Takie, czysto ekonomiczne podejście do wykorzystania 
zasobów dziedzictwa, może być sprzeczne z rolą dziedzictwa, rozumianego jako istotny 
element budowania lokalnej tożsamości i kultury. 

Wielu autorów zajmujących się problematyką ochrony i zarządzania dziedzic-
twem kulturowym podkreśla fakt, że współcześnie nie sposób rozpatrywać zagadnie-
nia dziedzictwa kulturowego w oderwaniu od jego postrzegania i interpretacji przez 
tych, którzy przejmują dziedziczone wartości, w szczególności lokalnych społeczno-
ści, ale również odbiorców zewnętrznych – turystów, przyjezdnych (Ashworth, Tun-
bridge 1996; Purchla 1999, 2005; Howard 2003; Murzyn 2006).  Olbrzymie znaczenie 
dla sposobu zachowania i wykorzystania dziedzictwa mają również instytucje i osoby 
profesjonalnie zajmujące się jego identyfi kacją i ochroną, funkcjonujące w ramach 

46 Na jednym ze spotkań nt. potrzeby rewitalizacji Nowej Huty, młodzi mieszkańcy dzielnicy ka-
tegorycznie stwierdzili, że owszem – poprawa estetyki przestrzeni publicznych, remont chodni-
ków itd. przydałyby się – ale generalnie najważniejsza rzecz, którą należałoby „zrewitalizować” 
w pierwszej kolejności, to negatywne postrzeganie dzielnicy przez mieszkańców innych dzielnic 
Krakowa.

47 Przykładem takiego zniekształcenia może być działalność biur podróży, specjalizujących się w or-
ganizowaniu tzw. communism tours w Nowej Hucie, głównie dla turystów zagranicznych. 
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określonego paradygmatu dotyczącego sposobu ochrony i rewaloryzacji substancji za-
bytkowej (patrz: Mironowicz 2010, T8, R2.3). Rewitalizacja jest niewątpliwie szansą 
na zachowanie i lepsze wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego, aby jednak 
działania te były efektywne tak ze społecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia, 
należy wcześniej zidentyfi kować potencjalne konfl ikty i dążyć do rozwiązań, które 
będą akceptowane przez lokalną społeczność, a jednocześnie pozwolą na wyzwolenie 
potencjału ekonomicznego. Z oczywistych przyczyn w proces ten włączony powinna 
być również instytucja odpowiedzialna za ochronę zabytków (np. miejski lub woje-
wódzki konserwator zabytków).

Rozumienie dziedzictwa nie powinno jednak ograniczać się do zabytkowych bu-
dynków, które na podstawie kryteriów ustalonych przez wąskie grono profesjonalistów, 
zostają wpisane na listę obiektów podlegających ochronie48. Równie ważne jest ducho-
we dziedzictwo, do którego zaliczyć możemy historię obszaru, lokalną tradycję, kulturę 
– w tym kultury innych narodowości/grup etnicznych, które już nie występują na da-
nym obszarze, ale były z nim związane przez wieki i odcisnęły trwałe piętno, wciąż za-
uważalne w miejskim krajobrazie. Tego typu dziedzictwo, mające również swój wyraz 
materialny (cmentarze, świątynie, architektura itd.) bywa często zapomniane lub wręcz 
wyparte ze świadomości społecznej. Używając terminu zaproponowanego przez G. J. 
Ashwortha i J. E. Tunbridge’a (1996), powiemy, że jest to dziedzictwo „niedziedziczo-
ne” – pozbawione dziedziców (disinherited heritage). 

Tymczasem istnieją liczne przykłady pokazujące, że wykorzystanie tego typu 
dziedzictwa może stać się kanwą rewitalizacji, czy wręcz katalizatorem odnowy 
urbanistycznej (Bianchini, Parkinson 1993; Thomas 1993; Murzyn 2006; Schröder-
Esch, Ulbricht 2006). Takim przykładem są dawne dzielnice żydowskie w miastach 
Europy Środkowej, które – choć pozbawione w większości przypadków społeczno-
ści żydowskiej – odkrywają na nowo jej dziedzictwo i w oparciu o nie się rozwijają 
i budują swój wizerunek (np. krakowski Kazimierz, praski Josefov) (Murzyn-Kupisz, 
Purchla 2008). Do wielokulturowego dziedzictwa odwołują się też całe miasta, jak 
chociażby Łódź, promująca się hasłem: „miasto czterech kultur” (polskiej, żydow-
skiej, niemieckiej i rosyjskiej); swoje wielokulturowe korzenie odkrywają też Wro-
cław, Gdańsk, ale również mniejsze miasteczka jak np. Sejny na Suwalszczyźnie 
znane w całej Polsce z działalności ośrodka kultury Pogranicze, który swą siedzibę 
ma w dawnej synagodze.

________________________________________________________________

48 Paradoksalnie, bywa że wpisanie na taką listę jest „wyrokiem śmierci” dla danego obiektu, który 
z racji obostrzeń konserwatorskich nie może znaleźć nabywcy/inwestora i w efekcie ulega coraz 
większej degradacji. 
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Operator powinien prowadzić stały monitoring procesu rewitalizacji. Monitorowa-
nie skupiać się będzie na trzech obszarach:
• monitorowanie postępu prac (rzeczowy)
• monitorowanie realizacji budżetu (fi nansowy)
• monitorowanie widnokręgu – zmienności uwarunkowań zewnętrznych (ryzyk).

Monitorowanie realizacji projektów umożliwi stałe otrzymywanie informacji 
zwrotnych, pokazujących w jaki sposób plany są wcielane w życie. Monitorowanie pro-
cesu rewitalizacji będzie realizowane w kontekście następujących potrzeb:
• monitorowanie na potrzeby sprawozdawczości
• monitorowanie na potrzeby kontroli
• monitorowanie na potrzeby zarządzania jakością
• monitorowanie na potrzeby zarządzania zmianą
• monitorowanie na potrzeby ewaluacji
• monitorowanie na potrzeby zarządzania partycypacją. 

Podstawowym produktem systemu monitorowania procesu rewitalizacji będzie, 
przygotowywany cyklicznie, raz w roku, przez operatora Raport z monitoringu. Infor-
macje do tego raportu będą pochodziły z prowadzonego w trybie ciągłym monitoringu. 
W tym dokumencie podsumowywane będą wyniki prac i doświadczenia, związane z re-
alizacją programu:
• efekty rzeczowe podjętych wysiłków (postęp prac, w tym zrealizowane etapy po-

szczególnych projektów)
• omawiana jest realizacja budżetu, w tym podjęte zobowiązania oraz przepływy 

fi nansowe
• analizowane są najważniejsze, nieplanowane wydarzenia i ich wpływ (pozytywny 

lub negatywny) na realizację programu.
Postęp prac powinien być na bieżąco przedstawiany lokalnej społeczności poprzez 

stronę internetową. Każdy zainteresowany będzie mógł w ten sposób zapoznać się 
z dokumentacją fotografi czną, a także ewentualnymi planami i wizualizacjami. Zreali-
zowane działania powinny być przedstawiane w kontekście planowanego harmonogra-
mu. Operator powinien wyjaśniać przyczyny pojawiających się opóźnień i przedstawiać 
osiągane cele pośrednie.

