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Wstęp

Niniejszy tom należy do serii wydawniczej Instytutu Rozwoju Miast, zatytułowa-
nej Rewitalizacja miast polskich. Serię przygotowywano sukcesywnie w miarę realiza-
cji 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 kwietnia 2008 r. przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przed projektem postawiono następujące cele:
1. Określenie sposobu i metod prowadzenia rewitalizacji miast, które umożliwiały-

by zachowanie istniejącego w miastach dziedzictwa narodowego i wspierały ich 
zrównoważony 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 
przyspieszenia i zwiększenia efektywności procesów rewitalizacji w Polsce.
Zadaniem działań rewitalizacyjnych powinno być zwiększenie szans rozwoju 

miast i poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez kompleksowe przekształcenia 
fragmentów przestrzeni miejskiej z zachowaniem dziedzictwa materialnego i duchowe-
go oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

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 i zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych 
poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamiesz-
kania oraz ochronę dziedzictwa narodowego z zachowaniem zasad zrównoważonego 
rozwoju. 

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

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

gii wielkopłytowej,
 rewitalizację krajobrazu miast ze szczególnym uwzględnieniem sylwety miasta 

i systemu przestrzeni publicznych, w tym zieleni miejskiej.
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Rewitalizacja jest procesem społecznym, w którym powinni aktywnie uczestniczyć 
wszyscy zainteresowani. 

Podstawą udanej rewitalizacji jest zidentyfi kowanie na wczesnym etapie wszyst-
kich podmiotów i grup społecznych, których interesy mogą być związane z tym pro-
cesem, a następnie analiza ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfl iktów lub 
współdziałania. 

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 następujących badań:
 społecznych i kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem postaw i preferencji 

aktualnych użytkowników obszaru na początku procesu rewitalizacji i po jego za-
kończeniu,

 prawno-instytucjonalnych – dziś jeden z najbardziej zaniedbanych obszarów wie-
dzy, jeśli weźmiemy pod uwagę całość procesu rewitalizacji,

 ekonomicznych, a szczególnie badania efektywności przekształceń własnościo-
wych i funkcjonalnych,

 technologicznych, biorąc pod uwagę zarówno różnorodność technologii rewitali-
zowanych obiektów, jak i bogatą ofertę dostępnych technologii,

 urbanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakościowych przestrze-
ni miejskiej obejmujących nie tylko problemy standardów architektoniczno-urba-
nistycznych, ale także jakość przestrzeni rewitalizowanej pod względem estetyki, 
klimatu społecznego, bezpieczeństwa publicznego („przestrzeń bezpieczna”),

 funkcjonalnych, dotyczących 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. 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 reprezen-
towane przez dr. hab. arch. Krzysztofa Skalskiego, prof. UJ. Funkcje koordynacyjne 
w projekcie pełni dr Wojciech Jarczewski z IRM.

Seria wydawnictw obejmuje 12 pozycji oraz Podsumowanie Projektu. Pierwsze 
trzy tomy poświęciliśmy analizie doświadczeń krajów zachodnich (Wielka Brytania, 
Niemcy i Francja) oraz możliwościom ich wykorzystania w warunkach polskich. W ko-
lejnych tomach przedstawiamy diagnozę dotyczącą skali problemu z rozróżnieniem po-
szczególnych typów obszarów kryzysowych (tom czwarty) oraz ocenę problemów spo-
łecznych i demografi cznych (tom piąty). Szósty i siódmy tom poświęcone są zagadnie-
niom związanym z zarządzaniem i otoczeniem legislacyjnym a także z fi nansowaniem 
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procesów rewitalizacji i gospodarką nieruchomościami. Tom ósmy zamyka diagnozę, 
podsumowując ten etap projektu. W kolejnych tomach przedstawiamy założenia poli-
tyki rewitalizacji w Polsce, modelowe programy rewitalizacji, system monitoringu oraz 
wybrane przykłady rewitalizacji miast w Polsce. 

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

Zygmunt Ziobrowski
Kierownik Projektu





Wojciech Jarczewski, Janusz Jeżak

Rozdział 1. Wprowadzenie do problematyki tomu

W ostatnich latach, szczególnie po roku 2004, znacząco wzrosło wśród pol-
skich miast zainteresowanie realizacją procesów rewitalizacji. Już niemal w połowie 
polskich miast władze lokalne zidentyfi kowały obszary kryzysowe i przygotowały 
Lokalne Programy Rewitalizacji (Jarczewski, Kuryło 2010, T8 R131). Dynamiczny 
wzrost zainteresowania problematyką odnowy miast stał się przesłanką do opraco-
wania systemu monitorowania rewitalizacji. 

Statystyka publiczna udostępnia bardzo skromny zakres informacji pozwala-
jących na obrazowanie zróżnicowanie wewnątrzmiejskich zjawisk i procesów spo-
łecznych, gospodarczych oraz przestrzennych. Monitorowanie rewitalizacji zostało 
zaprojektowane jako kompletny system, w tym z modułami niezależnego zbiera-
nia i przetwarzania danych (audyt miejski). Zaproponowany system może stano-
wić podstawę do prowadzenia szerszych analiz przemian zachodzących w miastach. 
Docelowo niezbędne będzie zintegrowanie systemu monitorowania rewitalizacji 
z szerszym systemem zbierania informacji o zjawiskach i procesach społecznych, 
gospodarczych i urbanistycznych, w tym z proponowaną siecią regionalnych obser-
watorów rozwoju2. Prezentowany system monitorowania rewitalizacji został przy-
gotowany jako narzędzie komplementarne do Modelu rewitalizacji miast, opubliko-
wanego jako 10 tom w serii wydawniczej Instytutu Rozwoju Miast pt. Rewitalizacja 
miast polskich (Janas, Jarczewski 2010, T10 CzII).

Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie obszarów kryzysowych i pro-
cesów rewitalizacji powinny być samorządy miejskie. Zdegradowane tereny: po-
przemysłowe, pokolejowe, powojskowe i in. powinny być dodatkowo przedmiotem 
szczególnego zainteresowania ze strony samorządów regionalnych. Syntetyczne in-
formacje z monitoringu lokalnego i regionalnego, w zagregowanej formie, powinny 
być przekazywane na poziom krajowy.

1  W przypadku odwołań do serii wydawniczej Rewitalizacja Miast Polskich podawany jest każdo-
razowo numer tomu (T), ewentualnie także rozdziału (R) lub części (Cz). Spis dotychczas opubli-
kowanych w ramach serii tomów znajduje się również na czwartej stronie okładki. 

2  Propozycja utworzenia w każdym województwie regionalnego obserwatorium rozwoju terytorial-
nego (RORT) znalazła się w przyjętej w 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-
2020.
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1.1. Cele monitoringu
Wskazano pięć zasadniczych celów monitoringu rewitalizacji.
Cel 1. Poznanie skali problemu, jakim są w miastach obszary zdegradowane, wy-

magające rewitalizacji, zarówno dla obszarów mieszkalnictwa jak i terenów poprzemy-
słowych, pokolejowych, powojskowych, składowisk i in. Identyfi kacja obszarów kryzy-
sowych jest niezbędne dla konstruowania polityki miejskiej,

Cel 2. Identyfi kacja zakresu działań rewitalizacyjnych w miastach w skali regionu 
i kraju. Władze lokalne starają się objąć interwencją w postaci rewitalizacji najbardziej 
zdegradowane i najważniejsze obszary w mieście. Z uwagi na niedostatek środków wia-
dome jest, że programy rewitalizacji będą realizowane tylko w wybranych fragmentach 
miasta. Niezbędne jest zatem poznanie zarówno w skali regionu, jak i kraju – jaka część 
obszarów zdegradowanych obejmowana jest rewitalizacją i do jakich zmian chcą dopro-
wadzić władze lokalne i jakich używają narzędzi.

Cel 3. Obserwacja długookresowych trendów rozwojowych i znaczenia działań 
rewitalizacyjnych w stymulacji pozytywnych i odwracaniu negatywnych trendów.

Cel 4. Monitorowanie procesu rewitalizacji. Obserwacja tempa oraz zgodności 
z uchwalonym programem, a także kontekstu, wpływającego na powodzenie poszcze-
gólnych projektów i programów.

Cel 5. Informowanie społeczności lokalnych o przebiegu procesu rewitalizacji 
i wynikach monitorowania w celu wzmacniania poczucia partnerstwa, aktywizowania 
podmiotów, w tym interesariuszy zmarginalizowanych lub wykluczonych oraz wzmac-
niania odpowiedzialności.

1.2. System monitoringu rewitalizacji
System monitoringu rewitalizacji składa się z dwóch podsystemów (ryc. 1).

1.  Podsystem: monitorowanie terenów zainwestowanych w miastach dla zidentyfi ko-
wania obszarów kryzysowych.

2.  Podsystem: monitorowanie i ocena procesu rewitalizacji.
Identyfi kowanie obszarów kryzysowych w miastach powinno odbywać się na podsta-

wie wyników wewnątrzmiejskich analizy zróżnicowania zjawisk społecznych, gospodar-
czych i przestrzennych. W ramach niniejszego opracowania zaproponowano system takich 
analiz pod nazwą audyt miejski. Identyfi kacja obszarów kryzysowych powinna być prowa-
dzona w oparciu o wyniki tego audytu. Realizacja takich badań cyklicznie, co np. cztery lata 
pozwoli na obserwowanie kierunków jakościowych przemian w przestrzeni miejskiej. 

W opracowaniu zaprezentowano dwa warianty podejścia do audytu miejskiego, 
w zależności od jednostek przestrzennych, dla których prowadzona jest analiza:
– jednostki urbanistyczne (część I) 
– jednostki modularne – siatka kwadratów (część II). 

Obie metody wykorzystują te same dane zbierane ze źródeł pierwotnych oraz na-
rzędzia informatyczne typu GIS.
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Jednostki urbanistyczne to obszary stosunkowo nieduże, możliwie jednorodne 
pod względem funkcjonalnym oraz względnie homogeniczne pod względem morfolo-
gicznym i społecznym. Ich zaletą jest to, że stanowią naturalne jednostki dla zbierania 
i przedstawiania wielu informacji, a także podejmowania działań rewitalizacyjnych. 
W takim ujęciu trudne jest natomiast uwzględnianie oddziaływania pomiędzy sąsied-
nimi obszarami. Metoda została przetestowana na przykładzie miasta Tarnów (roz-
dział 2).

Wykorzystanie siatki kwadratów umożliwia zobrazowanie ciągłości zjawisk w prze-
strzeni, umożliwiając pewną automatyzację i elastyczność analizy. Metoda ta prezentu-
je miejsca koncentracji określonych zjawisk, pozwalając z dużą dokładnością dostrzec 
ogniska deprywacji przestrzeni miejskiej. Metoda ta jest niezależna od podziałów admi-
nistracyjnych (dane zbierane są in situ). Może być zatem wykorzystana wszędzie tam 
gdzie obserwacje są podejmowane pierwszy raz i stanowić dobrą bazę do wyznaczenia 
w przyszłości jednostek urbanistycznych. Metoda została przetestowana na przykładzie 
miasta Olkusz (rozdział 4).

Na podstawie wyników audytu miejskiego, wykorzystując kryteria obszarów 
kryzysowych (np. wyznaczone na poziomie rządowym lub regionalnym) możliwe 
jest wskazanie obszarów kryzysowych w miastach. Jeżeli państwo i region nie będą 
zainteresowane wyznaczaniem tych wskaźników, to miasta mogą je wyznaczać na 
podstawie własnych kryteriów (np. uznając, że kryzys dotyka dzielnic, dla których 
określona grupa wskaźników jest gorsza niż średnia dla miasta). Audyt miejski, pro-
wadzony cyklicznie, np. co cztery lata, pozwoli na obserwowane trendów i kierun-
ków przemian.

Informacje o zidentyfi kowanych obszarach kryzysowych powinny być raportowane 
przez władze miast na poziom regionalny. Miasta powinny także raportować, na poziom 
regionalny, informacje o obszarach wybranych do rewitalizacji i stopniu natężenia kry-
zysu na tych terenach, wraz z informacją o przewidywanych produktach, które zamie-
rzają wypracować w ramach lokalnych programów rewitalizacji oraz ich przewidywa-
nym oddziaływaniu.

Monitorowanie i ocena procesu rewitalizacji będzie realizowana poprzez wykorzy-
stanie następujących narzędzi ewaluacyjnych oraz monitoringu:
a)  ewaluacja ex-ante realizowana na etapie przygotowywania programu rewitalizacji,
b)  stały monitoring realizacji rzeczowo-fi nansowej programu oraz monitoring zmien-

ności uwarunkowań zewnętrznych,
c)  coroczne Raporty z monitoringu,
d)  ewaluacja ex-post, przygotowywana przez zewnętrzną fi rmę w okresie do trzech lat 

od zakończenia realizacji programu rewitalizacji.
Realizacji projektu towarzyszyć będą liczne kontrole, prowadzone przez pod-

mioty niezależne od władz miejskich i operatora zarządzającego procesem rewita-
lizacji.
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1.3. Audyt miejski – założenia ideowe
Identyfi kacja obszarów kryzysowych oparta została na wynikach audytu miej-

skiego. Idea audytu miejskiego nie jest pomysłem nowym. W Stanach Zjednoczo-
nych już w latach 70. zdecydowano o konieczności monitorowania obszarów me-
tropolitalnych3. Opracowywane na podstawie zestandaryzowanych danych Atlasy 
Urbanistyczne (Urban Atlas) stały się interesującą formą prezentacji zróżnicowania 
występującego na terenach zurbanizowanych. Kluczowe już wtedy dla audytu było 
pozyskanie zestandaryzowanych danych statystycznych, odniesionych do ujednoli-
conych jednostek przestrzennych.

Pojawiają się wtedy i funkcjonują obok siebie pojęcia Urban Audit i Urban 
Atlas. Pierwsze z nich oddaje idee celu naszych działań, jakim jest kontrola i mo-
nitoring stanu obszarów zurbanizowanych4. Drugie pojęcie wiąże się z tradycją pu-
blikowania przez kartografów „odkrytego stanu” w postaci atlasu (serii map prezen-
tujących wyniki określonych analiz). Z czasem zapis stanu przeniesiony zostaje do 
Internetu (internetowe przeglądarki mapowe – geoportale) a atlasy urbanistyczne 
stają się istotną formą prezentacji diagnozowanych zjawisk oraz komunikacji z lo-
kalną społecznością. 

W Europie rozwijana jest obecnie koncepcja Europejskiego Atlasu Obszarów 
Zurbanizowanych (European Urban Atlas), która stanowi wyraz zaniepokojenia wie-
lu środowisk, w tym Komisji Europejskiej, dostrzeżonym problemem dynamicznych 
zmian jakie zachodzą wewnątrz obszarów zurbanizowanych. Podejmując inicjatywę 
monitoringu obszarów zurbanizowanych na poziomie Unii Europejskiej5 założono, 
że będzie on bazował na zobrazowaniach satelitarnych oraz danych statystycznych 
pochodzących z programu Urban Audit6. Zdaniem wielu specjalistów stworzenie 
atlasu miejskiego, swoistego przestrzennego audytu jest kluczem dla monitorowania 
i analizowania zmian zachodzących w przestrzeni miasta7.

W 2005 roku Eurostat podjął decyzję o konieczności stałego zbierania danych 
statystycznych o miastach i uznaje to zadanie, jako jedno z kluczowych. Dane od 
tego momentu mają być zbierane co trzy lata. Realizacja programu Urban Audit 

3 Standard metropolitan statistical areas – SMSAs.
4 Audyt to kontrola przedsiębiorstwa pod względem fi nansowym i organizacyjnym, wycena jego 

majątku oraz analiza perspektyw jego rozwoju, przeprowadzana przez ekspertów. W przypadku 
obszarów zurbanizowanych będzie to w pierwszej kolejności kontrola, której celem będzie okre-
ślenie stanu fi zycznego, kulturowego, środowiskowego, ekonomicznego miasta.

5 Projekt GMES (Global Monitoring for Environment and Security) komponent Land, http://www.
gmes.info/index.php, czerwiec 2010 r.

6 Realizowany przez DG Regio i DG Environment.
7 Danuta Hübner na konferencji poświęconej stanowi europejskich miast stwierdziła, że dobre po-

lityki zależą od dobrych informacji, jednocześnie podkreślając, że dobre informacje zależą od do-
brego zrozumienia polityki, co klarownie oddaje istotę problemu.
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oznacza konieczność dalszego dostosowania polskiej statystyki miast do wymogów 
unijnych. Koncentrować się będzie na uwzględnianiu aspektu faktycznej przestrzeni 
miasta, nie zawsze zamkniętej w jego granicach administracyjnych8. W tym kontek-
ście pojawia się inicjatywa Instytutu Rozwoju Miast, mająca na celu wypracowanie roz-
wiązań pozwalających wdrożyć idee audytu urbanistycznego do monitorowania zjawisk 
i procesów rozwojowych w polskich miastach ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk 
ich degradacji i procesów rewitalizacji. 