Wiele drobniejszych projektów, może być realizowanych przez samych mieszkań-
ców w ramach tzw. lokalnych inicjatyw. Mieszkańcy odpowiedzialni za aranżację frag-
mentów zieleni, wezmą udział w projektowaniu i wykonywaniu fragmentów małej ar-
chitektury czy likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci. Zaangażowanie mieszkańców 
w bezpośrednią niektórych elementów procesu rewitalizacji spowoduje, że będą oni sil-
niej utożsamiać się z zachodzącymi przemianami. Emocjonalne zaangażowanie miesz-
kańców w wygląd otoczenia stworzy podstawę do realizacji dalszych, często większych 
projektów, podejmowanych z inicjatywy mieszkańców. 
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5. Finalizacja 

Po domknięciu ostatnich projektów przewidzianych programem rewitalizacji, nad-
chodzi czas na podsumowanie i ocenę jego wykonania (5.1) (ryc. 9). Podsumowanie 
powinno pozwolić na ocenę stopnia realizacji programu, ale przede wszystkim winno 
zawierać wnioski, rekomendacje i prognozy na przyszłość. Finalizowana jest bowiem 
jedynie planowa część procesu, związana z realizacją programu rewitalizacji. Proces 
rewitalizacji sensu largo – dalszy rozwój i przemiany obszaru uruchomione dzięki  in-
terwencji rewitalizacyjnej – powinien trwać nadal. Należy przy tym pamiętać, że pełna 
ocena efektów podjętych działań będzie możliwa dopiero w dłuższej perspektywie 
– kilku a nawet kilkunastu lat. Formalne zakończenie planowego procesu rewitalizacji 
(5.2) będzie możliwe po pozytywnej ocenie jego realizacji i uregulowaniu wszelkich 
zobowiązań, zawartych pomiędzy uczestnikami procesu.  

5.
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UCHWALENIE ZAKOŃCZENIA 
PROGRAMU REWITALIZACJI §

5.2
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POMIĘDZY PARTNERAMI 

I PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU 
dokumentacja ewaluacja prognoza

5.1

Ryc. 9. Schemat działań rewitalizacyjnych w fazie fi nalizacji. 
(Legenda do rysunku znajduje się w załączniku nr 1).

5.1 Uregulowanie zobowiązań pomiędzy partnerami i podsu-
mowanie realizacji programu

Aby realizacja programu mogła zostać formalnie zakończona, należy sfi nalizować 
przewidziane programem projekty i uregulować zobowiązania, zawarte pomiędzy part-
nerami na czas trwania procesu (patrz: 3.10), w szczególności te, których stroną jest 
Miasto (bezpośrednio lub poprzez operatora). Wywiązanie się z zadań i zobowiązań, 
które przyjęło na siebie miasto powinno być dla lokalnych władz absolutnym prio-
rytetem! Doświadczenia zagraniczne dowodzą, że rewitalizacja miast wymaga pew-
ności wszystkich jej uczestników, że założenia przyjęte w planie rewitalizacji zostaną 
wykonane. Tylko wówczas można liczyć na zaangażowanie prywatnych kapitałów 
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w procesy rewitalizacji, niezbędne dla osiągnięcia ostatecznego pozytywnego rezultatu 
(Bryx 2009b, T7, s. 33). 

Współpraca na różnych płaszczyznach może, a nawet powinna  być kontynuowa-
na również po zakończeniu realizacji programu. Część umów może z góry zakładać 
znacznie dłuższy okres obowiązywania (np. umowa wieloletniej dzierżawy parkingu 
podziemnego w zamian za sfi nansowanie inwestycji). W takich wypadkach można 
sprawdzić jedynie wywiązanie się z zadań przewidzianych w okresie realizowania pro-
gramu rewitalizacji (np. wybudowanie i oddanie do użytku parkingu). W uzasadnionych 
przypadkach może pojawić się konieczność przedłużenia czasu trwania procesu rewita-
lizacji, tak aby wszystkie projekty mogły zostać dokończone. 

Pod koniec planowanego okresu realizacji nie powinno dojść do sytuacji, w której 
okazuje się, że niezrealizowana została znaczna część zakładanych projektów lub nie 
powiódł się projekt kluczowy (fl agowy) z punktu widzenia spójności całego programu. 
Wszelkie możliwe komplikacje i trudności w wywiązywaniu się z przyjętych zobowią-
zań powinny być identyfi kowane i rozwiązywane na bieżąco dzięki stałemu monitorin-
gowi procesu i okresowym raportom z postępu realizacji programu. 

Przyjmowanie produktów o zaniżonym standardzie jest znacznie gorsze niż niedo-
starczenie żadnych (Mingus 2002, s. 290). W przypadku niemożności zrealizowania pro-
gramu w postaci, która dawałaby realne szanse na osiągnięcie założonych celów, często 
lepiej przerwać projekt na możliwie wczesnym etapie, niż realizować projekty niesłużą-
ce celom rozwojowym miasta. Decyzja o przerwaniu będzie zapewne trudna z politycz-
nego punktu widzenia, jednak kontynuowanie niewykonalnego programu może okazać 
się w dłuższej perspektywie jeszcze bardziej kosztowne, również politycznie.

Podsumowanie planowego procesu rewitalizacji powinno zawierać trzy zasadnicze 
elementy:
 dokumentację,
 ewaluację (ex-post),
 prognozę i rekomendacje.

Działania podejmowane w procesie rewitalizacji, włącznie z działaniami w ra-
mach partycypacji społecznej, powinny zostać rzetelnie udokumentowane. Dokumen-
tacja przebiegu procesu należy do zadań operatora jako element stałego monitorowa-
nia. Dokumentacja, poza opisem działań i zestawieniami liczbowymi powinna zawierać 
również bogaty materiał wizualizacyjny (mapy, fotografi e, fi lmy) ukazujący stan przed, 
w trakcie i po realizacji projektów. Do dokumentacji można załączać również materia-
ły wykorzystywane podczas działań partycypacyjnych – opinie mieszkańców, robocze 
szkice, materiały z warsztatów dla dzieci itp. 

Uzupełnienie dokumentacji procesu rewitalizacji o materiały grafi czne umożliwi 
przygotowanie na zakończenie procesu wystawy pokazującej przeobrażenia, którym 
podlegał obszar rewitalizacji. Dobrze będzie, jeśli wystawa taka będzie miała charakter 
plenerowy. Wówczas informacja o dokonanej rewitalizacji będzie mogła dotrzeć do sze-
rokiego grona osób. Adresatami wystawy powinni być nie tylko mieszkańcy rewitalizo-
wanego obszaru, ale przede wszystkim pozostali obywatele miasta, którzy nie mieli oka-
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zji śledzić na bieżąco zachodzących przemian. Optymalnym rozwiązaniem byłaby za-
tem organizacja wystawy w miejscu odwiedzanym przez ogół mieszkańców oraz innych 
użytkowników, w tym turystów (np. na główny placu/ulicy, w centrum komunikacyj-
nym lub handlowym itp.). Wystawa poza funkcją informacyjną będzie również narzę-
dziem promocji. 

Po zgromadzeniu dokumentacji całego procesu (np. w formie raportu końcowego 
z monitoringu) dokonać należy oceny zakończonego procesu, co zostanie zrealizowane 
w ramach ewaluacji ex-post. Warto w tym miejscu podkreślić zasadniczą różnicę po-
między monitoringiem sensu stricte, a ewaluacją. Podczas gdy monitoring skupia uwagę 
na efektach planowanych, ewaluacja procesu rewitalizacji dotyczyć będzie przede 
wszystkim wartości dodanej, jaka powstała w wyniku podjęcia interwencji oraz jej re-
zultatów pośrednich.

Po zamknięciu ostatnich projektów, realizowanych w ramach programu rewitaliza-
cji, przygotowanie ewaluacji ex-post powinno zostać zlecone przez operatora zewnętrz-
nej fi rmie lub instytucji. Główne funkcje ewaluacji to:
 wskazanie wyników programu – zbadanie relacji przyczynowo-skutkowych pomię-

dzy podjętą interwencją a efektami (wskaźniki produktu i rezultatu) i wywołanymi 
procesami (wskaźniki oddziaływania) – pokazanie skali sukcesu lub porażki;

 wsparcie procesów uczenia się, weryfi kacji założeń i planów, szczególnie w kon-
tekście kolejnych programów (Olejniczak 2007).
Dla władz miejskich, a także regionalnych i krajowych, o ile uczestniczyły fi nan-

sowo w procesie rewitalizacji – ewaluacja ex-post wskazuje sensowność zagospodaro-
wania środków. Pomaga pokazać, jak założenia sprawdziły się w praktyce – jaka była 
skuteczność podjętych interwencji. Pozwala także na porównywanie między sobą pro-
gramów realizowanych w różnych miastach i stanowi inspirację do dalszych działań. 
Wyniki ewaluacji są także ważnym źródłem informacji dla całej społeczności miej-
skiej. Pokazują skuteczność i zasadność gospodarowania „groszem publicznym”. Dla 
naukowców wyniki te stanowią cenne źródło danych do weryfi kowania teorii działania 
polityki miejskiej.

W oparciu o wnioski płynące z ewaluacji procesu należy także podjąć próbę pro-
gnozy dalszego rozwoju rewitalizowanego obszaru, wskazać główne zagrożenia i moż-
liwe przeszkody dla kontynuacji zainicjowanych przemian. Bardzo cenne dla władz 
miasta, będą również wskazówki i rekomendacje, dotyczące dalszych działań, które 
przyczynią się do utrwalenia rezultatów, osiągniętych poprzez realizację programu re-
witalizacji. Prognoza ta powinna mieć więc charakter strategii wyjścia (exit strategy) 
(Lichfi eld 2006), w której – na podstawie wyników ewaluacji – udzielona zostanie od-
powiedź na następujące pytania:
 Jakie działania warto kontynuować, ewentualnie – jak należałoby je zmodyfi ko-

wać, aby przyniosły lepsze efekty?
 Jakie zasoby są wymagane i jak kosztowna będzie kontynuacja wskazanych dzia-

łań?
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 Czy istnieje możliwość dalszego korzystania z dotychczasowych źródeł fi nansowa-
nia (publicznych i prywatnych)? Ewentualnie – czy istnieje możliwość ich zastą-
pienia innymi źródłami?

 Czy istnieją warunki dla kontynuowania wybranych działań bez „opieki” ze strony 
operatora? Ewentualnie – czy rolę operatora w danym działaniu jest w stanie prze-
jąć jakiś inny podmiot, i jak to wpłynie na charakter danego działania?

5.2 Uchwalenie zakończenia programu rewitalizacji

Każdy program rewitalizacji powinien mieć przewidziane ramy czasowe, w któ-
rych wszystkie działanie w nim zapisane zostaną zakończone. Wyznaczenie konkretnej 
daty zamknięcia realizacji programu ułatwia zdyscyplinowanie wszystkich uczestni-
ków. W uzasadnionych okolicznościach możliwe powinno być, na podstawie odrębnej 
uchwały, przedłużenie czasu realizacji programu. W którymś momencie planowa część 
procesu musi jednak dobiec końca.

Z formalnego punktu widzenia nie ma konieczności podejmowania uchwały, koń-
czącej realizację programu. Akt ten ma jednak duże znaczenie symboliczne i stwarza 
dogodną okazję do szerszej promocji obszaru rewitalizacji oraz „pochwalenia się” osią-
gniętym sukcesem. 

O prawdziwym sukcesie możemy jednak mówić dopiero wówczas, gdy podzielać 
będą go wszyscy uczestnicy procesu z lokalną społecznością na czele. Dlatego tak waż-
ne jest odpowiednie uczczenie faktu zakończenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 
Nie chodzi tu bynajmniej o sztampową uroczystość z przecinaniem wstęgi i „tańczącymi 
koparkami”, której głównymi bohaterami będą lokalni i ponadlokalni ofi cjele, lecz wy-
darzenie w rodzaju ulicznego festynu, święta dzielnicy, które być może będzie miało 
szansę stać się wydarzeniem cyklicznym, skutecznie promującym zrewitalizowany ob-
szar. Ważne jest, aby w organizację tego wydarzenia zaangażować w jak największym 
stopniu lokalną społeczność, tak aby czuła się również gospodarzem49. Świętowanie 
zakończenia rewitalizacji może składać się z serii różnego rodzaju działań, począwszy 
od wystawy rysunków dzieci z przedszkola na temat „moja dzielnica”, czy festiwalu 
pierogów, przez jarmark lokalnego rzemiosła, na organizacji koncertu o szerszym zasię-
gu skończywszy. Warto odwołać się przy tym do lokalnych tradycji i historii. Przykła-
dów kreatywnego wykorzystania zasobów dziedzictwa w tym względzie jest już bardzo 
wiele, również w Polsce50. 

49 Zaproszenie popularnego zespołu przygrywającego do kotleta nie jest więc optymalnym rozwią-
zaniem, choć oczywiście może być elementem świętowania.

50 Warto wymienić takie wydarzenia jak np. Jarmark Jagielloński w Lublinie, nawiązujący do XVI-
wiecznej tradycji miasta (http://www.jarmarkjagiellonski.pl/), Festiwalu Kultury Żydowskiej na 
krakowskim Kazimierzu (http://www.jewishfestival.pl/), czy projekt Drugie Miasto realizowany 
przez Teatr Ósmego Dnia na poznańskiej Śródce (http://www.drugiemiasto.pl/). Nietypowym 
przykładem wykorzystania szeroko rozumianego dziedzictwa obszaru jest też cieszący się już 
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Element świętowania można oczywiście włączyć w proces rewitalizacji już na 
wcześniejszych etapach jako element mobilizujący wszystkich uczestników i promują-
cy zachodzące zmiany. Świętować można zakończenie kolejnych etapów lub fi nalizację 
ważnych projektów.

Po zakończeniu procesu rewitalizacji należy ponownie przeprowadzić audyt całego 
miasta, który pozwoli na zbadanie zmian, jakie nastąpiły w rewitalizowanym obszarze 
od momentu podjęcia rewitalizacji. Aby możliwe było uchwycenie zmian, które nastąpi-
ły w wyniku interwencji, sytuacja obszaru musi zostać odniesiona do sytuacji całego 
miasta. Spadek bezrobocia bowiem nie musi wcale być powiązany z przeprowadzoną 
rewitalizacją, ale wynikać z szerszych zmian gospodarczych. Tuż po zakończeniu nie 
należy się jednak spodziewać znaczącej poprawy wskaźników, choć powinna być już 
widoczna zmiana trendów. Na efekty podjętych działań nierzadko trzeba będzie jeszcze 
długo poczekać, zwłaszcza jeśli chodzi o płaszczyznę społeczną. Efekty działań w płasz-
czyźnie urbanistycznej są widoczne natychmiast, natomiast procesy społeczne wykazują 
się dużą inercją i zachodzą znacznie wolniej, co nie oznacza, że działania realizowane 
w tej sferze nie mają przełożenia na rzeczywistość. 