Zasadniczą różnicą w podejściu Instytutu do tematu audytu, było założenie, że 
należy skoncentrować się na wewnętrznym zróżnicowaniu jednostki miejskiej. Zatem 
nastąpiło odwrócenie kierunku percepcji z kontekstu regionalnego, europejskiego na 
kontekst miejski, a nawet należałoby powiedzieć wewnątrzmiejski. Chodzi tu o zwró-
cenie uwagi na konieczność wsparcia samorządu lokalnego (audyt realizowany przez 
EUROSTAT ukierunkowany jest głównie na poziom krajowy i europejski), w realizacji 
jego ustawowych zadań.

Wypracowana w Instytucie Rozwoju Miast koncepcja audytu miejskiego została 
opracowana w oparciu o doświadczenia zebrane z trzech nurtów:
–  monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, które rozwijane są 

w projekcie CORINE Land Cover (Lavalle i in. 2002),
–  monitorowania sytuacji społecznej i gospodarczej w miastach, co zostało dostrze-

żone i jest obecnie analizowane w projekcie Komisji Europejskiej – Urban Au-
dit (State of… 2007),

–  konieczności monitorowania jednostek odpowiedzialnych za zmiany w obszarach 
zurbanizowanych w kontekście rozwoju zintegrowanego (Hübner 2008).
W ramach podjętych prac, zdecydowano się na objęcie projektami pilotażowy-

mi trzech miast województwa małopolskiego: Tarnowa, Olkusza – oraz Myślenic. Są 
one reprezentatywne dla trzech kategorii miast. Tarnów – z racji wielkości 72 km2 oraz 
znacznej liczby mieszkańców 112 000 – reprezentuje duże miasta. Olkusz z liczbą lud-
ności ponad 40 000 reprezentuje miasta średnie. Natomiast Myślenice liczące niespełna 
18 000 mieszkańców stanowiły typowy przykład miast małych. 

Koncepcja prac zakładała opracowanie ogólnych założeń dla gromadzenia 
i przetwarzania danych oraz ich przetestowanie w trzech powyżej wskazanych gmi-
nach9. Zakończone z sukcesem prace wdrożeniowe (wszystkie trzy miasta biorące 
udział w pilotażu, opracowały na bazie przeprowadzonych audytów Lokalne Pro-
gramy Rewitalizacji, które uzyskały bardzo wysokie noty i otrzymały fi nansowanie 
z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego), pozwoliło na realizację 
drugiej części zadań projektowych – opracowanie dwóch podejść wykonania audytu 

8 Porównanie warunków życia w miastach europejskich (Program Urban Audit II), Główny Urząd 
Statystyczny, Departament Analiz i Statystyki Regionalnej, Warszawa 2005.

9 Zaprezentowane w rozdziałach od drugiego do piątego metody prowadzenia audytu miejskiego dla 
potrzeb monitoringu rewitalizacji, wypracowane zostały w zespole Zakładu Ekonomiki Przestrze-
ni Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie.
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uwzględniających zebrane doświadczenia i charakterystykę analizowanych jedno-
stek samorządowych.

Koncepcje te, bazujące na wypracowanych zasadach gromadzenia danych, roz-
winięto w kierunku stworzenia kompleksowej procedury, umożliwiającej prowadzenie 
ciągłego monitoringu terenów zainwestowanych w miastach, dla zidentyfi kowania ob-
szarów kryzysowych.

1.4. Odbiorcy
Opracowanie zostało przygotowane głównie z myślą o samorządach miejskich, 

które starają się identyfi kować obszary kryzysowe oraz animować procesy odnowy 
i rewitalizacji. Przedstawione propozycje rozwiązań mogą być wykorzystywane 
zarówno na etapie delimitacji, planowania jak i realizacji procesów rewitalizacji. 
W pracy przedstawiono także odnośniki do organizacji regionalnego i krajowego 
systemu raportowania informacji o rewitalizacji. Zaproponowano, by do raporto-
wania informacji o rewitalizacji wykorzystać postulowaną w Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2010-2020 sieć regionalnych oraz krajowe obserwatorium 
rozwoju terytorialnego. Ważnym adresatem opracowania są także samorządy regio-
nalne, które coraz częściej podejmują się monitorowania obszarów zdegradowanych 
– poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych, a także starają się, na podsta-
wie informacji uzyskiwanych od samorządów gminnych – określać skalę degradacji 
miast w regionie. Opracowanie może się także okazać przydatne dla naukowców 
i studentów, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat rewitalizacji, a także 
dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

1.5. Struktura opracowania
Prezentowany tom składa się ze wstępu oraz ośmiu rozdziałów. W rozdziałach od 

2 do 5 zaprezentowano audyt miejski i procedurę identyfi kacji obszarów kryzysowych 
w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie (rozdział 2 i 3 – część I) proponowana 
jest metoda przygotowywania audytu miejskiego i identyfi kacji obszarów kryzysowych 
z wykorzystaniem jednostek urbanistycznych. W rozdziałach 4 i 5 (część II) zaprezento-
wano natomiast wariant wykorzystujący jednostki modularne (siatkę kwadratów).

W części III omówiono zagadnienia związane z monitorowaniem procesu rewitali-
zacji. Rozdział 6 omawia problematykę monitorowania i ewaluacji – zakres, jakość oraz 
oddziaływanie interwencji podejmowanych na obszarach objętych lokalnymi programa-
mi rewitalizacji. Scharakteryzowano poszczególne elementy systemu oraz omówiono 
zachodzące pomiędzy nimi relacje. W rozdziale 7 przedstawiono koncepcję sieci regio-
nalnych oraz krajowego systemu monitorowania procesów rewitalizacji. Całość opraco-
wania kończy rozdział ósmy, prezentujący listę rekomendowanych przy sporządzaniu 
lokalnych programów rewitalizacji wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.





Część I 
Audyt miejski i identyfi kacja obszarów kryzysowych 

w jednostkach urbanistycznych





Wojciech Jarczewski

Rozdział 2. Audyt miejski z wykorzystaniem jednostek 
urbanistycznych 

2.1. Uwagi wstępne
Miasta są strukturami bardzo złożonymi. W ostatnich latach pogłębiają się nierów-

ności rozwojowe wewnątrz polskich miast i następuje pewna segregacja przestrzenna 
ludności miejskiej (Raport… 2010). Z uwagi na bardzo niewielką ilość danych dotyczą-
cych zróżnicowania wewnątrzmiejskiego zjawisk społecznych, gospodarczych i prze-
strzennych, zbieranych i udostępnianych przez statystykę publiczną – polskie miasta do-
tychczas w niewielkim stopniu zajmowały się analizowaniem zróżnicowania wewnątrz-
miejskiego i śledzeniem zachodzących przemian.

Prowadzenie analiz zróżnicowania wewnątrzmiejskiego jest standardową proce-
durą, stosowaną w większości miast „starej” Unii Europejskiej, a także w wielu innych 
państwach (np. USA, Kanada, Australia, Argentyna i in.) (Martinez-Martin 2005). 
Przedstawiona w niniejszym opracowaniu metoda opracowywania audytu miejskie-
go jest krokiem w stronę upowszechnienia tego typu analiz w zarządzaniu rozwojem 
miast.

Podstawowym zadaniem prezentowanego audytu miejskiego jest zobrazowanie 
zróżnicowania społecznego, ekonomicznego oraz urbanistycznego w przestrzeni mia-
sta. Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowywanie audytu miejskiego, z uwagi na 
rolę gospodarza jaką pełni na terenie miasta, powinien być samorząd lokalny. Władze 
miejskie mają także możliwości szerokiego wykorzystania badań, zrealizowanych w ra-
mach audytu miejskiego. Audyt może być wykorzystywany jako podstawowe narzędzie 
diagnostyczne w prowadzeniu różnych polityk miejskich (np. przeciwdziałaniu ubóstwu 
i bezrobociu, edukacji, bezpieczeństwa, gospodarki nieruchomościami i in.) Prawdo-
podobnie stanowić będzie użyteczne narzędzie w procesie wyboru miejsc lokalizacji 
różnego rodzaju interwencji publicznych, a także śledzeniu efektów podejmowanych 
działań. 

W dalszej części pracy zaprezentowano metodę wyznaczania (identyfi kacji) ob-
szarów kryzysowych, która wykorzystuje niektóre wyniki audytu miejskiego. Wyniki 
audytu będą także pomocne w procesie wybierania obszarów do rewitalizacji spośród 
obszarów, wskazanych jako kryzysowe. Zgodnie z przyjętym modelem rewitalizacji 
(Janas, Jarczewski 2010, T10 CzII) miasto jest bowiem w stanie w jednym czasie re-
alizować interwencje tylko na stosunkowo niewielkich obszarach, zazwyczaj będących 
fragmentem wszystkich obszarów kryzysowych i zdegradowanych.
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Jednym z kluczowych zagadnień, które należy rozwiązać, przystępując do analizy 
zróżnicowania wewnętrznego miasta, jest przyjęcie metody podziału na mniejsze jed-
nostki. Audyt miejski jest instrumentem, opracowanym na potrzeby zarządzania mia-
stem. Dla władz lokalnych ważne są zatem informacje na tyle szczegółowe, by na ich 
podstawie można było decydować o lokalizacji różnego rodzaju interwencji publicznych 
i na tyle zgeneralizowane, by obejmowały pewien obszar oddziaływania tych interwen-
cji. W tym kontekście uznano, że jedną z rekomendowanych jednostek podziału miasta, 
pozwalającą na prowadzenia analiz w ramach audytu miejskiego, mogą być stosunkowo 
niewielkie jednostki urbanistyczne. 

Z uwagi na brak w polskiej praktyce i ustawodawstwie jednolitych zasad wyznaczania 
takich jednostek – na potrzeby audytu miejskiego zaproponowano kryteria ich wyznaczania 
(podrozdział 2.2). Dla tak zaproponowanych jednostek przedstawiono i przetestowano (na 
przykładzie miasta Tarnów) podstawowy zakres audytu miejskiego (podrozdział 2.3). 

Audyt miejski jest procedurą właściwą do wskazania zróżnicowania wewnątrzmiej-
skich terenów mieszkaniowych: starych dzielnic śródmiejskich, powojennych osiedli 
mieszkaniowych (w tym osiedli przyzakładowych), obszarów zabudowy jednorodzinnej 
i mieszanej ze stosunkowo niewielkimi enklawami przemysłu i usługami dla mieszkań-
ców, a także zabudowy podmiejskiej i wiejskiej w granicach miast. Do identyfi kacji zja-
wisk i procesów zachodzących na terenach poprzemysłowych i zdegradowanych, ale nie 
zamieszkanych lub zamieszkanych przez bardzo niewielką liczbę osób, zaproponowano 
inwentaryzację, którą opisano w podrozdziale 2.3.4.

2.2. Jednostki urbanistyczne – kryteria delimitacji 
Uzyskanie porównywalności wyników audytu miejskiego wymaga przetwarzania 

danych w ramach możliwie podobnych do siebie jednostek przestrzennych. Szukając 
jednostki do analizy zróżnicowania wewnątrzmiejskiego na potrzeby audytu miejskiego 
zauważono, że są obszary, które:
 są możliwie homogeniczne pod względem morfologicznym 
 stanowią pewne całości pod względem funkcjonalnym
 charakteryzują się pewną spójnością społeczną.

Podział miasta na jednostki pseudonaturalne, jakimi są np. jednostki urbanistyczne, 
jest metodą powszechnie wykorzystywaną w badaniach geografi czno-ekonomicznych 
(Parysek 1982). Ich podstawowe zalety to:
 możliwość dosyć jednoznacznego pomiaru cech
 określona struktura wewnętrzna, podkreślająca całościowy (w mniejszym lub 

większym stopniu) charakter.
Posługiwanie się takimi jednostkami jako podstawowymi obszarami badawczy-

mi jest rzeczą wygodną. Pozwala na uzyskanie względnej naturalności i sumowanie 
przestrzenne. W tych przekrojach zbierane są dane. Należy jednak pamiętać, że kształt, 
wielkość oraz położenie przesądzają o pewnej losowości cech, szczególnie jeżeli chodzi 
o lokalizację działalności gospodarczej oraz rozmieszczenie ludności, która w innym 
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kształcie i rozmieszczeniu dałaby nieco inną charakterystykę. W badaniach przestrzen-
nych jednostki tego samego rzędu są traktowane jednakowo, bez względu na różną cha-
rakterystykę (Parysek 1982). Trudności sprawia też uchwycenie relacji pomiędzy po-
szczególnymi jednostkami.

Istniejące jednostki pseudonaturalne
Polskie miasta, szczególnie duże, są podzielone przynajmniej na kilkanaście różne-

go rodzaju jednostek pseudonaturalnych. Przystępując do badań należało zatem spraw-
dzić, czy któryś z tych istniejących podziałów nie spełnia oczekiwań stawianych przed 
jednostkami na potrzeby audytu miejskiego. 

Analizy społeczno-ekonomiczne dla polskich miast najczęściej przygotowywane 
są w podziale na dzielnice (w tym dzielnice samorządowe), a także obwody spisowe 
i rejony statystyczne (np. Śleszyński 2006; Węcławowicz 2007; Szmytkowska 2008). 
Główną wadą podziału na dzielnice, a także inne jednostki pomocnicze niższego rzędu 
(w kontekście audytu miejskiego) jest to, że obejmują one bardzo różne formy użytkowa-
nia terenów. Obok obszarów mieszkaniowych obejmują także, szczególnie na obrzeżach 
miast – grunty rolne, lasy, wody i in. Poza wyjątkowo dużymi zakładami nie wyłącza się 
także terenów przemysłowych, składowych, transportowych i in. Zazwyczaj występują 
pomiędzy nimi bardzo duże dysproporcje w liczbie mieszkańców oraz w powierzchni.

Obwody spisowe wyznaczane są w oparciu o liczbę mieszkań i mieszkańców, ale 
abstrahują one od jednostek funkcjonalnych i podobieństwa morfologicznego. Często 
np. lewa strona ulicy należy do jednego obwodu, a prawa do innego. Obejmują one ob-
szar całego miasta, zgodnie z zasadą, że im mniejsza gęstość zaludnienia, tym większa 
jednostka. 

Pozostałe podziały miast na jednostki pseudonaturalne (rejony szkolne, obwody 
policyjne, straży pożarnej, pogotowia i inne) jeszcze bardziej nie odpowiadają oczeki-
waniom stawianym przez audyt miejski. 

Procedura wyznaczania jednostek urbanistycznych
Zgodnie z przyjętymi założeniami – audyt miejski powinien być narzędziem, które 

można wykorzystać do analizy zróżnicowania przestrzeni zurbanizowanej we wszyst-
kich miastach w Polsce. Niezbędne okazało się więc opracowanie procedury wyznacza-
nia jednostek urbanistycznych, zgodnie z przyjętymi założeniami. Procedurę opraco-
wano i przetestowano na przykładzie Tarnowa. Jest to miasto średniej wielkości, silnie 
zróżnicowane wewnętrznie, w którym występuje większość charakterystycznych dla 
polskich miast typów zabudowy. W wyborze Tarnowa, jako miasta do przetestowania 
zaproponowanej procedury, nie bez znaczenia była także niezwykle bogata literatura, 
w tym klasyczne już dzisiaj studia K. Dziewońskiego i in. (1971) pt. Studia z geografi i 
średnich miast w Polsce. Problematyka Tarnowa. 
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Tarnów to miasto położone we wschodniej Małopolsce, przy drodze krajowej nr 4, 
w latach 1975-1998 stolica województwa tarnowskiego. Obecnie funkcjonuje na pra-
wach powiatu i jest zamieszkane przez ponad 115 tys. osób. Powierzchnia miasta 
wynosi 72,4 km2. Jest to stary ośrodek miejski (otrzymał prawa miejskie w 1330 
roku), który rozwinął się wraz z lokalizacją tam w okresie międzywojennym zakła-
dów azotowych, a następnie ich szybkim rozwojem po zakończeniu II wojny świato-
wej. Zabudowa centrum miasta nawiązuje do średniowiecznych założeń obronnych, 
w szerokim śródmieściu znajdują się liczne kamienice z końca XIX i pierwszej po-
łowy XX wieku. Na obrzeżach miasta zlokalizowano kilka dużych osiedli mieszka-
niowych. Powstało także kilka dzielnic zabudowy jednorodzinnej, w wielu miejscach 
zachowała się jeszcze wiejska zabudowa siedliskowa.

Do wyznaczania jednostek urbanistycznych wykorzystano zaproponowaną przez 
S. Liszewskiego (1978) metodę klasyfi kacji terenów miejskich z niewielkimi modyfi ka-
cjami. Klasyfi kacja została skonstruowana tak, by łączyła w sobie trzy najważniejsze, 
w kontekście założonego celu, cechy terenów miejskich: 
 funkcję 
 fi zjonomię 
 intensywność użytkowania (poziomą i pionową).