Przeprowadzony audyt pozwoli na aktualizację listy obszarów kryzysowych 
w mieście i jeśli to konieczne, podjęcie kolejnych działań rewitalizacyjnych na obsza-
rach szczególnie zdegradowanych. Z uwagi na inercję procesów społecznych może się 
okazać, że pod względem wielu wskaźników dopiero co zrewitalizowany obszar nadal 
kwalifi kuje się do puli obszarów kryzysowych. Nie oznacza to jeszcze porażki podjętej 
interwencji. Po pierwsze – jak już wspomniano – efekty rewitalizacji będą w pełni wi-
doczne dopiero w dłuższej perspektywie. Po wtóre zaś – należy przyjrzeć się, czy skala 
kryzysu pogłębiła się, czy może nastąpiła jednak pewna poprawa w stosunku do stanu 
wyjściowego, choć nie tak duża, aby obszar można było wykreślić z listy obszarów 
kryzysowych. 

międzynarodową sławą, festiwal Sacrum Profanum organizowany m.in. w wyłączonych z użytku 
halach przemysłowych kombinatu hutniczego w Nowej Hucie w Krakowie (http://www.sacrum-
profanum.pl/).
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Podsumowanie

Zaproponowany model rewitalizacji na poziomie lokalnym przygotowano z myślą 
o jego praktycznym wykorzystaniu. Model dostosowany został zatem do obecnych uwa-
runkowań prawnych i organizacyjnych. Jednocześnie przedstawiono cały szereg różnego 
rodzaju propozycji rozwiązań przyspieszających i ułatwiających procesy rewitalizacji, które 
zostały wypracowane w ramach projektu Rewitalizacja miast polskich... (patrz: Rydzik 2009, 
T6; Bryx 2009 T7; Ziobrowski 2010, T9). Wśród postulowanych narzędzi i rozwiązań do-
celowych wymienić należy m.in.: Krajowy fundusz rewitalizacji miast (KFRM) jako źródło 
środków niezależne od regionalnych programów operacyjnych; usprawnione partnerstwo 
publiczno-prywatne, w tym możliwość współfi nansowania inwestycji realizowanych przez 
inwestorów prywatnych; zintegrowanie lokalnych programów rewitalizacji z miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego; stworzenie możliwości ograniczenia prawa wy-
konywania własności gdy zachodzić będzie taka konieczność.

Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji, zgodnie z zaproponowanym mo-
delem, są możliwe już tu i teraz.  Bez wątpienia jednak, spójna polityka rewitalizacji na 
poziomie krajowym i regionalnym, w ramach której zaproponowane zostałyby określone na-
rzędzia i rozwiązania prawne (patrz: Ziobrowski 2010, T9), znacząco ułatwi, a tym samym 
przyspieszy i zwiększy zakres procesów rewitalizacji w polskich miastach. Brak polityki 
rewitalizacji będącej elementem polityki miejskiej należy traktować jako istotną barierę ha-
mującą przekształcenia zdegradowanych obszarów miejskich. 

Większość realizowanych w Polsce programów rewitalizacji dotyczy terenów mieszka-
niowych i mieszkaniowo-usługowych, w szczególności śródmieść. Rewitalizacja tego typu 
obszarów jest procesem skomplikowanym i wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami jakimi 
są: uwzględnienie i pogodzenie interesów wielu różnych aktorów, aktywizacja i włączenie 
w proces lokalnych społeczności oraz ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego. 
Dlatego proponowany model procesu rewitalizacji na poziomie lokalnym tworzony był 
przede wszystkim z myślą o obszarach mieszkaniowych. Może być on jednak wykorzysta-
ny także w planowaniu i realizacji procesów rewitalizacji na obszarach poprzemysłowych, 
pokolejowych czy powojskowych. W przypadku takich obszarów niektóre opisane działania 
będą miały mniejsze znaczenie lub w ogóle będą mogły być pominięte. Ponieważ obszary 
tego typu są przeważnie niezamieszkane, działania partycypacyjne będą miały tam inny cha-
rakter i dotyczyć będą (w zależności od planowanych funkcji) ogółu mieszkańców miasta 
lub tylko społeczności sąsiadujących np. z obszarem poprzemysłowym.

W proponowanym modelu autorzy postulują uwzględnienie, w trakcie przygotowywa-
nia jak i realizacji procesu rewitalizacji, możliwie wielu płaszczyzn, które składają się na ob-
szar będący jednocześnie przedmiotem (podsystem urbanistyczny) i podmiotem (podsystem 
społeczny) rewitalizacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na społeczny i gospodarczy wy-
miar rewitalizacji. Jak pokazują przykłady zagraniczne oraz pierwsze polskie doświadcze-
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nia – realizacja kompleksowych projektów urbanistycznych niesie za sobą poważne konse-
kwencje społeczne, niestety nie zawsze pożądane z punktu widzenia lokalnej społeczności. 

Gentryfi kacja będąca na ogół konsekwencją rewitalizacji obszaru, niesie ze sobą liczne 
pozytywne efekty (przemieszanie społeczne, efekt dobrego sąsiedztwa – dobre wzorce, zwięk-
szenie siły nabywczej i rozwój lokalnego rynku usług itd.). Nierzadko jednak prowadzi także 
do dyskryminacji i wypierania lokalnej społeczności, która nie jest wstanie ponieść wyższych 
kosztów wynajmu mieszkań ani oprzeć się presji ze strony deweloperów, inwestorów, czy 
turystów. Jeśli celem rewitalizacji ma być coś więcej niźli tylko fi zyczna odnowa tkanki urba-
nistycznej, to dobre rozeznanie potrzeb i problemów lokalnej społeczności oraz wdrożenie 
mechanizmów chroniących ją przed niepożądanymi efektami gentryfi kacji wydaje się koniecz-
ne.  W innym wypadku problemy tkwiące u źródeł degradacji obszaru nie zostaną rozwiązane, 
a jedynie relokowane w przestrzeni miasta wraz z dotychczasowymi mieszkańcami. 

W modelu zaproponowano sprzężenie programu rewitalizacji z procesem planowania prze-
strzennego oraz integrację z innymi dokumentami o charakterze planistycznym i strategicznym. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest obecnie jedynym istotnym narzędziem, 
które pozwala na zagwarantowanie realizacji programu zgodnie z przyjętymi założeniami oraz 
umożliwia zrównoważenie interesów różnych podmiotów zaangażowanych w proces. Brak  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prowadzi nieuchronnie do realizacji par-
tykularnych interesów i uprzywilejowuje podmioty silniejsze, nie wspominając o nieodwracal-
nych szkodach związanych z brakiem ładu przestrzennego i dewastacją krajobrazu miejskiego.