Dla terenów zieleni i rekreacji (poza niewielkimi wewnątrzosiedlowymi skwerami 
i deptakami), użytków rolnych, wód, lasów i nieużytków – wyznaczano osobne jednost-
ki. Osobne jednostki stanowią także tereny, pełniące funkcje produkcyjne (poza nie-
wielkimi zakładami wewnątrz osiedli), część terenów pełniących funkcje usługowe (np. 
duże centra handlowe), kompleksy biurowe, a także część terenów komunikacyjnych 
(w szczególności duże obszary torów i bocznic kolejowych.

Do jednostek urbanistycznych, wyznaczanych dla obszarów mieszkalnictwa, inne 
formy użytkowania terenu były włączane jedynie, o ile stanowiły integralną część tych 
osiedli mieszkaniowych.

Jednostki urbanistyczne dla obszaru mieszkalnictwa wytyczano w taki sposób, aby 
liczba mieszkańców nie była niższa niż 1% i nie wyższa niż 10% ogółu mieszkańców 
miasta. Należy przyjąć, że w większych miastach ten odsetek będzie odpowiednio10 
mniejszy. Dla Tarnowa w jednym przypadku – osiedla z wielkiej płyty na niewielkim, 
zwartym obszarze żyje niemal 20% mieszkańców miasta (22 tys.) i w tym przypadku nie 
dzielono osiedla na dwie, sztuczne jednostki. 

Przyjęto także zasadę, że powierzchnia każdej z jednostek powinna zawierać się 
pomiędzy 0,2 a 2% powierzchni miasta. Także i w tym przypadku dla Tarnowa niezbęd-
ne było w kilku przypadkach odstąpienie od zasady. W Śródmieściu jednostki urbani-

10  Dla dużych miast – 10% mieszkańców miasta, ale nie więcej niż 50 tys. osób; 1% mieszkańców 
miasta, ale nie mniej niż 2 tys. osób.
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styczne są nieco mniejsze, natomiast rozległe obszary dawnych sołectw w kilku przy-
padkach przekraczały 2% powierzchni miasta. Zasadniczo jednak starano się trzymać 
zasady, by dla obszarów mieszkalnictwa najmniejsze jednostki były do 10 razy mniejsze 
i/lub mniej ludne niż największe.

Ryc. 2.  Najważniejsze elementy uwzględniane w procesie delimitacji jednostek 
urbanistycznych

Źródło: opracowanie własne.

Wyznaczając jednostki urbanistyczne dla Tarnowa, zgodnie z przedstawionymi po-
wyżej założeniami, wykorzystano następującą procedurę przedstawioną na ryc. 2.
a) Zgromadzono możliwie wiele warstw (map), pokazujących strukturę urbanistycz-

ną Tarnowa oraz poszczególne elementy infrastruktury technicznej, a także podzia-
ły miasta na różnego rodzaju jednostki oraz informacje o ukształtowaniu terenu, 
wodach i środowisku przyrodniczym. Wszystkie warstwy zdigitalizowano, tak by 
możliwe było ich komputerowe przetwarzanie w programie ArcGis ArcMap. Zgro-
madzono następujące warstwy:
 obwody spisowe i rejony statystyczne GUS (dane Tarnowa z GUS, otrzymane 

w formie analogowej, zdigitalizowano do formatu shape fi le)
 obwody szkolne: szkoły podstawowe i gimnazja (dane ze stron ministerstwa 

szkolnictwa, starostwa i urzędu miejskiego zdigitalizowano do formatu shape fi le), 
 obwody wyborcze (dane ze stron Państwowej komisji wyborczej, zdigitalizowano 

do formatu shape fi le),
 komisariaty Policji (dane ze stron www.tarnow.policja.gov.pl zdigitalizowano 

do formatu shape fi le),
 mapa topografi czna (w skali 1: 10 000),
 mapa ewidencyjna (działki w skali 1: 2 000),
 punkty adresowe,



26  Wojciech Jarczewski

 sieć dróg,
 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 plan miasta Tarnowa (w skali 1 :15 000; Demart 2008)
 numeryczny model wysokości (TIN oraz DEM)
 sieć wód powierzchniowych (zbiorniki wodne, rzek i cieki)
 przebiegi linii kolejowej
 historyczne mapy Tarnowa (Verkehrsplan_Tarnow_1939, P49_S32_PILZNO_ 

1937, P48_S32_TARNOW 1937).
b) Posiadając tak zebrane informacje, przystąpiono do wytyczania jednostek urbani-

stycznych dla terenów mieszkaniowych. 
Podstawą do wytyczania jednostek urbanistycznych były granice obwodów spiso-

wych GUS. Zasadniczo wytyczano je w taki sposób, żeby obszary mieszkalnictwa w poje-
dynczym obwodzie spisowym nie przynależały do więcej niż jednej jednostki urbanistycz-
nej. W wyjątkowych przypadkach, kiedy okazywało się to niemożliwe –przydzielano ob-
szary mieszkalnictwa z jednego obwodu do dwóch lub trzech jednostek urbanistycznych. 
Dane dotyczące liczby i rozmieszczenia mieszkańców (według punktów adresowych) po-
zwalały jednak na wskazanie, jaki odsetek ludności z danego obwodu spisowego znalazł 
się w poszczególnych jednostkach (ryc. 3). W efekcie istnieje możliwość włączenia do 
analiz w ramach audytu miejskiego także informacji, uzyskanych ze spisów powszech-
nych. Granice jednostek prowadzono, o ile to było możliwe, po granicach działek.

Kolejnymi danymi referencyjnymi, które brano pod uwagę w procesie wytyczania 
jednostek urbanistycznych były (w kolejności):

 mapy topografi czne
 mapy historyczne
 plan miasta Tarnowa
 punkty adresowe
 obwody szkolne, obwody wyborcze, jednostki policji
 ukształtowanie powierzchni (DEM i TIN).

c) Precyzując kształt jednostek nawiązywano do (w kolejności):
 naturalnych barier (rzeki, cieki, wody, skarpy itp.)
 sieci dróg i linii kolejowych
 granic działek ewidencyjnych
 mapy topografi cznej (o ile wcześniejsze prace nie pozwalały na dokładne 

wytyczenie przebiegu granicy).
d) Ostatnim, choć niezwykle istotnym etapem delimitacji były badania terenowe, 

podczas których weryfi kowano wstępną wersję podziału miasta na jednostki urba-
nistyczne. Na podstawie badań terenowych zweryfi kowano spójność funkcjonalną 
oraz podobieństwa w fi zjonomii i intensywności zabudowy każdej z wyznaczo-
nych jednostek.
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Ryc. 3. Granice jednostek urbanistycznych a obwodów spisowych GUS na przykładzie 
fragmentu miasta Tarnów

Źródło: opracowanie własne.

W sumie wyznaczono 33 jednostki urbanistyczne na terenach mieszkaniowych 
dla miasta Tarnów, liczącego 115 tys. mieszkańców (średnio po 3,5 tys. mieszkańców), 
5 jednostek urbanistycznych na terenach przemysłowo-usługowych, 1 jednostkę pełnią-
cą funkcje transportowe (tory kolejowe) oraz 20 jednostek urbanistycznych „zielonych”: 
lasy, pola uprawne i inne tereny otwarte, parki i jeziora i in. Na ryc. 4 zaprezentowano 
podział Tarnowa na jednostki urbanistyczne.

Zaproponowana metoda może być wykorzystana do wyznaczania jednostek urba-
nistycznych we wszystkich miastach w Polsce. Tak wydzielone jednostki mogą stanowić 
podstawowy układ dla zbierania i przetwarzania danych. Pozwoli to na prowadzenie 
analiz porównawczych – pomiędzy miasta, a także analiz zbiorczych. Władze lokalne 
będą mogły wykorzystywać jednostki urbanistyczne w prowadzeniu polityki miejskiej 
jako podstawowe obszary, w których podejmowane są różnego rodzaju interwencje. 
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2.3. Audyt miejski – identyfi kacja zróżnicowania wewnątrzmiej-
skiego
W ramach niniejszego opracowania audyt miejski rekomendowany jest jako pod-

stawowe źródło informacji o stanie rozwoju miasta i jego poszczególnych części dla 
władz miejskich i społeczności lokalnych. Audyt miejski defi niuje się jako metodę zbie-
rania, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych, opisujących zjawiska i pro-
cesy społeczne, ekonomiczne oraz urbanistyczne, obserwowane w mieście. W ramach 
audytu zaproponowano przeprowadzanie szczegółowych opracowań zróżnicowania 
wewnątrzmiejskiego w dwóch autonomicznych, jednak ściśle powiązanych i pozostają-
cych w nieustannej interakcji podsystemach (ryc. 5):
 podsystem społeczno-gospodarczy
 podsystem urbanistyczny (przestrzenny), w tym materialne dziedzictwo kulturo-

we.

Ryc. 5. Procedura przygotowywania audytu miejskiego 
Źródło: opracowanie własne.

Takie ujęcie systemu miejskiego (za: Wallis 1977) jest zgodne z koncepcją modelu 
rewitalizacji miast, zaproponowaną w tomie 10 serii Rewitalizacja miast polskich (Ja-
nas, Jarczewski 2010, Tom 10, Cz. II).
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Bardziej kompleksowe opisanie struktury i zróżnicowania miasta wymagało roz-
szerzenia listy analizowanych zjawisk także o takie zagadnienia jak:
 znaczenie poszczególnych jednostek urbanistycznych w strukturze miasta
 dostępność do podstawowych usług. 

Pamiętając o trudnościach, związanych z wdrażaniem w polskich miastach licz-
nych ciekawych koncepcji analitycznych – przyjęto praktyczne podejście do rekomen-
dowanych rozwiązań. Zdecydowano się na zaproponowanie do audytu miejskiego wy-
łącznie danych, możliwych w praktyce do pozyskania. Prezentowano analizy oparte są 
zatem na informacjach, które autorowi udało się pozyskać ze źródeł pierwotnych. Stąd 
też koncepcję audytu miejskiego przetestowano na przykładzie miasta Tarnowa.

W pierwszym etapie przygotowano wstępną listę danych, które powinny być po-
zyskane w procesie analizy zróżnicowania wewnątrzmiejskiego zjawisk i procesów. 
W drugim etapie sprawdzono, jakiego rodzaju dane są zbierane przez poszczególne in-
stytucje oraz jakie są możliwości ich pozyskania (dostępność danych). 

W wyniku zastosowania takiej procedury badawczej zidentyfi kowano listę wskaź-
ników, które powinny i realnie mogą być analizowane w ramach audytu miejskiego 
w podsystemie społeczno-gospodarczym. Okazało się także, że dane dotyczące tkanki 
urbanistycznej są dostępne tylko fragmentarycznie i nie pozwalają na prowadzenie kom-
pleksowych analiz. W tej sytuacji zdecydowano, że na potrzeby oceny stanu, a także 
zjawisk zachodzących w podsystemie urbanistycznym niezbędne jest przeprowadzanie 
badań terenowych – inwentaryzacji. 

Dane niezbędne do oceny zróżnicowania zjawisk społeczno-ekonomicznych pozy-
skano ze źródeł pierwotnych, a następnie w procesie geokodowania – przypisywano do 
punktów adresowych. Na tej podstawie, wykorzystując oprogramowanie typu ArcGis – 
przygotowywane zostały zestawienia (w tabelach oraz w postaci kartogramów), pokazują-
ce natężenie danego zjawiska w poszczególnych jednostkach urbanistycznych (ryc. 5). 

Dane potrzebne do oceny zróżnicowania w podsystemie urbanistycznym, z uwagi 
na brak odpowiednich baz danych, pozyskano w procesie inwentaryzacji urbanistycznej, 
a syntetyczne wyniki także przedstawiano w postaci tabel i kartogramów.

W podobny sposób oceniono znaczenie jednostek urbanistycznych w strukturze 
miasta. Dostępność do podstawowych usług (m.in. szkoły podstawowe, przystanki auto-
busowe, zakłady podstawowej opieki zdrowotnej oceniono na podstawie uśrednionych 
ekwidystant dla jednostek urbanistycznych.  

2.3.1. Audyt miejski w podsystemie społeczno-gospodarczym
Wszystkie zjawiska społeczne i gospodarcze analizowano w przestrzeni miasta 

w odniesieniu do geodezyjnych punktów adresowych powiązanych z siatką ulic. Tak 
przygotowana, z wykorzystaniem programu ArcGis, mapa adresowa stała się warstwą 
referencyjną, do której odnoszone były wszystkie pozostałe zbiory danych. Zdecydo-
wano, że minimalna lista wskaźników niezbędnych do przygotowania audytu w pod-
systemie społeczno-gospodarczym powinna objąć zagadnienia dotyczące: demografi i, 
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bezpieczeństwa, edukacji, wykluczenia społecznego i gospodarki. W tab. 1. zaprezento-
wano źródła oraz typy danych, wykorzystanych w dalszych pracach.

Tabela 1.  Źródła i typy danych wykorzystane w audycie miejskim – podsystem 
społeczno gospodarczy

Zagadnienie Źródło danych Zakres danych

Demografi a
Urząd miasta, 
Baza PESEL 
(informacja o każdym mieszkańcu)

Wiek
Płeć
Miejsce zamieszkania

Bezpieczeństwo Policja
(informacja o każdym przestępstwie)

Typ przestępstwa
Miejsce przestępstwa

Wykluczenie społeczne 
(bezrobocie i ubóstwo) 

Powiatowy Urząd Pracy
(informacja o każdym bezrobotnym)

Moment rejestracji
Płeć
Miejsce zamieszkania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(informacja o każdej osobie otrzymującej 
zasiłek)

Typ otrzymanego zasiłku
Wysokość otrzymanego 
zasiłku
Miejsce zamieszkania

Edukacja Powiatowy Urząd Pracy
(informacja o każdym bezrobotnym)

Wykształcenie
Płeć
Miejsce zamieszkania

Gospodarka Urząd miasta,
(informacja o każdym przedsiębiorstwie)

Numer PKD
Miejsce prowadzenia 
działalności

Źródło: opracowanie własne.

Należy zaznaczyć, że pozyskane dane stanowią ogromny i bardzo bogaty zbiór 
informacji. Prezentowane w dalszej części rozdziału kartogramy są tylko jednym z przy-
kładów wykorzystania tych zasobów. Mogą one być wykorzystywane także do znacznie 
bardziej szczegółowych analiz branżowych. Dane demografi czne mogą być wykorzy-
stane np. w procesie racjonalizacji sieci szkół, informacje o przestępczości pozwalają 
na lokalizację tzw. „gorących punktów”, gdzie przestępczość danego typu jest szczegól-
nie widoczna itd.11 W dalszej części rozdziału zaprezentowano jedynie niewielką część 
opracowań, które mogą być przygotowywane w oparciu o pozyskane informacje.

Docelowo bardzo istotnym elementem audytu miejskiego powinna być ocena pro-
cesów i trendów. Zachodzące w przestrzeni miasta zmiany będzie można odnosić do 
podejmowanych interwencji publicznych i ich lokalizacji. Na podstawie jednorazowego 
badania, które zaprezentowano na przykładzie Tarnowa w dalszej części pracy – moż-
liwe było np. określenie poziomu bezrobocia w poszczególnych częściach miasta. Do-
piero jednak wskazanie zachodzących zmian pozwala na określenie tempa i kierunku 
rozwoju.

11  Znacznie szerszy zakres analiz zebranych danych zaprezentowano w Lokalnym Programie Rewi-
talizacji Tarnowa (Śródmieście; Mościce) na lata 2008-2013. 
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Analiza zróżnicowania wewnątrzmiejskiego w siatce kwadratów (jednostki modu-
larne)

W pierwszej kolejności zdecydowano się na analizę ludnościową. Dzięki uprzejmo-
ści władz lokalnych Tarnowa otrzymano informacje z zasobu PESEL, które obejmowały 
dla każdego zameldowanego na pobyt stały i czasowy mieszkańca miasta następujące 
informacje: wiek, płeć, miejsce zamieszkania (punkt adresowy).

Na podstawie takiego zestawu informacji możliwe było przedstawienie rozmiesz-
czenia ludności, w tym z podziałem na płeć i wiek. Na rycinie 6 zaprezentowano roz-
mieszczenie mieszkańców Tarnowa. Szczególna koncentracja ludności widoczna jest po 
wschodniej stronie miasta, na dużych osiedlach mieszkaniowych, w większości zbudo-
wanych w technologii tzw. „wielkiej płyty”. W tym rejonie w wielu miejscach znacznie 
przekroczona jest wartość 125 osób w przeliczeniu na hektar. Niewiele niższą koncen-
trację ludności można zaobserwować na zachód od centrum miasta. Samo śródmieście 
charakteryzuje się nieco mniejszym zagęszczeniem ludności. Osobną „wyspę” stanowią 
mieszkańcy przyfabrycznego osiedla Mościce w zachodniej części miasta. 
Ryc. 6, a także trójwymiarowy kartodiagram (ryc. 7), obrazujące rozmieszczenie lud-
ności w przeliczeniu na hektar (gęstość), zostały opracowane w programie ArcGis. Wy-
korzystana metoda wizualizacji to Kernel Density. Obszar miasta podzielono na siatkę 
kwadratów (raster). Przyjęto, że pojedyncza komórka rastra będzie miała wymiary 25 na 
25 metrów. Wartość zjawiska dla każdego z pikseli obliczana była na podstawie danych 
punktowych identyfi kowanych wewnątrz piksela oraz punktów, znajdujących się w pro-
mieniu do 250 metrów od środka piksela.

Wykorzystując tą samą metodę możliwe było także analizowanie i wizualizacja 
pozostałych informacji, opisujących poszczególne zjawiska społeczne i gospodarcze jak 
rozmieszczenie przestępstw (ryc. 8), poziom ubóstwa (ryc. 9) czy bezrobocie (ryc. 10).

Na ryc. 8 przedstawiono rozmieszczenie przestępstw ogółem w całym 2007 roku. Na 
kartogramie wyraźnie rysuje się koncentracja zgłoszonych na policję przypadków łamania 
prawa w centrum miasta. Wyniki tej analizy są szczególnie interesujące, jeżeli porówna się 
je z rozmieszczeniem ludności (ryc. 6 i 7). Okazuje się, że we wschodniej części miasta, na 
wielkich osiedlach mieszkaniowych jest znacznie bezpieczniej niż w słabiej zaludnionym 
śródmieściu. Te wyniki okazały się dużym zaskoczeniem dla mieszkańców i władz Tarno-
wa. Od lat panowało w tym mieście przekonanie, że najpoważniejsze patologie koncen-
trują się właśnie w wielkich osiedlach mieszkaniowych, a estetyczna i w znacznej części 
zrewitalizowana starówka jest obszarem stosunkowo bezpiecznym.

Przeprowadzone analizy pokazały także, że problem wykluczenia społecznego – 
ubóstwo (ryc. 9) oraz bezrobocie (ryc. 10 i 11) koncentrują się w śródmieściu. Szczególnie 
interesujące okazały się kartogramy dotyczące bezrobocia. Na ryc. 10 przedstawiono roz-
mieszczenie (gęstość) bezrobotnych, które zasadniczo nawiązuje do rozmieszczenia lud-
ności w mieście. Obszary najbardziej zaludnione cechuje także duża liczba bezrobotnych.

Wykorzystując program ArcGis Spatial Analyst oraz metodę interpolacji Kri-
ging przeanalizowano jednak także odsetek bezrobotnych wśród mieszkańców w wieku 
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Ryc. 6. Rozmieszczenie mieszkańców Tarnowa – wrzesień 2008 r. 
Źródło: opracowano na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnowa na lata 2008-2013.

produkcyjnym (ryc. 11). We wschodniej części miasta, gdzie mieszka spora grupa osób po-
szukujących pracy, poziom bezrobocia (odsetek bezrobotnych wśród mieszkańców w wieku 
produkcyjnym) okazał się zaskakująco niski – poniżej 3, a w niektórych miejscach nawet 
poniżej 2%12. 

12  Należy pamiętać, że zaproponowana metoda pozwala na liczenie odsetka bezrobotnych wśród 
osób w wieku produkcyjnym, a nie wśród osób zawodowo czynnych.
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Ryc. 7. Rozmieszczenie mieszkańców Tarnowa – wizualizacja 3D – wrzesień 2008 r.
Źródło: opracowanie własne.

Szczególne nasilenie problemu bezrobocia można natomiast obserwować w śród-
mieściu. 

Z przedstawionych kartodiagramów wyraźnie wynika, że duże osiedla mieszkanio-
we, zlokalizowane we wschodniej i zachodniej części miasta – to obszary stosunkowo 
bezpieczne, w których problem biedy nie jest szczególnie dotkliwy. Szczególne natęże-
nie różnego rodzaju problemów (w podsystemie społeczno-gospodarczym) dotyka nato-
miast mieszkańców szeroko pojętego śródmieścia.

Jednostki urbanistyczne – niezbędna generalizacja danych 

Wyniki uzyskane w efekcie wizualizacji danych w siatce małych kwadratów (25x25 
metrów) są bardzo atrakcyjne wizualnie i dosyć wiernie oddają rzeczywiste natężenie
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Ryc. 8.  Rozmieszczenie przestępstw ogółem w 2007 roku w Tarnowie w przeliczeniu 
na hektar

Źródło: opracowano na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnowa na lata 2008-2013.

zjawiska w danym miejscu. Polityka miejska, w odniesieniu do zjawisk społecznych 
i gospodarczych, prowadzona jest jednak zazwyczaj w kontekście pewnych fragmentów 
miasta – np. ośrodek pomocy dla osób wykluczonych społecznie tworzy się w reakcji 
na problemy dotykające mieszkańców całego osiedla czy dzielnicy. Stąd też zdecydo-
wano się na pewną generalizację danych oraz obliczenie wskaźników w odniesieniu do 
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Ryc. 9.  Wartość zasiłków przyznawanych przez MOPS w przeliczeniu na ha 
w Tarnowie w 2007 r. 

Źródło: opracowano na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnowa na lata 2008-2013.

jednostek urbanistycznych. Taki układ odniesienia jest powszechnie wykorzystywany 
we współczesnych badaniach miejskich (np. Jaroszewska-Brudnicka 2004, Zborowski 
2005; Węcławowicz 2007; Śleszyński 2006; Szmytkowska 2008).

Pomimo utraty pewnej ilości informacji – wykorzystanie jednostek urbanistycz-
nych do przedstawienia zróżnicowania wewnątrzmiejskich zjawisk i procesów ma tak-
że silne uzasadnienie praktyczne. Takie ujęcie jest szczególnie przydatne w procesie
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Ryc. 10. Rozmieszczenie osób bezrobotnych w Tarnowie – wrzesień 2008 r. 
Źródło: opracowano na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnowa na lata 2008-2013.

zarządzania miastem. Łatwo porównywać poszczególne fragmenty miasta pomiędzy 
sobą. Bardzo wyraźnie można obserwować zmiany, zachodzące w poszczególnych jed-
nostkach urbanistycznych na tle przemian zachodzących w mieście. Dla społeczności 
lokalnych to ujęcie jest także znacznie łatwiejsze w odbiorze. Istotną zaletą jednostek 
urbanistycznych jest to, że stanowią one naturalne obszary dla zbierania i przedstawia-
nia wielu informacji, a także podejmowania interwencji (np. rewitalizacyjnych)
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Ryc. 11.  Udział bezrobotnych wśród mieszkańców w wieku produkcyjnym 
w Tarnowie – wrzesień 2008 r.

Źródło: opracowano na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnowa na lata 2008-2013.

Poniżej zaprezentowano kartogramy obrazujące zróżnicowanie wewnątrzmiejskie 
z wykorzystaniem jednostek urbanistycznych z zakresu demografi i (ryc. 12), bezpie-
czeństwa (ryc. 13), wykluczenia społecznego (ryc. 14 i 15) i gospodarki (ryc. 16) dla 
obszarów mieszkalnictwa w Tarnowie w układzie jednostek urbanistycznych.
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Ryc. 12.  Rozmieszczenie mieszkańców Tarnowa – wrzesień 2008 r. (w podziale 
przestrzennym na jednostki urbanistyczne)

Źródło: opracowanie własne.

 



40  Wojciech Jarczewski

Ryc. 13.  Rozmieszczenie przestępstw ogółem w 2007 roku w Tarnowie (w podziale 
przestrzennym na jednostki urbanistyczne)

Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 14.  Wartość zasiłków przyznawanych przez MOPS w przeliczeniu na ha w Tar-
nowie w 2007 r. (w podziale przestrzennym na jednostki urbanistyczne)

Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 15.  Udział bezrobotnych wśród mieszkańców w wieku produkcyjnym w Tarnowie 
– wrzesień 2008 r. (w podziale przestrzennym na jednostki urbanistyczne)

Źródło: opracowanie własne.



Rozdział 2. Audyt miejski z wykorzystaniem jednostek urbanistycznych 43

Ryc. 16.  Rozmieszczenie przedsiębiorstw handlowych i usługowych w Tarnowie – 
wrzesień 2008 r. (w podziale przestrzennym na jednostki urbanistyczne)

Źródło: opracowanie własne.
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2.3.2. Audyt miejski w podsystemie urbanistycznym
Ocena jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej, a w szczególności terenów 

zainwestowanych13, jest jedną z podstawowych informacji niezbędnych w procesie za-
rządzania miastami. W tym kontekście szczególnie istotna jest ocena jakości (ew. ska-
li degradacji) techniczno-funkcjonalnej tkanki miejskiej, w tym szczególnie obszarów 
zabudowy mieszkaniowej. W ramach podsystemu urbanistycznego, na potrzeby audytu 
miejskiego, zaproponowano metodę oceny jakości techniczno-funkcjonalnej substancji 
urbanistycznej (na obszarach mieszkaniowych)14. Dla identyfi kacji obszarów zdegra-
dowanych i poprzemysłowych niepełniących funkcji mieszkaniowych zaproponowano 
metodę inwentaryzacji, wypracowaną w śląskim urzędzie marszałkowskim. 

Audyt miejski powinien także uwzględniać zagadnienia, związane z ochroną dzie-
dzictwa kulturowego. Właściwe zarządzanie cennymi obiektami i obszarami jest jed-
nym z istotnych czynników determinujących prowadzenie polityki rozwojowej miast. 
Stąd też – starając się identyfi kować najważniejsze zjawiska, problemy i procesy w prze-
strzeni miejskiej – nie można pominąć tego zagadnienia. 

W Polsce brakuje niestety systemu zbierania informacji na temat stanu techniczne-
go budynków oraz ich otoczenia. W praktyce niewiele miast posiada nawet informacje 
na temat wieku poszczególnych obiektów. Także tylko pojedyncze budynki posiadają 
certyfi katy audytu energetycznego. Nikt nie zajmuje się oceną stanu technicznego bu-
dynków w mieście, o ile nie jest ich właścicielem, lub nie stanowią zagrożenia. W bazach 
danych brakuje także informacji na temat technologii w jakie powstały nieruchomości.

W sytuacji braku informacji jakościowych o stanie technicznym tkanki miejskiej 
zdecydowano, że jedynym sposobem pozyskania informacji są badania terenowe – in-
wentaryzacja. Na potrzeby audytu miejskiego niezbędne jest zatem przeprowadzanie 
inwentaryzacji urbanistycznej. W ramach podsystemu urbanistycznego dla każdej z jed-
nostek należy uwzględniać przynajmniej sześć wskaźników cząstkowych, wymienio-
nych w tabeli 2 i w procesie inwentaryzacji przyznać im odpowiednią ocenę w cztero-
stopniowej skali – od 0 do 3. 

Zaproponowana metoda inwentaryzacji została przetestowana na przykładzie Tar-
nowa. Wyniki zaprezentowano w tabeli 3, a ocena syntetyczna została zaprezentowana 
na ryc. 17.  

13  Tereny zurbanizowane oraz tereny zieleni zagospodarowanej dla potrzeb ludności miejskiej (par-
ki, ogródki działkowe, cmentarze i in.).

14  Inspiracje do opracowania metody analizy zagospodarowania terenów zurbanizowanych autor 
zaczerpnął z wyników prac prowadzonych w Bydgoszczy w ramach Lokalnego Programu Re-
witalizacji dla miasta Bydgoszczy na lata 2007-2013, załącznik nr 1, 2009 r., a także konsultacji 
telefonicznych z pracownikami tamtejszego Urzędu Miejskiego. 
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Ryc. 17. Stopień degradacji substancji miejskiej w Tarnowie – kartogram syntetyczny
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 2.  Matryca do oceny jakości tkanki miejskiej dla każdej jednostki 
urbanistycznej

Brak problemu 
lub jego znacze-
nie nieistotne 
w skali jednostki 
urbanistycznej

Występowa-
nie problemu 
(dotyczące do 
10% obszaru/
substancji

Nasilenie pro-
blemu (dotyczą-
ce od 10% do 
50% obszaru/
substancji)

Szczególne na-
silenie problemu 
(dotyczące powy-
żej 50% obszaru/
substancji)

a – budynki i budowle wyma-
gające generalnego remontu15 0 1 2 3

b – potrzeba termodernizacji 0 1 2 3
c – substandardy architek-
toniczne nienadające się do 
modernizacji (np. zabudowa 
barakowa, obiekty całkowi-
cie wyeksploatowane) oraz 
występowanie ugorów miej-
skich16

0 1 2 3

d – uporządkowanie i uzupeł-
nienie zabudowy 0 1 2 3

e – potrzeba budowy, uzu-
pełnienia lub odnowy prze-
strzeni publicznych, terenów 
zieleni, rekreacji i wypo-
czynku

0 1 2 3

f – budowa lub poprawa ja-
kości i standardu dróg i chod-
ników lokalnych (w tym 
osiedlowych).

0 1 2 3

Źródło: opracowanie własne. 

Do najbardziej zdegradowanych obszarów w Tarnowie należy rejon osiedla Fredry 
– obszar, przylegający od południa do linii kolejowej Kraków-Rzeszów, oraz (charak-
teryzująca się tradycyjną zabudową zagrodową) dawna wieś Klikowa. Jest to obszar 
położony w sąsiedztwie Tarnowskich Zakładów Azotowych. Silne, negatywne oddzia-
ływanie fabryki znacznie zmniejsza atrakcyjność mieszkaniową tego obszaru. Tylko 
nieco lepiej ocenionych zostało kilka jednostek urbanistycznych w południowej części 
śródmieścia Tarnowa. Stare miasto w obrębie dawnych murów obronnych, za przyczyną 
prowadzonej od wielu lat systematycznej rewitalizacji, obecnie prezentuje się dobrze.

15 Obiekty nie remontowane od kilkudziesięciu lat, uszkodzone elewacje, zniszczone klatki schodo-
we i in. 

16 Za ugory miejskie uznano działki nie pełniące żadnej funkcji (choć niegdyś stanowiące którąś 
z form użytkowania), a także działki zabudowane, na których stan budowli wskazuje na ich trwałe 
porzucenie (porzucone budowy, pustostany, niezagospodarowane działki siedliskowe (Sobczyń-
ski, Wosiak 2002).
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Tabela 3.  Ocena jakości techniczno-funkcjonalnej substancji urbanistycznej 
w poszczególnych jednostkach urbanistycznych

Nazwa jednostki urbanistycznej
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CHYSZÓW 2 2 1 2 1 1 9
DĄBRÓWKA INFUŁACKA 0 2 0 1 1 1 5
GUMNISKA 2 2 1 1 1 2 9
KLIKOWA 2 3 1 2 1 1 10
KOSZYCE 0 1 0 0 1 0 0
KRZYŻ WSCHÓD 1 2 1 2 1 1 8
KRZYŻ ZACHÓD 2 2 1 2 1 1 9
MOŚCICE 1 2 0 1 0 1 5
OS. FREDRY 2 2 2 2 1 1 10
OS. JASNA 0 3 0 0 1 1 5
OS. LEGIONÓW 
DĄBROWSKIEGO 0 3 0 0 1 1 5

OS. PIASKÓWKA 0 1 0 1 0 1 3
OS. PÓŁNOC 1 2 2 2 1 1 9
OS. WESTERPLATTE 0 3 0 0 2 2 7
OS. ZIELONA 0 2 0 1 1 1 5
RYNEK 1 1 0 0 0 1 3
RZĘDZIN 1 2 1 2 1 1 8
STARÓWKA 2 2 1 1 0 0 6
STRUSINA 1 2 0 1 1 1 6
TARNOWIEC 0 1 0 0 1 1 3
UL. GARBARSKA 0 3 0 1 1 0 5
UL. KOŁŁĄTAJA 1 2 1 1 1 1 7
UL. KOPERNIKA 0 1 0 0 0 1 2
UL. KRAKOWSKA 2 1 2 1 1 1 8
UL. LEGIONÓW 1 2 1 1 0 0 5
UL. PADEREWSKIEGO 1 2 0 0 1 1 5
UL. POŁUDNIOWA 0 1 0 0 1 1 3
UL. SZCZEPANIKA 0 0 0 0 1 1 2
UL. SZKOTNIK 1 2 1 1 1 1 7
ZABŁOCIE POŁUDNIE 1 2 0 1 1 1 6
ZABŁOCIE PÓŁNOC 1 2 1 1 1 1 7
ZBYLITOWSKA GÓRA 
POŁUDNIE 0 0 0 1 1 2 4

ZBYLITOWSKA GÓRA PÓŁNOC 1 1 0 1 1 2 6
Źródło: opracowanie własne.
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W tych badaniach bardzo pozytywnie wypadły wielkie osiedla mieszkaniowe, 
szczególnie te z lat 1970. i 80. we wschodniej części miasta. Są one zazwyczaj do-
brze zagospodarowane, wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną i społeczną, 
większość „bloków” została już docieplona.