W modelu podkreślono i wyeksponowano rolę operatora. Do zakresu jego obowiąz-
ków, prócz zarządzania realizacją procesu rewitalizacji, włączono szeroką listę zadań zwią-
zanych z aktywizacją lokalnych społeczności oraz wspieraniem partycypacji i partnerstwa. 
Zaangażowanie społeczności lokalnej – danie mieszkańcom możliwości współdecydowania 
o wielu ważnych dla nich rzeczach, przywrócenie poczucia odpowiedzialności za wspólnie 
użytkowaną przestrzeń miejską oraz poczucie sprawstwa – zwiększają szanse na osiągnię-
cie trwałego sukcesu i szeroką akceptację przeprowadzanych zmian. Celem partnerstw jest 
jak największe zaangażowanie podmiotów społecznych i prywatnych w realizację programu 
oraz pozyskanie prywatnego kapitału. Docelowo należy oczekiwać, że nakłady ponoszone 
przez miasto nie będą przekraczały 20-25% wartości programu rewitalizacji. Środki publicz-
ne powinny służyć zainicjowaniu procesu (np. poprzez realizację projektów fl agowych), wy-
zwoleniu inicjatyw prywatnych i społecznych (np. poprzez częściowe dofi nansowanie pro-
jektów) oraz realizacji inwestycji stricte publicznych (należących do zadań miasta, powiatu 
itd.) oraz nieprzynoszących zysku (w sensie fi nansowym), natomiast ważnych społecznie.

Takie podejście oznacza, że przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji będzie 
wymagało znacznego nakładu pracy i czasu. Koszty przygotowania tego dokumentu nie 
powinny przekraczać 2-3% wartości programu. Poświęcony czas i poniesione koszty powin-
ny jednak przełożyć się na jakość programu. Czym  wyższa jakość programu, tym większa 
szansa na jego powodzenie i osiągniecie trwałej poprawy rewitalizowanego obszaru.

Poznanie pełnych efektów przeprowadzonej interwencji oraz wyciągnięcie wniosków 
na przyszłość wymaga prowadzenia monitoringu i ewaluacji. Stały monitoring umożliwi 
szybką reakcję na pojawiające się zagrożenia oraz poprawę jakości realizowanych projek-
tów. Ewaluacja pozwoli na oszacowanie wpływu przeprowadzonej interwencji na rozwój 
miasta, a także stanie się podstawą do lepszego planowania i realizacji kolejnych procesów. 
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Część III Słownik
Wybór i opracowanie Wiesław Wańkowicz





Analiza 
systemowa

zbiór metod i technik analitycznych i decyzyjnych, służących racjo-
nalnemu rozwiązywaniu systemowych sytuacji decyzyjnych, badanie 
wspomagające działania osób odpowiedzialnych za decyzje lub linie 
(strategie) postępowania w warunkach niepewności i ryzyka.

Quade E. S., [cytowane za:] Findeisen Wł. (red.), 1985

Baza podatkowa ogół podmiotów (osób fi zycznych i prawnych) zobowiązanych do pła-
cenia podatków (świadczeń pieniężnym na rzecz Państwa o charakterze 
przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym i nieodpłatnym, pobiera-
nych na podstawie przepisów prawnych) ze względu na miejsce zamiesz-
kania i/lub prowadzenia działalności gospodarczej, stanowi podstawowe 
źródło dochodu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Wańkowicz W.

Benefi cjent osoba fi zyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiada-
jąca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, re-
alizująca projekty fi nansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagra-
nicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofi nansowanie projektu.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Decydent osoba lub grupa osób podejmująca decyzje, dokonująca wyboru pomię-
dzy możliwymi wariantami zachowania, działania itp.

Wańkowicz W.

Decydent 
formalny 

decydent legitymujący się uprawnieniami do podejmowania decyzji 
wynikającymi z przepisów prawa, np. organy władzy państwowej (rzą-
dowej i samorządowej).

Wańkowicz W.



152  Część III

Europejski 
Fundusz 
Rozwoju 
Regionalnego 
(EFRR)

fundusz udzielający pomocy w ramach polityki strukturalnej Unii Euro-
pejskiej, EFRR powinien udzielać pomocy w ramach ogólnej strategii 
na rzecz polityki spójności, co zapewni większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Wspólnoty, zasady kwalifi kowalności wydatków należy 
ustalać na poziomie krajowym z pewnymi wyjątkami; 
w ramach zintegrowanego planu rozwoju obszarów miejskich za ko-
nieczne uznaje się wspieranie ograniczonych działań mających na celu 
renowację mieszkalnictwa na obszarach dotkniętych lub zagrożonych 
degradacją fi zyczną i wykluczeniem społecznym w państwach człon-
kowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. 
lub po tej dacie;
szczególną uwagę należy zwrócić na regiony najbardziej oddalone, 
głównie przez rozszerzenie, w drodze wyjątku, zakresu pomocy EFRR 
na fi nansowanie pomocy operacyjnej związanej z rekompensowaniem 
dodatkowych kosztów wynikających z ich szczególnej sytuacji ekono-
micznej i społecznej, która jest spowodowana ich oddaleniem, charak-
terem wyspiarskim, niewielkimi rozmiarami, trudną topografi ą i klima-
tem oraz ich zależnością gospodarczą od niewielkiej liczby produktów, 
podczas gdy trwałość i łączne występowanie tych czynników poważnie 
szkodzą ich rozwojowi;
EFRR powinien także zająć się problemami związanymi z dostępem 
obszarów najsłabiej zaludnionych do największych rynków oraz ich 
oddaleniem od tych rynków.

Wańkowicz W. na podstawie: Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ...

Europejski 
Fundusz 
Społeczny (EFS)

fundusz udzielający pomocy w ramach polityki strukturalnej Unii Eu-
ropejskiej, EFS powinien wzmacniać spójność gospodarczą i społeczną 
przez poprawę możliwości zatrudnienia. EFS powinien wspierać te po-
lityki państw członkowskich, które slużą integracji społecznej, niedy-
skryminacji,
wspierania równości, edukacji i szkoleń uwzględniając konsekwencje 
zmian demografi cznych wśród aktywnej zawodowo ludności Wspól-
noty, w szczególności poprzez kształcenie zawodowe przez całe życie 
– poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, 
wzmacnianie kapitału ludzkiego oraz zwiększanie dostępu do zatrud-
nienia i udziału w rynku pracy, wzmacnianie integracji społecznej 
osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, zwalczanie dyskrymi-
nacji, zachęcanie osób nieaktywnych zawodowo do wejścia na rynek 
pracy.

Wańkowicz W. na podstawie: Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006
 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego ...
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Ewaluacja jest obiektywną oceną projektu, programu lub polityki na wszystkich 
jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna 
ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji, pozwalając wyko-
rzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Wyróż-
niamy ewaluację:

ex-ante – ocena w fazie przygotowania.
on going – ocena w trakcie realizacji.
ex-post – ocena po zakończeniu projektu, programu lub po-
lityki.

Wytyczne w zakresie ewaluacji ..., 2007

Fundusz celowy państwowy (nie mogą funduszu utworzyć jednostki samorządu teryto-
rialnego), tworzony na podstawie odrębnej ustawy fundusz, na którym 
gromadzone są środki publiczne przeznaczone na realizację zadań pań-
stwowych, pozostający w dyspozycji ministra lub innego organu wska-
zanego w ustawie.

 Wańkowicz W. na podstawie: Ustawy o fi nansach publicznych

Fundusze 
Europejskie

ustanowione przez Unię Europejską instrumenty wspierania działań 
zmierzających do wzmocnienia jej spójności gospodarczej i społecz-
nej, zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regio-
nów oraz zacofania regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych, 
w tym obszarów wiejskich.

Traktat o Unii Europejskiej

Gentryfi kacja zasiedlanie przez klasę średnią odnawianych lub modernizowanych 
nieruchomości w starych, zubożałych dzielnicach śródmiejskich, po-
przednio zamieszkiwanych przez ludność o niskich dochodach.

Lay D. [w:] Gregory D., Johnston R., Pratt G., Watts M.J., 
Whatmore S. (red.), 2009

Instytucja 
pośrednicząca

organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora fi nansów pu-
blicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawarte-
go z instytucją zarządzającą, część zadań związanych z realizacją pro-
gramu operacyjnego.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Instytucja 
wdrażająca

podmiot publiczny lub prywatny, któremu na podstawie porozumienia 
lub umowy została powierzona, w ramach programu operacyjnego, re-
alizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do benefi cjentów.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
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Instytucja 
zarządzająca

właściwy minister, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
lub, w przypadku regionalnego programu operacyjnego, zarząd woje-
wództwa, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację programu 
operacyjnego.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Kierowanie w szerokim znaczeniu, to przewodzenie, dowodzenie, administrowanie, 
zarządzanie, rządzenie zorganizowanymi działaniami zbiorowymi.

Krzyżanowski L.J., 1999

W wąskim znaczeniu, to wydawanie poleceń.

Koncepcja 
Przestrzennego 
Zagospodarowa-
nia Kraju

polityka przestrzenna Państwa, przyjmowana przez Radę Ministrów, 
określa uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju 
kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia, a w szczególności 
podstawowe elementy krajowej sieci osadniczej, wymagania z zakre-
su ochrony środowiska i zabytków oraz rozmieszczenie infrastruktury 
społecznej, infrastruktury technicznej i transportowej, strategicznych 
zasobów wodnych i obiektów gospodarki wodnej o znaczeniu między-
narodowym i krajowym.

Wańkowicz W. 
na podstawie: Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Kontrakt 
wojewódzki

umowa o dofi nansowanie programu operacyjnego środkami pocho-
dzącymi z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze 
źródeł zagranicznych, zawieraną przez ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego z zarządem województwa, w zakresie i na wa-
runkach określonych przez Radę Ministrów.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Krajowa 
Strategia 
Rozwoju 
Regionalnego

rządowa polityka rozwoju regionalnego, przyjmowana przez Radę Mi-
nistrów, zawierająca między innymi uwarunkowania, cele i kierunki 
rozwoju regionalnego, zasady oraz mechanizmy współpracy oraz ko-
ordynacji działań podejmowanych przez Radę Ministrów na poziomie 
krajowym, z działaniami podejmowanymi przez samorząd terytorialny 
na poziomie regionu.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
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Kwalifi kowal-
ność wydatków

spełnienie przez wydatki poniesione w ramach programów operacyj-
nych kryteriów:

spójności z postanowieniami przyjętego programu operacyj-
nego,
określonych szczegółowo przez instytucję zarządzającą, 
dodatkowych, przewidzianych dla danego źródła fi nansowa-
nia, w przypadku programów fi nansowanych ze źródeł zagra-
nicznych.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Legitymizacja nadanie uprawnień do czegoś, prawa do reprezentacji kogoś. 
Uniwersalny słownik języka polskiego, 2008

Można uzyskać ją z mocy prawa lub pochodzenia, politycy z mocy po-
wszechnego wyboru.

Lokalny 
Program 
Rewitalizacji

program zawierający różne działania społeczno-gospodarcze z zakresu 
aktywizacji terenu rewitalizowanego;
gminy (...), na terenie których znajdują się obszary miast wymagające 
rewitalizacji, przygotowują kilkuletnie Lokalne Programy Rewitali-
zacji. Obszary miejskie poddawane rewitalizacji wyznacza się (...) na 
podstawie krytycznej analizy wyników badań i analiz (w tym wniosków 
różnych podmiotów współuczestniczących w procesie rewitalizacji).
Lokalne Programy Rewitalizacji powinny zawierać opis niezbędnych 
działań potrzebnych dla rozwoju gospodarczego rewitalizowanych te-
renów, proponowane sposoby rozwiązywania problemów społecznych, 
a także kilkuletnie plany fi nansowe.

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 2004-2006, 2007

Miejscowy plan 
zagospodarowa-
nia przestrzen-
nego

akt prawa miejscowego, uchwalany przez radę gminy, zawierający 
część tekstową i grafi czną, określający między innymi przeznaczenie 
i funkcje terenów, zasady ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowe-
go oraz zasady zachowania ładu przestrzennego, zasady zagospodaro-
wania i zabudowy, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskaźniki intensywności zabudowy, zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

Wańkowicz W. 
na podstawie: Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym
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Mierniki (stanu 
miasta, także 
w kontekście 
rewitalizacji)

podzbiór zbioru cech miast i obszarów rewitalizacji – cechy, które 
winny być obserwowane i/lub mierzone ze względu na potrzeby infor-
macyjne w procesie zarządzania, istotnym zagadnieniem jest przy tym 
redukcja informacji – proces zarządzania będzie wówczas łatwiejszy, 
redukujemy informacje skorelowane i zależne, pozostawiając najbar-
dziej reprezentatywne; miernikami są także te cechy miasta, na które 
będzie wpływał decydent, które będzie zmieniał.

Wańkowicz W.

Model abstrakcyjne, uproszczone odwzorowanie realnej rzeczywistości.
Uniwersalny słownik języka polskiego, 2008

Monitoring system informacyjno-decyzyjny, zbieranie informacji, stworzenie bazy 
danych pozwalającej na całościową ocenę stanu wybranej jednostki te-
rytorialnej. Monitoring winien obejmować:

analizy i oceny stanu jednostki i jej gospodarki (zasoby i potrze-
by, trendy, w tym przestrzenne) - raport o stanie jednostki,
analizy i oceny podejmowanych działań, w tym inwestycyj-
nych (przygotowanie, realizacja, kontynuacje).

Wańkowicz W. na podstawie: Rębowska A., Wańkowicz W., 1998

Partnerstwo 
publiczno – 
prywatne (PPP)

wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomię-
dzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Przez umowę o partner-
stwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji 
przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w czę-
ści wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, 
a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu 
przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego.
Wańkowicz W. na podstawie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Partnerzy 
społeczni 
i gospodarczy

reprezentatywne organizacje pracodawców i organizacje związkowe, 
samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe 
oraz jednostki naukowe.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

PEST metoda badania otoczenia organizacji, kluczowych obszarów mogą-
cych mieć na nią wpływ, nazywana także generalną segmentacją oto-
czenia na:

Polityczne,
Ekonomiczne,
Socjokulturowe i
Technologiczne.

Obłój K., 2007
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Plan zagospo-
darowania 
przestrzennego 
województwa

polityka przestrzenna samorządu wojewódzkiego, uchwalana przez sej-
mik województwa, określa między innymi podstawowe elementy sieci 
osadniczej województwa, ich powiązania komunikacyjne i infrastruk-
turalne, system obszarów chronionych (ochrony środowiska i dziedzic-
twa kulturowego), rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, obsza-
ry problemowe i obszary wsparcia oraz obszary metropolitalne wraz 
z zasadami ich zagospodarowania.