Dziedzictwo kulturowe

W procesie przygotowywania audytu miejskiego istotne jest uwzględnianie zaso-
bów dziedzictwa kulturowego. Wartość zabytkowa i ranga historyczna obiektów, ze-
społów i obszarów uznanych za dziedzictwo kulturowe oraz stopień ich degradacji jest 
jednym z ważnych czynników determinujących kierunki rozwoju miasta. Dziedzictwo 
kulturowe jest często punktem odniesienia, w stosunku do którego planuje się różnego 
rodzaju interwencje. Odpowiedzialne gospodarowanie zasobami kulturowymi podnosi 
atrakcyjność krajobrazu miejskiego, pozwala na akcentowanie różnorodności przestrze-
ni miejskiej oraz ciągłości historycznej, a także sprzyja zwiększaniu atrakcyjności tury-
stycznej miasta (Mironowicz 2010, T8 R2). 

W ramach audytu miejskiego przygotowana została mapa, przedstawiająca obiekty 
i obszary objęte ochroną konserwatorską:
– obiekty o najwyższej wartości kulturowej wpisane do rejestru zabytków, prowa-

dzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
– obiekty posiadające znaczne wartości kulturowe, wpisane do gminnej ewidencji 

zabytków
– w ramach stref ochrony konserwatorskiej, wyznaczonych w obowiązujących doku-

mentach planistycznych, takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego oraz ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego; strefy pełnej ochrony konserwatorskiej; strefy ochrony konserwator-
skiej; strefy ochrony krajobrazu; strefy ochrony archeologicznej; strefy ochrony eks-
pozycji; strefy ścisłej ochrony archeologicznej; strefy obserwacji archeologicznej.

Na podstawie tak przygotowanej inwentaryzacji zdecydowano się na przeprowadzenie 
typologii jednostek urbanistycznych pod względem jakości i znaczenia zgromadzonego na 
ich terenie dziedzictwa kulturowego zgodnie z następującymi wytycznymi (ryc. 18): 
3 –  koncentracja obiektów o najwyższej wartości kulturowej na liście Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków 
2 –  koncentracja obiektów wpisanych do gminnej ewidencji, pojedyncze bardzo war-

tościowe obiekty
1 –  pojedyncze obiekty lub obszar objęty ochroną
0 –  nie występują.

Na ryc. 18 przedstawiono wyniki zastosowania zaprezentowanej metody na przy-
kładzie Tarnowa. Wartościowe obiekty i obszary koncentrują się wyraźnie w śródmie-
ściu, obejmując obszar zabudowany w średniowieczu, a także później w XIX i w pierw-
szych dekadach XX wieku. W innych obszarach miasta znajdują się już tylko pojedyn-
cze wartościowe obiekty i obszary. 
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Ryc. 18. Dziedzictwo kulturowe w Tarnowie
Źródło: opracowanie własne.

2.3.3. Audyt miejski – wskaźniki uzupełniające 
Znaczenie jednostek urbanistycznych w strukturze miasta

W audycie miejskim nie można pomijać oceny znaczenia i funkcji jednostek urba-
nistycznych. Pewne części miasta (np. osiedla z „wielkiej płyty”) pełnią głównie funkcje 
mieszkaniowe, uzupełniane jedynie niezbędną dla swoich mieszkańców infrastruktu-
rą społeczną, usługową i handlową. Inne (np. śródmieścia) wykorzystywane są także 
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przez mieszkańców pozostałych części miasta, a często także gości z zewnątrz: turystów 
czy klientów funkcjonujących tam instytucji (urzędów, szkół i uniwersytetów, ośrod-
ków zdrowia, sklepów, punktów usługowych i in.). W procesie zarządzania miastem 
trudno zatem nie brać pod uwagę znaczenia poszczególnych jednostek urbanistycznych 
w strukturze miasta. W celu oceny i identyfi kacji tego znaczenia zaproponowano prze-
prowadzenie typologii jednostek urbanistycznych według czterech klas:
1 –  obszary o zabudowanie jednorodzinnej 
2 –  obszary zabudowy mieszanej jedno- i wielorodzinnej
3 –  obszary zabudowy wielorodzinnej oraz obszary pełniące funkcje ponadlokalne17

4 –  obszary zabudowy centralnej i śródmiejskiej, pełniące funkcje ponadlokalne i po-
nadmiejskie.
Przyjęto, że ocena znaczenia jednostki urbanistycznej w mieście powinna stanowić 

jeden z elementów w procesie ustalania priorytetów polityki miejskiej (w tym m.in. 
w procesie wyboru obszarów, które mają zostać poddane rewitalizacji w pierwszej ko-
lejności). 

Ten uproszczony „ranking” nie powinien stać się oczywiście podstawowym wy-
znacznikiem, determinującym prowadzenie polityki w mieście. Jest to raczej jedno z na-
rzędzi, pozwalających na dobre rozeznanie sytuacji w procesie podejmowania i uzasad-
niania decyzji. 

Na ryc. 19 zaprezentowano wyniki takiej klasyfi kacji na przykładzie Tarnowa. Ob-
szary zabudowy centralnej i śródmiejskiej, pełniące funkcje ponadlokalne i ponadmiej-
skie koncentrują się w centrum miasta. Tam są zlokalizowane dworce, urzędy, szkoły 
średnie i wyższe, liczne placówki usługowe i handlowe. Bezpośrednio z tymi obszarami 
sąsiadują duże osiedla mieszkaniowe, na terenie których zlokalizowane są pojedyncze 
obiekty, pełniące funkcję ponadlokalną (np. centra handlowe). Tereny dawnych wsi, 
a także nowe osiedla domków jednorodzinnych zlokalizowane są na obrzeżach miasta.

Dostępność do podstawowych usług
Dostępność do podstawowych usług jest jednym z ważnych wyznaczników pozio-

mu życia (level of living) (Zborowski 2005). W ramach audytu miejskiego rekomendo-
wana jest ocena przynajmniej kilku podstawowych wskaźników dostępności: do szkół 
podstawowych, aptek, przystanków komunikacji publicznej oraz ośrodków podstawo-
wej opieki zdrowotnej. W zaproponowanej metodzie oceny dostępności wykorzystano 
ekwidystanty. Posiadając informacje z bazy danych PESEL o miejscu zameldowania 
mieszkańców miasta, oraz informacje o sieci punktów usługowych (przychodni, aptek 
itd.) – można obliczyć odległość od miejsca zamieszkania do najbliższego punktu usług 
dla każdego z mieszkańców. Wyniki uśrednione dla jednostek urbanistycznych pokazują 
zróżnicowanie dostępności do podstawowych usług na terenie miasta. 

17  Ponadlokalne – szersze niż tylko dla mieszkańców danej jednostki urbanistycznej.
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Ryc. 19. Znaczenie i funkcje jednostek urbanistycznych w Tarnowie 
Źródło: opracowanie własne.

Na kartodiagramie (ryc. 20) przygotowanym dla Tarnowa zielonym kolorem przed-
stawiono jednostki, dla których średni czas dotarcia do punktów usługowych jest krótszy 
niż średnia dla miasta. Dodatkowo na diagramach pokazano jak daleko (średnio) miesz-
kańcy poszczególnych jednostek mają do najbliższych punktów usługowych. Ciekawym 
i dosyć niespodziewanym wynikiem okazały się średnie odległości, jakie mają dzieci do 
szkół podstawowych. Wyniki pokazały, że sieć tarnowskich szkół podstawowych jest 
tak rozwinięta, że we wszystkich jednostkach średnie odległości są stosunkowo małe 
(zazwyczaj mniej niż 1 kilometr) i bardzo podobne.  
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Ryc. 20. Uśredniona dostępność do podstawowych usług w Tarnowie
Źródło: opracowanie własne.

2.3.4. Inwentaryzacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych 
(poza mieszkalnictwem)

Na obszarach wielu miast występują tereny zdegradowane, niebędące obszarami 
mieszkalnictwa (tereny poprzemysłowe, pokolejowe, powojskowe, składowiska i in.). 
Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia – nie istnieją dobre narzędzia częściowej 
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automatyzacji procesu delimitowania i opisywania tych obszarów (Huculak 2009), tak 
jak to jest możliwe w przypadku terenów mieszkaniowych. 

Praktycznie każdy z tych obszarów charakteryzuje się inną specyfi ką degradacji 
i zanieczyszczenia środowiska, strukturą własności, potencjałem umożliwiającym wy-
korzystanie itd. Poznanie skali problemu tego typu terenów w mieście wymaga bezpo-
średniej inwentaryzacji. Każdy taki obszar musi zostać niezależnie od innych wydelimi-
towany oraz opisany.

Dotychczas w Polsce trzy województwa podjęły próbę inwentaryzacji terenów po-
przemysłowych: małopolskie, podkarpackie i śląskie (Huculak 2009). Za najbardziej 
dojrzały należy uznać system, wypracowany na podstawie doświadczeń francuskich 
i niemieckich i przetestowany w województwie śląskim przez tamtejszy urząd marszał-
kowski. W tym regionie problemy związane z terenami poprzemysłowymi są szczegól-
nie nasilone. W ramach Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej opracowywana 
jest tam: Wojewódzka baza terenów poprzemysłowych. Jest to baza danych, przygotowy-
wana w oparciu o narzędzia GIS.

System zbierania i przetwarzania danych został zbudowany w układzie trzech mo-
dułów (Adamski, Ziora 2008): 
 moduł I: wstępny opis terenu zdegradowanego, ankieta wypełniana przez gminy 

lub powiaty
 moduł II: uzupełnienie bazy danych w układzie docelowym przez osoby odpowie-

dzialne za projekt w urzędzie marszałkowskim
 moduł III: system analiz realizowanych w oparciu o zebrane dane, ew. uzupełnianie 

bazy danych poprzez badania terenowe i/lub integrację z innymi bazami danych.

Arkusze rejestracyjne (moduł I) wypełniają gminy (w wyjątkowych sytuacjach tak-
że powiaty) na podstawie własnego rozeznania, w tym kontaktów z właścicielami tere-
nów zdegradowanych. Dla każdego – ze zidentyfi kowanych na obszarze gminy – terenu 
zdegradowanego informacje podstawowe zbierane są w układzie przedstawionym w tab. 
4. Dodatkowo granice każdego z obszarów muszą zostać wyrysowane na ortofotoma-
pie i mapie topografi cznej w skali 1:10 000. Dla jednego miasta możliwe jest opisanie 
wielu obszarów. Na ryc. 21 przedstawiono 17 zdegradowanych obszarów, wpisanych 
do Wojewódzkiej bazy terenów poprzemysłowych, znajdujących się na terenie miasta 
Sosnowiec.

Wypełniony arkusz rejestracyjny wraz z załącznikami grafi cznymi jest następnie 
weryfi kowany i wpisywany do Wojewódzkiej bazy terenów poprzemysłowych (moduł 
II). Na podstawie tych informacji, a także informacji pozyskiwanych na temat danego 
terenu z innych źródeł – dokonywana jest zgodnie z opracowaną metodyką (moduł III):
 klasyfi kacji terenów w oparciu o ocenę zagrożenia
 kategoryzacji przydatności do ponownego wykorzystania.
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Tabela 4. Arkusz rejestracyjny – informacje zbierane o każdym zidentyfi kowanym 
obszarze zdegradowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego. 

1. Powiat
2. Gmina
3. Ulica
4. Kod terenu
5. Opis
6. Powierzchnia
7. Struktura własno ści
8. Czy jest uregulowany stan 
prawny terenu 
9. Rekultywacja terenu
10. Wymagana interwencja 
natychmiastowa 
11. Infrastruktura techniczna 
terenu

12. Dostęp do układu 
komunikacyjnego
13. Ogólny stan zabudowy
14. Stan budynków i budowli 
15. Obecne użytkowanie terenu
16. Przyszłe zagospodaro-wanie 
terenu wynikające z MPZP lub 
SUiKZP
17. Rodzaj przemysłu który 
spowodował degradację
18. Istniejące lub spodziewane 
deformacje terenu związane 
z eksploatacją górniczą 

19. Obecność odpadów na terenie
20. Jakie związki powodują 
zanieczyszczenie i czy występują 
zagrożenia radiologiczne
21. Stwierdzone bądź spodziewane 
zagrożenia radiologiczne
22. Negatywny wpływ 
zanieczyszczenia na
zdrowie ludzi, zasoby wód pitnych, 
inne zasoby wód, ekosystem, 
budynki, tereny chronione, inne

Źródło: opracowanie własne na podstawie Adamski, Ziora 2006. 

Ryc. 21. Siedemnaście obszarów zdegradowanych, wpisanych do Wojewódzkiej bazy 
terenów poprzemysłowych w Sosnowcu

Źródło: Adamski, Ziora 2006, s. 10.

Każdy wpisany do bazy obszar jest klasyfi kowany pod względem zagrożenia, jakie 
stanowi dla środowiska naturalnego i ludzi oraz w kontekście wymaganej interwencji 
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(tab. 5). Wykorzystując posiadane informacje oraz możliwości oprogramowania GIS, 
urzędnicy przygotowują analizy w oczekiwanych przez użytkowników systemu ukła-
dach. Np. na potrzeby fi rmy zajmującej się eksploatacją zwałowisk możliwe jest szybkie 
zestawienie wszystkich tego typu obszarów w regionie.

Tabela 5.  Klasyfi kacja terenów zdegradowanych w ramach Wojewódzkiej bazy 
terenów poprzemysłowych

Klasa wstępna Ocena Ryzyko zagrożenia Wymagane działanie
A 70-100 Wysokie Tak
B 50-69 Średnie Pożądane
C 40-49 Umiarkowane Wskazane
D <40 Niskie Niepotrzebne

Źródło: Adamski, Ziora 2008, s. 19.

W wyniku tak prowadzonych badań, w województwie śląskim zebrano 530 ar-
kuszy, z których 430 zweryfi kowano (do czerwca 2008 r.). Na podstawie uzyskanych 
ankiet zidentyfi kowano ok. 11 tys. ha terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, 
natomiast ich rzeczywistą liczbę w regionie oszacowano na 25 tys. ha, na co składa się 
około 800 obiektów, 500 dawnych składowisk odpadów, 6 tys. ha gruntów zdegrado-
wanych i zdewastowanych, 16 tys. ha nieużytków oraz 3 tys. ha powierzchni składowej 
odpadów (Huculak 2009). 

Rekomendacje
Podobne do zaprezentowanego systemy powinny być tworzone we wszystkich re-

gionach (ryc. 22). Obecnie zbliżone, choć nie tak rozbudowane bazy powstają także 
w Małopolsce i w województwie podkarpackim. Bardzo istotnym jest, by metodologia 
we wszystkich regionach, przynajmniej częściowo, została ujednolicona, tak by możli-
we było przygotowywanie zestawień i porównań dla całego kraju. Takie zestawienia po-
winny być raz w roku przygotowywane przez urzędy marszałkowskie (ew. Regionalne 
Obserwatoria Rozwoju Terytorialnego - ROPR) i przesyłane na poziom krajowy do od-
powiedniego ministerstwa (lub Krajowego Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego).

Bazy danych o terenach zdegradowanych powinny być prowadzone przez urzędy 
marszałkowskie (ew. ROPR). Miasta powinny być jednym z głównych „dostawców” 
danych. Należy jednak założyć, że dane otrzymane od miast, a także z innych źródeł, 
powinny być następnie weryfi kowane i uzupełniane przez fachowców na poziomie regio-
nów. Urzędy miejskie nie powinny zatem, poza wyjątkowymi sytuacjami, zajmować się 
tworzeniem i zarządzaniem bazami danych o terenach zdegradowanych. To raczej urzędy 
marszałkowskie powinny, przynajmniej raz w roku, generować i przesyłać miastom kom-
plet danych na temat posiadanych w bazie informacji o terenach zdegradowanych na ich 
terenie – stale wzbogacając je o informacje pozyskiwanie z różnego rodzaju niezależnych 
baz danych. Te informacje powinny stanowić dla miast podstawę do prowadzenia polityki 
rewitalizacyjnej w stosunku do terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. 
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Ryc. 22. Rekomendowany system tworzenia baz o terenach zdegradowanych
Źródło: opracowanie własne.

2.4. Podsumowanie 
Zaproponowana metoda przygotowywania audytu miejskiego to narzędzie umoż-

liwiające monitorowanie zjawisk i procesów zachodzących wewnątrz polskich miast. 
Procedura zbierania danych i ich przetwarzania jest czasochłonna, dosyć skomplikowa-
na i stosunkowo droga. W obecnej sytuacji nie ma jednak zbyt wielu innych sposobów, 
umożliwiających identyfi kację przemian zachodzących wewnątrz miast. 