Wańkowicz W. 
na podstawie: Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Podejście 
proceduralne

obejmuje opis procesów zachodzących w organizacji, działań podejmo-
wanych w ramach określonej struktury i ich kolejności, także w kontek-
ście zarządzania zmianą (przekształcenie lokalnej przestrzeni wraz ze 
zmianami społecznymi i gospodarczymi).
Wańkowicz W. na podstawie: Nalepka A., 1997 oraz Bittel L.R., 1994

Podejście 
strukturalne

obejmuje statyczny opis organizacji, jej elementów i ich powiązań 
(w kontekście organizacji zarządzającej – np. gmina i zarządzanej – 
wybrany fragment przestrzeni miasta).
Wańkowicz W. na podstawie: Nalepka A., 1997 oraz Bittel L.R., 1994

Polityka w szerokim znaczeniu, jest aktywnością, przez którą ludzie tworzą, 
chronią i zmieniają ogólne zasady życia. Jako taka, jest działaniem za-
sadniczo społecznym, nierozerwalnie związanym z jednej strony z ist-
nieniem różnorodności i konfl iktu, a z drugiej skłonności do współpra-
cy i współdziałania (poszukiwanie rozwiązania konfl iktu). W naukach 
politycznych przedmiotem analizy jest więc polityka jako:

sztuka rządzenia,
sprawy publiczne,
kompromis i konsensus,
władza oraz 
dystrybucja zasobów.

Heywood A., 2008

W wąskim znaczeniu, to ogół spraw państwowych, działalność rządu 
dotycząca spraw państwa.

Uniwersalny słownik języka polskiego, 2008
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Polityka 
rewitalizacji

działania polegające na formułowaniu i konkretyzowaniu celów zwią-
zanych z zachowaniem dziedzictwa materialnego i duchowego oraz 
poszukiwaniu środków na realizację tych celów, a także podejmowanie 
działań zmierzających do poprawy jakości życia, równoważenia roz-
woju i wzrostu konkurencyjności miast.

Zespół IRM przygotowujący projekt, 2006 (defi nicja pierwotna) 

Działanie władzy publicznej ukierunkowane na zbudowanie systemu 
celów, które zrealizowane zostaną poprzez programy rewitalizacji, 
czyli skoordynowane procesy, prowadzone wspólnie przez władzę sa-
morządową, społeczność lokalną i innych uczestników, zmierzające do 
poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju, poprzez wzrost ak-
tywności społecznej i gospodarczej, na wybranych (zdelimitowanych) 
obszarach kryzysowych.

Wańkowicz W.

Polityka 
rozwoju

zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowa-
nych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, 
spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podno-
szenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc 
pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Polityka 
strukturalna

polityka Unii Europejskiej, której celem jest wzmocnienie spójności 
gospodarczej i społecznej Wspólnoty, a w szczególności zmniejszenie 
dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zmniejsze-
nie zacofania regionów lub obszarów najmniej uprzywilejowanych, 
w tym stref wiejskich.

Portal Polityka Regionalna – Inforegio, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/ 

Pojęcie używane jest zamiennie z pojęciem Polityka regionalna i Poli-
tyka spójności.

Pomoc 
publiczna dla 
przedsiębiorców

wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie (Unii Eu-
ropejskiej) lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek for-
mie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyja-
nie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
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Programy 
operacyjne 
i programy 
rozwoju

dokumenty o charakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanawiane 
w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz strategii 
rozwoju w obszarach wskazanych w średniookresowej strategii rozwo-
ju kraju, odnoszące się do rozwoju regionów, rozwoju przestrzennego, 
sektorów lub dziedzin, określające działania przewidziane do realizacji 
zgodnie z ustalonym systemem fi nansowania i realizacji. To między 
innymi:

krajowa strategia rozwoju regionalnego,
strategie rozwoju województw.

Wańkowicz W. 
na podstawie: Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Program 
wieloletni

ustanawiany przez Radę Ministrów (program) w celu realizacji strategii 
przyjętych przez Radę Ministrów.

Ustawa o fi nansach publicznych

Wieloletnie przedsięwzięcie realizowane ze środków Unii Europejskiej 
lub innych źródeł zagranicznych.

Wańkowicz W. na podstawie: Ustawy o fi nansach publicznych

Regionalny 
Program 
Operacyjny

program rozwoju w rozumieniu jak wyżej, opracowany przez właściwy 
zarząd województwa, w przypadku dofi nansowania z budżetu państwa 
(czytaj Unii Europejskiej) program podlega zatwierdzeniu przez Komi-
sję Europejską.
Tak rozumianymi programami operacyjnymi są także programy obej-
mujące okres programowania na lata 2007-2013.

Wańkowicz W. na podstawie: Ustawy o fi nansach publicznych

Rewitalizacja skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorzą-
dową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem 
polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie degradacji prze-
strzeni zurbanizowanej i zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju 
i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospo-
darczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa 
narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Komitet sterujący projektu

Standardy 
(rozwoju 
miasta, także 
rewitalizacji)

wskaźniki (wybrane i/lub przetworzone cechy miast i obszarów rewita-
lizacji), dla których możemy podać wartości lub przedziały oznaczają-
ce osiągnięcie sukcesu, są miarą pożądanego stany rzeczy, miarą osią-
gnięcia celu działania.

Wańkowicz W.
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Strategia 
Rozwoju Kraju

długookresowa strategia rozwoju kraju – dokument określający główne 
trendy, wyzwania, i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju 
oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem 
zasady zrównoważonego rozwoju, obejmujący okres co najmniej 15 lat;
średniookresowa strategia rozwoju kraju – dokument określający podsta-
wowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecz-
nym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym, obejmujący okres 4-10 
lat, realizowany przez strategie rozwoju oraz przy pomocy programów, 
z uwzględnieniem okresu programowania Unii Europejskiej.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Studium uwa-
runkowań 
i kierunków za-
gospodarowania 
przestrzennego 
gminy

polityka przestrzenna gminy, uchwalana przez radę gminy, określa 
między innymi kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz 
w przeznaczeniu terenów, zasady ochrony środowiska i dziedzictwa 
kulturowego, kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz obszary 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wańkowicz W. 
na podstawie: Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

SWOT SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik anali-
tycznych, służąca do porządkowania informacji, polega na posegrego-
waniu posiadanej informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery 
kategorie czynników strategicznych):

S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, prze-
wagę, zaletę analizowanego obiektu, 

W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, 
barierę, wadę analizowanego obiektu, 

O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowa-
nego obiektu szansę korzystnej zmiany, 

T (Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowane-
go obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

Analiza SWOT nie powinna zastępować innych technik badawczych – 
im lepszą informację segregujemy, tym lepszy jest efekt analizy.

System zbiór elementów określonej całości wraz z relacjami istniejącymi 
między nimi oraz pomiędzy ich właściwościami. System znajduje się 
w otoczeniu, które stanowi zbiór elementów nie będących elementami 
systemu, wykazujących lub nie istotne powiązania/sprzężenia z syste-
mem. Elementami systemu są niepodzielne na danym szczeblu abstrak-
cji jego części, które same w sobie mogą stanowić systemy niższego 
rzędu, czyli podsystemy.