Wykorzystanie narzędzi informatycznych typu GIS pozwala na bardzo szerokie 
wykorzystanie pozyskanych danych. Już obecnie można wskazać kilka sposobów wy-
korzystania tych informacji – np. wspomniany audyt bezpieczeństwa czy audyt demo-
grafi czny. W przyszłości pojawią się jednak niewątpliwie także liczne, inne sposoby 
wykorzystania tych zasobów, które obecnie trudno jeszcze przewidzieć.

Szczególnie wartościowe będzie cykliczne zbieranie danych i przeprowadzanie 
audytu miejskiego. Co dwa lata można powtarzać cykl zbierania i przetwarzania wy-
branych, szczególnie istotnych danych, a co cztery lata powtarzać cały audyt miejski. 
W ten sposób uda się uchwycić różnego rodzaju procesy i ich dynamikę. Ta wiedza może 
wspomagać władze lokalne w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta, uła-
twi wykorzystywanie pojawiających się szans i umożliwi zapobieganie, a przynajmniej 
łagodzenie zjawisk niekorzystnych. 
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Rozdział 3. Wskazanie obszarów kryzysowych 
z wykorzystaniem wyników audytu 
miejskiego

Delimitacja obszarów kryzysowych w mieście to jedna z możliwości wykorzysta-
nia wyników audytu miejskiego. Posiadając szeroki zakres informacji na temat sytuacji 
(a w przyszłości także procesów) w poszczególnych jednostkach urbanistycznych, moż-
na wskazać obszary szczególnie zagrożone deprywacją społeczną, gospodarczą i urba-
nistyczną (ryc. 23). Przyjmując pewne kryteria (graniczne wartości wskaźników) moż-
liwe jest wskazanie obszarów kryzysowych. Takie wskaźniki kryzysu (np. odsetek osób 
bezrobotnych, poziom przestępczości, ubóstwa, odsetek osób w wieku poprodukcyjnym 
i in.) mogą być wyznaczane na poziomie krajowym przez rząd, a na poziomie regional-
nym – przez urzędy marszałkowskie. Możliwe jest także wyznaczenie „wskaźników 
kryzysowych” na poziomie miasta. W dalszej części opracowania, na przykładzie Tarno-
wa, pokazano możliwości delimitowania obszarów kryzysowych w oparciu o wskaźniki 
miejskie. Przyjmowano, że kryzys występuje na obszarach, dla których wskaźniki są 
gorsze niż średnia dla miasta (np. mniejsza od średniej liczba fi rm handlowych i usługo-
wych na 1000 mieszkańców, lub większy od średniej odsetek osób bezrobotnych).

Zaproponowano opracowanie dwóch cząstkowych, syntetycznych wskaźników 
kryzysowych dla jednostek urbanistycznych: dla podsystemu społeczno-gospodarczego 
oraz dla podsystemu urbanistycznego, a następnie na tej podstawie – wskazanie obsza-
rów szczególnie zdegradowanych (ryc. 23). 

Z obszarów uznanych za kryzysowe wybierane będą te, które w pierwszej kolej-
ności powinny zostać poddane rewitalizacji i dla których przygotowywane będą lokalne 
programy rewitalizacji. Należy wyraźnie podkreślić, że nie powinien być to proces au-
tomatyczny i ostateczna decyzja powinna uwzględniać także pewne okoliczności trudne 
do sparametryzowania (np. entuzjazm mieszkańców, strategię rozwoju miasta itd.) (por. 
Janas, Jarczewski 2010, T10 CzII). W procesie wyboru obszarów do rewitalizacji po-
mocne będą także analizy, pokazujące funkcje poszczególnych jednostek urbanistycz-
nych, dostępność do podstawowych usług , a także wartość dziedzictwa kulturowego.

Przyjęto, że to jednostki urbanistyczne powinny być obszarami, które – o ile na da-
nym terenie zidentyfi kuje się kryzys – będą rewitalizowane w całości. Możliwe powinno 
być prowadzenie rewitalizacji na obszarach, składających się z kilku, przylegających do 
siebie jednostek urbanistycznych (agregacja). Zasadniczo (poza wyjątkowymi sytuacja-
mi) nie powinno się natomiast rewitalizować fragmentów poszczególnych jednostek, 
które brano pod uwagę w procesie audytowania.



58  Wojciech Jarczewski

Ryc. 23. Procedura wskazania obszarów kryzysowych 
Źródło: opracowanie własne.

3.1. Podsystem społeczny
Do wyznaczenia obszarów kryzysowych w podsystemie społecznym wykorzysta-

no siedem wskaźników cząstkowych. Wskaźniki zostały opracowane dla każdej jednost-
ki urbanistycznej:
a –  odsetek osób otrzymujących zasiłek stały z MOPS,
b –  liczba przedsiębiorstw handlowych i usługowych w przeliczeniu 1000 mieszkańców,
c –  odsetek osób bezrobotnych wśród mieszkańców w wieku produkcyjnym,
d –  odsetek osób bezrobotnych bez wykształcenia i z wykształceniem podstawowym 

wśród bezrobotnych,
e –  liczba „niebieskich kart” (rodzin patologicznych, w których występuje przemoc) 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
f –  liczba przestępstw ogółem w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
g –  odsetek osób w wieku poprodukcyjnym.

Jeżeli dany wskaźnik cząstkowy był gorszy niż średni dla miast – przyznawano 
-1 (minus jeden) punkt; jeżeli wskaźnik cząstkowy był lepszy niż średnia dla miasta – 
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przyznawano +1 (tab. 6). Ocena poszczególnych wskaźników po zsumowaniu wskazuje 
natężenie kryzysu w podsystemie społecznym (ryc. 24).

Tabela 6.  Ocena zjawisk kryzysowych w podziale na jednostki urbanistyczne na 
przykładzie Tarnowa (1 – natężenie zjawiska kryzysowego lepsze niż 
średnia dla miasta; -1 – natężenie zjawiska kryzysowego gorsze niż średnia 
dla miasta). 

Nazwa jednostki urbanistycznej
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CHYSZÓW 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 1
DĄBRÓWKA INFUŁACKA 1 -1 1 1 1 1 -1 3 1
GUMNISKA 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1
KLIKOWA -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -3 -1
KOSZYCE 1 1 1 1 1 1 1 7 1
KRZYŻ WSCHÓD 1 -1 1 1 1 1 1 5 1
KRZYŻ ZACHÓD 1 -1 1 1 -1 1 1 3 1
MOŚCICE 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1
OS. FREDRY -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -5 -1
OS. JASNA 1 1 1 1 -1 1 -1 3 1
OS. LEGIONÓW 
DĄBROWSKIEGO 1 -1 1 1 1 1 1 5 1

OS. PIASKÓWKA 1 -1 1 1 1 1 1 5 1
OS. PÓŁNOC -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1
OS. WESTERPLATTE 1 1 1 1 -1 1 1 5 1
OS. ZIELONA 1 1 1 1 -1 1 1 5 1
RYNEK -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1
RZĘDZIN 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1
STARÓWKA -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -3 -1
STRUSINA 1 1 1 1 -1 1 -1 3 1
TARNOWIEC 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1
UL. GARBARSKA -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -3 -1
UL. KOŁŁĄTAJA -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -5 -1
UL. KOPERNIKA -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1
UL. KRAKOWSKA -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -3 -1
UL. LEGIONÓW -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -5 -1
UL. PADEREWSKIEGO 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1
UL. POŁUDNIOWA 1 1 -1 1 1 1 -1 3 1
UL. SZCZEPANIKA 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1
UL. SZKOTNIK -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -5 -1



60  Wojciech Jarczewski

ZABŁOCIE POŁUDNIE 1 -1 -1 1 1 1 1 3 1
ZABŁOCIE PÓŁNOC -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -3 -1
ZBYLITOWSKA GÓRA 
POŁUDNIE 1 -1 1 1 1 1 1 5 1

ZBYLITOWSKA GÓRA 
PÓŁNOC 1 -1 1 1 1 -1 1 3 1

Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 24. Syntetyczny wskaźnik natężenia kryzysu w podsystemie społeczno-
gospodarczym w Tarnowie (zielone jednostki – kryzys występuje, 
pomarańczowe – brak kryzysu)

Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki analizy przeprowadzonej dla Tarnowa zgodnie z zaproponowaną procedu-
rą pokazują, że obszary kryzysowe w podsystemie społeczno gospodarczym obejmują 
szeroki obszar śródmiejski – są to zasadniczo obszary historycznego miasta Tarnów, 
zurbanizowane przed II wojną światową, a także częściowo zabudowane w latach 1960. 
i 70. Dodatkowo znaczące nasilenie zjawisk kryzysowych zaobserwowano w dawnej 
wsi Klikowa, położonej w północno-zachodniej części miast. Problemy obserwowane 
w tej jednostce urbanistycznej mają swoje źródło w niekorzystnym oddziaływaniu zlo-
kalizowanych w pobliżu Tarnowskich Zakładów Azotowych. 

Duże, wielorodzinne osiedla mieszkaniowe, zarówno we wschodniej jak i zachod-
niej części miasta, a także przyfabryczne osiedle Mościce charakteryzują się znacznie 
niższym niż średnia dla miasta nasileniem zjawisk i procesów kryzysowych. Lepsze niż 
średnia dla miasta są także wskaźniki dla większości dawnych wsi włączonych do Tarno-
wa, a także dla powstających na obrzeżach Tarnowa osiedli domków jednorodzinnych.

3.2. Podsystem urbanistyczny 
Do oceny syntetycznej natężenia zjawisk kryzysowych w podsystemie urbanistycz-

nym wykorzystano wyniki inwentaryzacji, przedstawione w podrozdziale 2.3.2. Audyt 
miejski – podsystem urbanistyczny (tab. 3). Podobnie jak w podsystemie społeczno-gospo-
darczym przyjęto, że jednostki urbanistyczne, dla których syntetyczna ocena jest gorsza niż 
średnia dla miasta – to obszary kryzysowe. Docelowo rząd lub władze regionalne powinny 
wyznaczyć przynajmniej orientacyjne wartości wskaźników, którymi charakteryzować się 
mają obszary uznawane za kryzysowe w podsystemie urbanistycznym.

W analizie przeprowadzonej dla Tarnowa średnia ocena dla wszystkich jednostek 
urbanistycznych wyniosła 5,8. Przyjęto zatem, że w jednostkach w których średnia oce-
na wynosi więcej niż średnia (5,8) występuje kryzys, natomiast w pozostałych kryzysu 
się nie odnotowuje (ryc. 25). Wyniki analizy pokazują, że kryzys w posystemie urbani-
stycznym dotyczy dosyć chaotycznie zabudowanych terenów wzdłuż linii kolejowej, 
a także części osiedli domków jednorodzinnych i dawnych wsi. Zdegradowane treny 
śródmiejskie, wzdłuż linii kolejowej charakteryzują się dużą ilością substandardów 
architektonicznych, większość obiektów mieszkalnych, usługowych i przemysłowych 
w tym obszarze nie była remontowana od kilkudziesięciu lat. W obszarach o zabudowie 
jednorodzinnej stan budynków jest znacznie lepszy, natomiast brakuje chodników, zor-
ganizowanych obszarów zielonych, drogi wymagają poważnych remontów lub w ogóle 
brakuje nawierzchni bitumicznych, słabe jest wyposażenie w infrastrukturę społeczną.

3.3. Wskaźnik syntetyczny
Na podstawie syntetycznej oceny i identyfi kacji kryzysu w podsystemie społecz-

nym i urbanistycznym przygotowano czteropolową typologię. Każda jednostka urbani-
styczna, na podstawie dwóch powyżej omówionych syntetycznych wskaźników cząst-
kowych, zostaje zakwalifi kowana do jednej z czterech klas.
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Ryc. 25.  Syntetyczny wynik oceny jakości techniczno-funkcjonalnej substancji urbani-
stycznej (zielone pola – kryzys występuje, pomarańczowe pola – brak kryzysu)

Źródło: opracowanie własne.

AA – brak kryzysu.
AB – kryzys dotyczy podsystemu urbanistycznego.
BA – kryzys dotyczy podsystemu społeczno-gospodarczego.
BB – kryzys dotyczy podsystemu społecznego-gospodarczego i urbanistycznego.

Rewitalizacja, zgodnie z przyjętą w defi nicją18, jest procesem kompleksowym, re-
alizowanym na terenach dotkniętych wieloaspektowym kryzysem (wielokrotną depry-

18  Rewitalizacja 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 kryzysowym, pobudzanie roz-
woju i zmian jakościowych poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środo-
wiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważo-
nego rozwoju – defi nicja przyjęta przez Komitet Naukowy projektu badawczego-zamawianego. 
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wacją). Stąd też należy przyjąć, że tylko obszary BB, na których zidentyfi kowano zjawi-
ska kryzysowe w obu podsystemach, powinny być brane pod uwagę w procesie wyboru 
terenów do rewitalizacji. Zgodnie z przyjętym modelem (Janas, Jarczewski 2010, T10 
CzII) decyzję o tym, którą/które jednostki urbanistyczne (spośród obszarów BB) należy 
objąć rewitalizacją podejmuje zespół projektowy na etapie przygotowywania programu 
rewitalizacji po przeanalizowaniu możliwości fi nansowych, sytuacji prawnej i własno-
ściowej oraz ocenie ważności społecznej. Należy zasadniczo przyjąć, że pozostałe ob-
szary mogą wymagać różnego rodzaju interwencji np. remonty, walka z przestępczością 
i in., ale nie w ramach rewitalizacji.

Wyniki zastosowania omówionej metody identyfi kacji obszarów kryzysowych 
zaprezentowano na ryc. 26. W mieście zidentyfi kowano 7 jednostek urbanistycznych, 
w których zjawiska kryzysowe są szczególnie nasilone w obu podsystemach. Należy 
założyć, że na obecnym etapie miasto nie jest w stanie objąć rewitalizacją wszystkich 
tych jednostek, a dla niektórych być może nie jest to celowe. Docelowo rewitalizacja 
powinna być realizowana w jednostkach urbanistycznych, wybranych spośród tych do-
tkniętych kryzysem w obu podsystemach. 

Ryc. 26. Wskazanie obszarów kryzysowych, wymagających rewitalizacji (BB)
Źródło: opracowanie własne.
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3.4. Podsumowanie
Poprawna identyfi kacja obszarów kryzysowych w miastach wymaga:

 poznania zjawisk i procesów zachodzących w mieście w skali przynajmniej jedno-
stek urbanistycznych

 przyjęcia wskaźników kryzysu.
Tak jak to zaznaczono w rozdziale 2 – poznanie zróżnicowania zjawisk i procesów 

społecznych, gospodarczych i urbanistycznych, w obliczu słabości statystyki publicznej, 
wymaga przeprowadzania audytu miejskiego. Identyfi kacja obszarów kryzysowych, 
w sytuacji kiedy posiada się szczegółowe informacje na temat zróżnicowania wewnątrz-
miejskiego, wymaga przyjęcia pewnych kryteriów kryzysu. Na potrzeby niniejszego 
opracowania uznano, że zjawisko kryzysowe identyfi kujemy w sytuacji, kiedy wartość 
wskaźnika dla jednostki urbanistycznej jest gorsza niż średnia dla miasta. Docelowo 
wskaźniki kryzysowe powinny być określane przez władze regionalne lub rząd. 

Zjawiska kryzysowe powinny być identyfi kowane niezależnie w dwóch podsyste-
mach: społeczno-ekonomicznym oraz urbanistycznym. Degradacji substancji miejskiej 
nie zawsze towarzyszy bowiem szczególne nasilenie problemów społecznych. Nierzad-
ko obserwuje się także sytuację odwrotną - w stosunkowo estetycznej i mało zdegrado-
wanej przestrzeni występuje szczególne natężenie ubóstwa, przestępczości, bezrobocia 
i syndromu „wyuczonej bezradności”. Rewitalizacja obszarów mieszkaniowych, po-
strzegana jako proces kompleksowy, powinna być realizowana głównie tam, gdzie iden-
tyfi kuje się problemy w obu podsystemach. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych 
i zdegradowanych powinna natomiast dotyczyć terenów, które stwarzają największe po-
tencjalne szanse na ich powtórne wykorzystanie. 
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Rozdział 4. Audyt miejski z wykorzystaniem jednostek 
modularnych

Podstawowym narzędziem, wykorzystanym do ustalenia miejsca koncentracji ob-
szarów kryzysowych, będzie prowadzony na poziomie gminy audyt miejski. Audyt sta-
nowi rozszerzenie – istniejącej w obecnie obowiązujących przepisach – analizy zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym19.

Audyt miejski stanowi analizę opisującą zmiany w zagospodarowaniu przestrzen-
nym miast i obszarów zurbanizowanych poprzez parametryzację zjawisk (wskaźniki). 
Zastosowana metoda umożliwia syntetyczne przedstawienie obszarów, na których ku-
muluje się największa liczba czynników degradujących. Analiza ta koncentruje się na 
ukazaniu zróżnicowania wewnątrzmiejskiego. 

Zaprezentowane we wstępie do tomu możliwe podejście do przeprowadzenia au-
dytu, zakłada że analizę można wykonywać w oparciu o jednostki urbanistyczne (roz-
dział 2) lub w oparciu o modularną siatkę kwadratów.

W zależności od przyjętej jednostki odniesienia (dzielnice, jednostki urbanstyczne, 
obręby geodezyjnej, punkty adresowe, jednostki modularne) w ramach przeprowadzo-
nych analiz można uzyskać wyniki o różnym stopniu szczegółowości. Te cechy audytu 
wykorzystano celem przetestowania możliwości bardzo precyzyjnej identyfi kacji obsza-
rów kryzysowych, z wykorzystaniem jednostek modularnych.

4.1. Uwagi wstępne
W ramach prac ustalono listę instytucji i danych niezbędnych do pozyskania celem 

właściwej interpretacji zachodzących zjawisk. W ramach projektu pilotażowego realizo-
wanego w Olkuszu, pozyskano dwa rodzaje danych: dane referencyjne oraz informa-
cje charakteryzujące określone zjawiska.

19  Obecnie funkcjonujące rozwiązania prawne, ze względu na ogólny charakter zapisów ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie spełnia pokładanych w tym instrumencie 
oczekiwań, jako narzędzia monitoringu zmian zachodzących w przestrzeni. Rozszerzenie formuły 
raportu o audytu, pozwoliłoby w stosunkowo prosty sposób wyposażyć mieszkańców w instru-
ment kontroli efektywności działań lokalnych samorządów. Jedynym krokiem prawnym niezbęd-
nym do wdrożenia tego instrumentu jest opracowanie stosownego rozporządzenia wykonawczego 
do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do art. 32.
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Olkusz to miasto położone w małopolsce, w jej północnej części, blisko granicy 
z województwem śląskim. Siedziba powiatu, zamieszkiwane jest przez blisko 40 000 
mieszkańców. Powierzchnia miasta wynosi 25,6 km2. Olkusz jest bardzo starym 
ośrodkiem miejskim (prawa miejskie otrzymał przed rokiem 1299). W centrum mia-
sta utrzymany został średniowieczny układ urbanistyczny, z dużym rynkiem. Po 
II wojnie światowej miasto intensywnie rozwineło się (gospodarczo i przestrzennie), 
wybudowano kopalenie Olkusz oraz rozbudowano fabrykę naczyń emaliowanych, 
w efekcie czego liczba mieszkańców wzrosła prawie czterokrotnie. W raz z rozwo-
jem miasta pojawiły sie duże zespoły zabudowy mieszkaniowej. W strukturze miasta 
istotny udział mają również liczne osiedla zabudowy jednorodzinnej.

Pierwszy typ danych pozwolił na odniesienie badanych zjawisk do przestrzeni geo-
grafi cznej. W tym celu pozyskano: osie dróg wraz z nazwami ulic zgodnymi z rejestrem 
TERYT oraz geodezyjne punkty adresowe, które następnie zostały ze sobą powiązane 
(wykorzystano do tego celu program ArcGIS fi rmy ESRI). W ten sposób powstała mapa 
adresowa określonego miasta. Mapa ta stanowi referencję dla danych branżowych. 

Właściwe zdefi niowanie natężenia określonych zjawisk wymagało pozyskania da-
nych branżowych obejmujących takie elementy jak: wybrane dane z bazy PESEL (płeć, 
wiek, adres), bazy bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy (płeć, wiek, długość po-
zostawania bez pracy oraz ew. rodzaj otrzymywanej pomocy), danych Policji dotyczą-
cych popełnianych na terenie miasta przestępstw (13 kategorii, zgodnie z policyjnymi 
standardami)20 czy też przetworzonych informacji z bazy Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej (dane dotyczące osób otrzymujących zasiłki, ich rodzaj oraz miej-
sce zamieszkania tych osób) oraz informacje o zakresie prowadzonej na terenie miasta 
działalności gospodarczej – baza danych gospodarczych (rodzaj działalności gospodar-
czej wg. EKD) – ryc. 5, (R2.3).

Uzupełnieniem tych danych były informacje na temat aktualnego zagospodarowa-
nia terenu, zasobów komunalnych, stanu środowiska przyrodniczego czy też zasobów 
kulturowych.

Analizy przeprowadzono w kilku grupach tematycznych tj. m. in.: urbanistyka, de-
mografi a, lokalny rynek pracy, lokalna gospodarka, problemy społeczne, bezpieczeństwo. 
Wykonane analizy pozwoliły zaprezentować aktualny stan miast w wybranych aspektach 
ich funkcjonowania, z naciskiem na zróżnicowanie wewnątrzmiejskie – ryc. 27-34.

20  Policja prowadzi statystyki według ulic, a nie numerów domów, stąd też analizowanie udostęp-
nionych danych, a szczególnie porównywanie z innymi bazami danych jest utrudnione i wymaga 
specjalnych algorytmów.
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Ryc. 27. Położenie fi zjografi czne miasta i hipsometria terenu
Źródło: opracowano na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Olkusza. Instytut 
Rozwoju  Miast. Kraków 2008 (przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXVIII/307/2009 z 
dnia 13 stycznia 2009 r.).

Ryc. 28. Środowisko przyrodnicze miasta, użytkowanie terenu
Źródło: opracowano na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Olkusza. Instytut 
Rozwoju  Miast. Kraków 2008 (przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXVIII/307/2009 z 
dnia 13 stycznia 2009 r.).
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Ryc. 29. Gęstość zaludnienia
Źródło: opracowano na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Olkusza. Instytut 
Rozwoju  Miast. Kraków 2008 (przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXVIII/307/2009 z 
dnia 13 stycznia 2009 r.).

Ryc. 30. Zróżnicowanie wieku mieszkańców – średni wiek mieszkańców
Źródło: opracowano na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Olkusza. Instytut 
Rozwoju  Miast. Kraków 2008 (przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXVIII/307/2009 z 
dnia 13 stycznia 2009 r.).
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Ryc. 31. Rozmieszczenie bezrobotnych w strukturze miasta
Źródło: opracowano na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Olkusza. Instytut 
Rozwoju  Miast. Kraków 2008 (przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXVIII/307/2009 z 
dnia 13 stycznia 2009 r.).

Ryc. 32. Wartość zasiłków pobieranych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Źródło: opracowano na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Olkusza. Instytut 
Rozwoju  Miast. Kraków 2008 (przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXVIII/307/2009 z 
dnia 13 stycznia 2009 r.).
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Ryc. 33. Rozmieszczenie przestępstw na terenie miasta – rozboje i pobicia
Źródło: opracowano na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Olkusza. Instytut 
Rozwoju  Miast. Kraków 2008 (przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXVIII/307/2009 z 
dnia 13 stycznia 2009 r.).

Ryc. 34. Rozmieszczenie podmiotów gospodarczych
Źródło: opracowano na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Olkusza. Instytut 
Rozwoju  Miast. Kraków 2008 (przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXVIII/307/2009 z 
dnia 13 stycznia 2009 r.).
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Podstawowym celem tak rozumianego audytu jest między innymi ustalenie miej-
sca koncentracji zjawisk kryzysowych. Dzięki temu nie tylko władze lokalne ale także 
rząd oraz samorządy regionalne będą mogły otrzymać podstawowe dane na temat gmin, 
w których zaobserwowano symptomy kryzysu. Zebrane dane będą opisywały zarówno 
lokalizację obszarów jak i stan kryzysu. W ramach przeprowadzonego monitoringu (au-
dytu) powstanie zatem solidna i wiarygodna bazy wiedzy o miastach i ich problemach.

4.2. Założenia metodyczne
Na potrzeby identyfi kacji obszarów kryzysowych istotne jest, by gromadzone in-

formacje nie były zbyt zagregowane. Pozwoli to bowiem oddać z większą precyzją prze-
bieg granic obszarów kryzysowych.

W przypadku zastosowania audytu do innych celów (raport o stanie miasta, diagno-
za do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategia 
rozwoju miasta) punktem odniesienia mogą być jednostki urbanistyczne (o ile zostały 
wyznaczone), a w razie ich braku obręby geodezyjne.

Zastosowanie dodatkowych narzędzi analitycznych (opisanych poniżej) umożli-
wiłoby przeprowadzenie identyfi kacji obszarów kryzysowych, uwzględniającej czyn-
nik polityczny i społeczny. Poszczególnym bowiem czynnikom kryzysowym zostałyby 
nadane wagi (w zależności od opinii rady miasta i sugestii mieszkańców), co pozwoliło-
by na prowadzenie działań rewitalizacyjnych w pierwszej kolejności na terenach wska-
zanych przez lokalną społeczność. 

Warunkiem wstępnym prawidłowej identyfi kacji obszarów kryzysowych jest wyko-
nanie na terenie całego miasta audytu miejskiego. Audyt będzie przejawiał się w dwóch 
obszarach tj. w: zasięgu przestrzennym analiz i w problematyce analiz. Pierwszy obszar 
wynika z celu jaki stawiany jest przed audytem, należy bowiem znaleźć obszary kryzy-
sowe w obrębie terenów zainwestowanych. Wyłączeniu z analiz podlegają duże obszary 
niezurbanizowane, które mogłyby wypaczyć wyniki analizy, takie jak np. lasy komunal-
ne, błonia miejskie, ogródki działkowe itp.

Wykluczenie wymienionych obszarów z analiz następować będzie automatycznie 
poprzez zastosowanie maski21, przez co w analizie dla wymienionych obszarów nie po-
zyskuje się danych pomiarowych.

Problematyka analiz powinna nawiązywać do kluczowych problemów z jakimi spo-
tykamy się na obszarach kryzysowych. Autorzy wskazują jedenaście takich problemów22:
1) mieszkalnictwo,
2) edukacja,
3) bezpieczeństwo,

21  Maska – wyłączony z analizy obszar, ze względu na formę użytkowania wykluczającą możliwość 
występowania zjawisk kryzysowych.

22  Obszary zostały wyznaczone w ramach prac zespołu Zakładu Ekonomiki Przestrzeni Instytutu 
Rozwoju Miast w Krakowie.
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4) demografi a,
5) wykluczenie społeczne,
6) baza ekonomiczna,
7) dostępność,
8) dziedzictwo kulturowe, 
9) dziedzictwo przyrodnicze,
10)  degradacja zasobów materialnych, 
11)  przestrzenie publiczne

W części pokrywają się one z grupami wskazanymi w unijnym projekcie Urban 
Audit, w części wynikają z potrzeby bardziej lokalnego ujęcia problemów dotykających 
polskich miast23.

Co warte podkreślenia, lista ta nie jest obszarem zamkniętym. Każdy samorząd 
może zamówić audyt w jego wersji podstawowej, lub rozszerzyć o problematykę ważną 
z punktu widzenia lokalnej specyfi ki. Pod tym względem narzędzie to może systema-
tycznie rozwijać się i służyć polskim samorządom do właściwej oceny sytuacji społecz-
no-gospodarczej na ich terenie. Możliwość dokładania modułów24 jest niezwykle cenna 
ze względu na zróżnicowanie problemów jakie dotykają miasta oraz specyfi kę niektó-
rych miast (miasta górnicze, portowe, uzdrowiska itp.).

Sam proces delimitacji sprowadzać się będzie do poszukiwania jednostek spełnia-
jących określone kryteria. Jego precyzja zależna jednak będzie od zakresu danych jakie 
uda się pozyskać w ramach wykonywanego audytu miejskiego.

Zakładano, że docelowo audyt miejski w tym identyfi kacja obszarów kryzysowych 
wykonywane będą przez podmiot lub podmioty zewnętrzne (ewaluator), wyłonione 
w drodze przetargu25. W przypadku audytu miejskiego fi rma będzie odpowiedzialna za 
zebranie danych, analizę i opracowanie wyników w oparciu o dostarczoną metodykę 
oraz za sformułowanie rekomendacji dotyczących między innymi działań naprawczych 
w przypadku jeśli na obszarze miasta zidentyfi kowano obszary kryzysowe.

Ze względu na specyfi kę koniecznych do przeprowadzenia analiz – wydaje się 
zasadne, aby fi rmy wykonujące audyt posiadały odpowiednie doświadczenie. Trudno 
wymagać tu doświadczenia związanego z wykonaniem audytu, chodzi raczej o świa-

23  W programie Urban Audit wyznaczono 10 grup wskaźników obejmujących takie dziedziny jak: 
demografi a, aspekty socjalne, ekonomia, społeczne zaangażowanie, edukacja, środowisko przy-
rodnicze, transport, kultura i turystyka oraz społeczeństwo informacyjne. Urban Audit. Methodo-
logical Handbook. European Commission 2004.

24  Poprzez moduły rozumiemy grupy analiz obejmujące określony obszar problematyki społeczno-
gospodarczej np. rynek pracy, zagospodarowanie przestrzenne, jakość życia itp.

25  Zgodnie z defi nicją używaną przez Polskie Stowarzyszenie Ewaluacji, ewaluator to instytucja, 
fi rma lub osoba realizująca ewaluację – w tym realizująca przynajmniej jedno z następujących 
zadań: przygotowanie koncepcji ewaluacji, opracowanie metodologii badania, przygotowanie na-
rzędzi badawczych, zbieranie danych, analiza i opracowanie wyników, formułowanie wniosków 
i rekomendacji. Standardy ewaluacji. Polskie Towarzystwo Ewaluacji. Warszawa 2008, s. 2.
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domość złożoności procesów jakie badamy, ich odniesienia przestrzennego oraz wagi 
uzyskanych wyników dla kształtowania opinii lokalnej społeczności. Zasadne zatem jest 
oczekiwanie, by w gronie osób sporządzających taka analizę znalazła się osoba wykonu-
jąca zawód zaufania publicznego oraz sporządzająca na co dzień plany rozwojowe dla 
jednostek miejskich (członek izby urbanistów)26. 

4.2.1. Etapy audytu miejskiego oraz identyfi kacji obszarów kryzyso-
wych

Wyznaczenie obszarów kryzysowych bazuje na danych zgromadzonych w ramach 
audytu miejskiego. Pełna metoda identyfi kacji obszarów kryzysowych obejmuje osiem 
etapów tj.:
1) weryfi kację i ocenę danych wejściowych,
2) konwersję danych wejściowych,
3) przeprowadzenie analiz branżowych w zakresie ustalonych obszarów problemo-

wych,
4) wizualizację uzyskanych wyników cząstkowych,
5) reklasyfi kację danych,
6) sumowanie z uwzględnieniem wag,
7) delimitacja obszaru/ów kryzysowego/ych,
8) wizualizację zasięgu obszaru kryzysowego.

Etap od pierwszego do czwartego stanowią integralną część audytu miejskiego, na-
tomiast dalsze służą wyznaczeniu obszarów kryzysowych. Zasadnicza różnica między 
delimitacją obszarów kryzysowych a audytem miejskim leży w celu tych analiz. Audyt 
ma za zadanie pokazać zróżnicowanie wewnątrzmiejskie w szerokim zakresie proble-
mowym i – o ile będzie to możliwe – w ujęciu dynamicznym (w odniesieniu do wcze-
śniej sporządzonego audytu). Delimitacja ma zaś wskazać obszar kryzysowy w oparciu 
o dostępne źródła informacji.

4.2.2. Weryfi kacja i ocena danych wejściowych
Pierwszym krokiem metody jest ocena formalno-prawna pozyskiwanych danych. 

W ramach podjętych działań następuje ocena warunków jakie musi spełnić pozysku-
jący i klauzul, dotyczących możliwości ich wykorzystania. W przypadku braku prze-
ciwwskazań prawnych – następuje kolejny krok etapu pierwszego: ocena parametrów 
technicznych danych. Musimy mieć na uwadze, że ze względu na różne systemy in-
formatyczne w instytucjach dysponujących danymi, nie zawsze proces udostępniania 

26  Rozwiązanie takie jest zasadne z uwagi na charakter analiz (analizy przestrzenne w środowisku 
zurbanizowanym) oraz znaczenie ich wyników dla ustalenia zasadności podjęcia prac nad zmianą 
studium uwarunkowań oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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będzie prosty. Czasem należy dane pierwotne przetworzyć, tak by spełniały przepisy 
ustawy o statystyce publicznej.

Ogólne wymagania techniczne w odniesieniu do pozyskiwanych danych defi nio-
wane są przez następujące cechy:
a) jednoznaczność (co do położenia w przestrzeni geografi cznej),
b) jednorodność (pomiar zjawiska w identycznej skali pomiarowej dla całego zbioru 

danych),
c) kompletność (występowanie danych pomiarowych dla całego obszaru opracowa-

nia),
d) dokładność (wykonanie pomiaru z identyczną precyzją),
e) aktualność (pomiar w tym samym czasie). 