Wańkowicz W. na podstawie: Findeisen Wł. (red.), 1985 
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Teoria systemów bazuje na pojęciu system, pierwotnie była teorią biologiczną, następnie 
została rozwinięta i poszerzona przez cybernetyków i inżynierów (in-
żynieria systemowa), są w niej nurty nauk społecznych, jak socjologia 
i ekonomia. W teorii tej dąży się do coraz to szerszych uogólnień,  aspi-
ruje ona do całościowego tłumaczenia funkcjonowania organizmów 
żywych, społeczeństw i urządzeń/systemów sztucznych, co z jednej 
strony czyni ją uniwersalną, z drugiej jest przedmiotem krytyki za jej 
zbytnią ogólność i abstrakcyjność.

Wańkowicz W. na podstawie: Findeisen Wł. (red.), 1985

Ubóstwo (bieda) pojęcie odnosi się do osób, rodzin lub grup osób, których zasoby (mate-
rialne, kulturowe i społeczne) są ograniczone w takim stopniu, że wyklu-
cza to je z minimalnego sposobu życia w kraju, w którym mieszkają.

Eurostat (Urząd Statystyczny Unii Europejskiej)
za:Ubóstwo w Polsce ..., GUS 2010

Wieloletnia 
prognoza 
fi nansowa

opracowywana przez jednostki samorządu terytorialnego, obejmuje okres 
roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, nie może być 
jednak krótsza niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane 
i realizowane przedsięwzięcia, w zakresie długu musi być sporządzona 
na okres planowanego lub zaciągniętego zobowiązania. Dla każdego 
roku prognozy musi ona zawierać w szczególności wydatki na obsługę 
długu, gwarancje i poręczenia, w tym na planowane i realizowane przed-
sięwzięcia wieloletnie, to jest programy, projekty lub zadania.

Wańkowicz W. na podstawie: Ustawy o fi nansach publicznych

Wieloletni 
plan fi nansowy 
Państwa

plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu pań-
stwa sporządzany na cztery lata budżetowe w układzie obejmującym funk-
cje państwa wraz z celami i miernikami stopnia wykonania danej funkcji.

Ustawa o fi nansach publicznych

Wskaźniki 
(rozwoju 
miasta, także 
rewitalizacji)

wybrane mierniki (cechy miast i obszarów rewitalizacji), albo wynik 
powstały z przekształcenia (przeliczenia według określonych formuł) 
mierników, wskaźniki służą do diagnozowania, można je podzielić na 
cztery grupy – wskaźniki pozwalające na:

pomiar zmian w celu opisania zjawiska, 
ocenę potrzeby działania (interwencji), w tym diagnozowanie 
miasta i wybór obszaru, który będzie podlegał procesowi re-
witalizacji,
opis (zwymiarowanie) celu działania, wskazanie pożądanych 
zmian, 
pomiar stopnia realizacji celu działania.

Wańkowicz W.



162  Część III

Wskaźniki 
oddziaływania

(impact indicators) odnoszą się do skutków programu wykraczających 
poza efekty natychmiastowe. Można zdefi niować dwie koncepcje od-
działywania:

oddziaływania bezpośrednie, są to efekty pojawiające się po 
pewnym upływie czasu, niemniej jednak są bezpośrednio 
związane z podjętym działaniem i benefi cjentami bezpośred-
nimi.
oddziaływania globalne to długoterminowe efekty mające 
wpływ na większą populację.

Przewodnik po metodach ewaluacji ..., 2006

Wskaźniki 
produktu

(output indicators) odnoszą się do przedsięwzięć. Mierzone są w jed-
nostkach rzeczowych lub monetarnych (np. długość zbudowanych li-
nii kolejowych, liczba przedsiębiorstw, którym udzielono fi nansowego 
wsparcia, itd.).

Przewodnik po metodach ewaluacji ..., 2006

Wskaźniki 
rezultatu

(result indicators) odnoszą się do bezpośrednich i natychmiastowych 
efektów programu dla bezpośrednich benefi cjentów. Dostarczają infor-
macji na temat zmian m.in. w zachowaniu, potencjale lub działalności 
benefi cjentów. Mogą być to wskaźniki rzeczowe (skrócenie czasu po-
dróży, liczba osób przeszkolonych, liczba wypadków samochodowych, 
itd.) lub fi nansowe (mobilizacja zasobów sektora prywatnego, spadek 
kosztów transportu, itd.).

Przewodnik po metodach ewaluacji ..., 2006

Wykluczenie 
(marginalizacja)

stan wykorzenienia, nieuczestnictwa jednostek lub grup w instytucjo-
nalnym porządku społecznym oraz procesy, które do tego stanu prowa-
dzą. Tak rozumiana marginalizacja uwzględnia zarówno właściwości 
porządku społecznego, jak i różnorodne czynniki: aksjologiczne, histo-
ryczne, ekonomiczne, polityczne, społeczne, prawne czy osobowościo-
we wpływające na zróżnicowanie zakresu i form tego uczestnictwa.

Kwaśniewski J., [cytowane za:] Zborowski A., Dej M., 2009

W szerszym ujęciu utrata przez jednostkę lub grupę społeczną pozycji 
w hierarchii stratyfi kacji społecznej. Jej najistotniejszymi wymiarami 
są: obniżenie się pozycji zawodowej, utrata stanowiska, bezrobocie, 
spadek dochodów i zamożności oraz utrata prestiżu.

Wojnowski J., [cytowane za:] Zborowski A., Dej M., 2009
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Zarządzanie system działań regulujący funkcjonowanie danej organizacji zgodnie 
z wytyczonymi celami: planowanie, organizowanie, kierowanie (wyda-
wanie poleceń), koordynowanie, motywowanie i kontrolowanie podej-
mowanych działań. 
Wańkowicz W. na podstawie: Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy 

w warunkach rynku, 1994

Zarządzanie 
procesami 
rewitalizacji

planowanie, organizowanie, kierowanie (wydawanie poleceń), koor-
dynowanie, motywowanie i kontrolowanie działań rewitalizacyjnych. 
Specyfi czne zarządzanie zmianą, gdzie zamiast organizacji typu przed-
siębiorstwo występuje wybrany fragment przestrzeni miasta wraz ze 
wszystkimi jej użytkownikami.

Wańkowicz W.

Zarządzanie 
zmianą

przeprowadzenie zmiany w strukturze i/lub zakresie zarządzania pod-
miotem – instytucją, organizacją przedsiębiorstwem (jego celach, ro-
dzaju działalności, strukturze organizacyjnej itp.)
Przeprowadzenie procesu zmiany wymaga oceny:

stanu początkowego,
stanu docelowego,
zakresu zmiany, w tym zmian prawnych, instytucjonalnych 
i kadrowych.

Wańkowicz W.

Zasada propor-
cjonalności

oznacza, że środki podejmowane z zamiarem osiągnięcia określonego 
celu muszą być właściwe, wystarczające i konieczne (szczególnie w za-
kresie ingerencji w prawa obywateli).

Traktat o Unii Europejskiej

Zasada 
subsydiarności 
(pomocniczości)

oznacza, że wszelkie decyzje powinny być podejmowane na szczeblu 
możliwie bliskim obywatelowi; w praktyce zatem najpierw ma decy-
dować gmina, potem powiat, następnie region, państwo członkowskie, 
a dopiero na końcu Unia Europejska i to tylko wtedy, gdy zamierzone 
cele nie mogą być w pełniejszym stopniu urzeczywistnione poprzez 
działanie na niższym poziomie.

Traktat o Unii Europejskiej