W praktyce, spełnienie wszystkich tych kryteriów jest bardzo trudne i niezachowa-
nie części z nich nie oznacza niemożności przeprowadzenia analizy. Należy wymienione 
cechy pozyskiwanych danych brać pod uwagę, gdyż mają one wpływ na dokładność 
i wiarygodność wyników oraz mogą powodować dodatkowe utrudnienia w prowadzonej 
analizie (np. wywołać konieczność dodatkowego ich przetwarzania w celu doprowadze-
nia do akceptowalnego stanu).

Dane wejściowe wykorzystywane w analizie można podzielić na: 
 dane pomiarowe,
 dane referencyjne,
 dane pomocnicze,
 dane podkładowe.

Dane pomiarowe zawierają informację o badanych zjawiskach społecznych, go-
spodarczych i przestrzennych. Należy przyjąć, że mogą one występować w formie da-
nych tabelarycznych niezawierających bezpośrednich informacji o ich położeniu tzn. 
współrzędnych miejsca występowania, a tylko informację adresową. Do ich odniesie-
nia, przypisania do przestrzeni geografi cznej stosuje się dane referencyjne, które mogą 
występować w postaci warstw przestrzennych GIS: np. punktowej bazy adresowej, li-
niowej siatki ulic z zakresami adresów lub poligonowej warstwy dzielnic albo kodów 
pocztowych. Następnie, tabelaryczne dane pomiarowe stają się danymi przestrzennymi 
dziedzicząc układ współrzędnych danych referencyjnych. 

Dane pomocnicze to warstwy niezawierające informacji tematycznej, a jedno-
cześnie niezbędne do wykonania analizy. Są to przede wszystkim warstwa poligonowa 
defi niująca zasięg obszaru analizy oraz warstwa lub warstwy poligonowe określające 
obszary wyłączeń (maska) np. obszary wód, tereny zamknięte lub niezamieszkałe. Dane 
podkładowe używane są przy wizualizacji wyników analizy i ewentualnie kontroli da-
nych wejściowych. 

Wszystkie typy danych przestrzennych muszą mieć zdefi niowany układ współrzęd-
nych odwzorowanych i jeśli nie jest on zgodny z przyjętym układem analizy – muszą 
być do niego dostosowane za pomocą dostępnych narzędzi.
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W systemach informacji przestrzennej występują dwa rodzaje układów: układy 
współrzędnych geografi cznych (geodezyjnych), gdzie położenie jest określane przez 
długość i szerokość geografi czną (geodezyjną) oraz układy współrzędnych odwzoro-
wanych, gdzie położenie jest określane przez współrzędne x,y w ortogonalnym ukła-
dzie izometrycznym. Ze względu na charakter analiz (konieczność odniesienia do 
jednorodnej jednostki powierzchni) możliwe jest przyjęcie, jako układu analizy, ukła-
du z drugiej grupy. Dodatkowo ze względu na obowiązujące w Polsce Państwowe 
Układy Współrzędnych zaleca się przyjęcie układu PUWG 1992 lub PUWG 2000.

Istotnym elementem niezbędnym do zdefi niowania przed wykonaniem analiz jest 
określenie parametrów środowiska analitycznego, czyli określenie parametrów i reguł 
z jakimi będą tworzone nowe dane rastrowe. Parametry podstawowe to: zasięg, od-
wzorowanie, rozmiar komórki i maska analizy. Parametry dodatkowe (pozwalające na 
lepszą kontrolę analizy) to: metoda przepróbkowania27, dociąganie, typ i format rastra 
wynikowego.

Ryc. 35. Parametry podstawowe analiz rastrowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów ESRI Polska.

Całość etapu kończy się zatwierdzeniem warunków dla danych wejściowych oraz 
zamówieniem pakietu danych, o określonych parametrach.

27  Przepróbowanie (resampling) to zbudowanie nowego rastra jaki powstaje po transformacji rastra 
pierwotnego. Efektem resamplingu jest obrót, powiększenie, pomniejszenie lub zmiana proporcji 
obrazu rastrowego. Do resamplingu stosuje się interpolację, której celem jest utworzenie nowego, 
wcześniej nie istniejącego piksela na podstawie pikseli sąsiadujących z pikselem tworzonym tak, 
aby był on jak najlepiej dopasowany optycznie do przetwarzanego obrazu. 
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4.2.3. Konwersja danych wejściowych
Pozyskane dane mogą mieć różne formaty (analogowy, rastrowy, wektorowy). Po-

nieważ środowiskiem analizy są dane rastrowe, wszystkie dane muszą zostać przekon-
wertowane do tego formatu.

W zależności od typu geometrycznego warstwy (punkt, poligon) oraz informacji 
przechowywanej w atrybutach konwersja odbywa się trzema metodami: bezpośrednią 
konwersją poligonów do rastra (warstwy poligonowe), utworzeniem powierzchni po-
przez interpolowanie posiadanych danych lub utworzeniem powierzchni o określonej 
gęstości (warstwy punktowe).

Bezpośrednia konwersja do rastra ma zastosowanie dla warstw zdefi niowanych 
metodą ekspercką lub bezpośrednio tzn. w warstwie wektorowej są zapisane obszary 
występowania czynnika.

Utworzenie powierzchni w formacie rastrowym metodą interpolacji polega na ob-
liczeniu prognozowanej wartości dla każdej komórki rastra na podstawie punktowego 
zbioru próbek pomiarowych, wykorzystując funkcję analityczną. 

Trzecia metoda zastosowana w modelu – to utworzenie powierzchni gęstości na 
podstawie zbioru danych punktowych. Proces ten polega na utworzeniu rastra zawiera-
jącego wartości natężenia zjawiska na jednostkę powierzchni.

4.3. Analizy branżowe oraz wizualizacja uzyskanych wyników 
cząstkowych
Po załadowaniu danych w poszczególnych obszarach, podlegających analizie na-

stępuje właściwa analiza danych. Pierwszym krokiem po otrzymaniu wyników analiz 
jest ocena poprawności zgromadzonych informacji (weryfi kacja ewentualnych odchy-
leń) oraz weryfi kacja lokalizacji występowania zjawisk (poprawność występowania zja-
wisk względem elementów zagospodarowania bezpośrednio związanych z prowadzoną 
analizą).

Analizy wykonywane są dla każdej z branż (rynek pracy, demografi a, zagospoda-
rowanie przestrzenne, bezpieczeństwo itp.) w różnych przekrojach. Po potwierdzeniu 
poprawności uzyskanych wyników, kolejnym krokiem tego etapu prac jest zebranie in-
formacji na temat średnich wartości badanych zjawisk w obszarze miasta, które w póź-
niejszym etapie posłużą do selekcji analizowanych obszarów.

Odpowiednio do poszczególnych obszarów problemowych opracowane zostają 
kartodiagramy prezentujące poszczególne analizowane zjawiska. Rolą analizującego 
jest określenie przedziałów klasowych oraz nadanie danym odpowiedniej szaty grafi cz-
nej, tak by możliwy był ich łatwy odczyt i interpretacja.

Zasadne jest, by powstałe kartodiagramy prezentowane były w skali od 1:20 000 
(małe miasta) do 1:50 000 (duże miasta). Umożliwi to z jednej strony precyzyjny odbiór 
prezentowanych treści, a z drugiej strony uniemożliwi odczyt danych jednostkowych, co 
mogłoby być odebrane jako naruszenie przepisów o statystyce publicznej.
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Liczba powstałych zestawień może być bardzo zróżnicowana i jest głównie uzależ-
niona od dostępności materiałów do analizy. Im większą liczbę danych opisujących róż-
ne obszary aktywności miasta uda się pozyskać, tym większa jest szansa na precyzyjne 
określenie granic obszaru objętego kryzysem.

Uzyskane na tym etapie dane służą nie tylko identyfi kacji zjawisk ale również nie-
zależnie stanowią materiał analityczny do innych opracowań np. kompleksowego rapor-
tu o stanie miasta, strategii rozwojowych miasta czy też studium uwarunkowań.

4.4. Identyfi kacja obszaru kryzysowego
Ta faza prac stanowi początek identyfi kacji obszarów kryzysowych. Po konwersji 

komórki warstw rastrowych posiadają atrybuty opisowe odziedziczone po danych wej-
ściowych. Wartości te są wyrażone w różnych jednostkach pomiarowych (np. %, os./ha, 
zł/ha). Aby w dalszym etapie mogły być ze sobą porównywane, należy je poddać rekla-
syfi kacji, czyli sprowadzeniu do wspólnego układu pomiarowego. Dla analizy przyjęto 
binarną skalę pomiarową (0 – czynnik zagrożenia nie występuje na danym obszarze, 
1 – czynnik zagrożenia występuje na danym obszarze). Proces reklasyfi kacji jest wyko-
nywany dwoma metodami.

Warstwy delimitowane automatycznie reklasyfi kowane są na podstawie wartości 
granicznej określanej jako średnia wartość zjawiska dla danego obszaru. W związku 
z tym obszar zagrożony (np. stwierdzone przestępstwa) to obszar charakteryzujący się 
wyższą wartością.

Warstwy delimitowane bezpośrednio lub metodą ekspercką mają już wydzielone 
obszary występowania zagrożenia. W ich przypadku niezbędne jest zastosowanie rekla-
syfi kacji fi ltrującej, gdyż po konwersji poligonów do rastra komórki – oprócz wartości 0 
i 1 mogą przyjmować wartość No Data (brak danych).
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Warstwy delimitowane bezpośrednio – do takich warstw zaliczymy np. średni wiek 
mieszkańców. Ze względu na jednoznacznie wyznaczony w przestrzeni obszar, mo-
żemy w prosty sposób podzielić przestrzeń na tereny, gdzie występuje zjawisko (wiek 
wyższy od średniej) oraz pozostałą część miasta (wiek niższy od średniej) – ryc. 36.

Ryc. 36. Delimitacja bezpośrednia na przykładzie danych o średnim wieku 
mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Myślenice.

Delimitacja metodą ekspercką – mechanizm delimitacji tą metodą polega na zało-
żeniu, że części danych nie uda się pozyskać i ich substytutem będzie opinia eksperta, 
który w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie wykreśli w przestrzeni obszar wystę-
powania określonego czynnika (zjawiska). Dalsza część procedury będzie identyczna 
jak w przypadku delimitacji bezpośredniej.

Po wykonaniu reklasyfi kacji uzyskujemy zbiór danych możliwych do porówna-
nia. Celem bardziej precyzyjnego odzwierciedlenia udziału poszczególnych informacji 
w analizie zjawisk – można poszczególnym warstwom nadać wagi i dopiero w tym mo-
mencie je sumować. W wyniku tej operacji powstają rastry, przedstawiające natężenie 
poszczególnych czynników w obszarze opracowania. 
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W metodzie audytu założono wagi dla analizowanych obszarów problemowych. 
Łączna wartość tych parametrów wynosi 100% (1,0). Obszary problemowe opisywa-
ne są przez szereg zmiennych. W obrębie analizowanego problemu, każdej zmiennej 
odpowiada waga - ryc. 37.

Ryc. 37. Schemat ideowy procesu nadawania wag poszczególnym parametrom 
opisującym

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku podwójnego sumowania z uwzględnieniem wag powstaje raster pre-
zentujący sumaryczny wskaźnik natężenia zjawiska kryzysowego, którego komórki 
przyjmują wartości rzeczywiste z przedziału 0 do 1, gdzie wartość 0 oznacza brak wy-
stępowania jakiegokolwiek czynnika kryzysu, natomiast 1 to występowanie wszystkich 
czynników z maksymalnym natężeniem – ryc. 38.
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Ryc. 38. Raster prezentujący sumaryczny wskaźnik natężenia kryzysu
Źródło: opracowanie własne.

Pomimo, że otrzymany produkt zawiera już pełną informację o miejscu wystę-
powania obszarów kryzysowych, wykonywane jest dodatkowe przetwarzanie w celu 
ułatwienia interpretacji wyniku. To dodatkowe przetwarzanie składa się z następujących 
kroków:
1) przyjęcia wartości granicznej dla delimitacji,
2) wydzielenia izolowanych obszarów delimitacji,
3) odfi ltrowania obszarów nieistotnych.

Władze miejskie nie są w stanie inicjować i koordynować kompleksowych progra-
mów rewitalizacji jednocześnie na zbyt wielu obszarach w mieście. Wyznaczenie zbyt 
licznych lub zbyt dużych obszarów w obliczu ograniczonych możliwości fi nansowych 
i organizacyjnych samorządów miejskich powoduje, że nie zostanie osiągnięty odpo-
wiedni poziom koncentracji działań i środków, a w konsekwencji zatrzymanie procesu 
dalszej degradacji może okazać się niemożliwe.

Celowe jest zatem stworzenie mechanizmu, umożliwiającego waloryzację terenów 
wskazanych do rewitalizacji, co umożliwiłoby koncentrację działań na obszarach naj-
bardziej zdegradowanych.

Instrumentem umożliwiającym takie działanie będzie wartość granicznego su-
marycznego wskaźnika natężenia kryzysu. W pierwszym etapie pracy przyjmuje się 
wartość graniczną wskaźnika kryzysu na poziomie 50%. Przyjęcie wyższej wartości 
wskaźnika wartości granicznej zmniejsza powierzchnię wydelimitowanych obszarów, 
natomiast wartość mniejsza zwiększa sumaryczną powierzchnię. Tak więc operowanie 
tym parametrem może być przydatne, do optymalizacji zakresu terenowego rewitaliza-
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cji do możliwości ekonomicznych gminy. Obszar kryzysowy (bez względu na ustaloną 
ostatecznie powierzchnie), zawsze będzie, skupiał największa liczba i natężenie czynni-
ków kryzysowych.

Można np. założyć warunek, że obszar rewitalizacji nie powinien być większy niż 
100 ha i tak długo poszukiwać wartości granicznej, aż osiągnie się pożądaną wielkość.

W drugim etapie następuje wydzielenie izolowanych obszarów z otrzymanego 
wcześniej zbioru. W ten sposób fi ltrowane są obszary mniej istotne. Można też przyjąć 
założenie, że interwencją objęte zostaną obszary nie miejsze niż 2,5 ha). Za wartość 
graniczną, zaprezentowaną na ryc. 39, domyślnie przyjęto wartość 40 co w przeliczeniu 
jest równe 2,5ha. 

Ryc. 39. Raster prezentujący odfi ltrowane sumaryczny wskaźnik natężenia kryzysu
Źródło: opracowanie własne.

Otrzymana warstwa rastrowa granic obszaru kryzysowego może zostać przekonwer-
towana do postaci wektorowej, a następnie zostać skorygowana tak, by dostosowana 
została do fi zycznych granic takich jak ulice, cieki wodne, rowy melioracyjne, linie 
kolejowe, linie rozgraniczające różne rodzaje użytkowania etc.
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Rozdział 5. Automatyzacja procesu analitycznego

Wykonanie całości działań będzie możliwe poprzez przeprowadzenie niezbędnych 
analiz cząstkowych, a następnie wykonanie syntezy uzyskanych wyników. Duża liczba 
kroków analizy wskazuje na konieczność zastosowania oprogramowania, które zauto-
matyzuje cały proces analityczny. W ramach prowadzonych badań przygotowano pa-
kiet narzędzi, pozwalających na automatyzację opisanego powyżej procesu, bazujący 
na programie ArcView ArcGIS z rozszerzeniem Spatial Analyst oraz Model Builder, 
wchodzący w skład ArcView.

Za pomocą dostępnych narzędzi opracowany został rastrowy model danych –  ryc. 40. 
Model taki składa się z: narzędzi, danych wejściowych, pośrednich i wynikowych.

Ryc. 40. Rastrowy model danych
Źródło: Working with ArcGIS Spatial Analyst – materiały szkoleniowe.
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Zestawienie danych wejściowych pojedynczego narzędzia i wyniku jest okre-
ślane jako proces, tak więc model składa się z szeregu procesów wykonywanych 
w określonej kolejności. Dodatkowo model zawiera parametry, które są każdorazowo 
wprowadzane przez użytkownika przed uruchomieniem modelu, co umożliwia wielo-
krotne przeprowadzanie analizy z różnymi parametrami dla późniejszego porównania 
wyników. 

ArcView jest programem umożliwiającym wizualizację, zarządzanie, tworzenie 
oraz analizowanie danych geografi cznych. Praca z ArcView, ułatwia poznanie 
i zrozumienie geografi cznego charakteru danych, co z kolei pozwala w zupełnie 
nowy sposób postrzegać zależności przestrzenne pomiędzy obiektami oraz zjawi-
skami. ArcView umożliwia szybsze podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie 
problemów.

Dzięki możliwości integracji wielu typów danych, ułatwia wizualizację i przeprowa-
dzanie analiz przestrzennych. Podstawowe możliwości ArcView to:

– bezpośrednie czytanie wielu formatów danych łącznie z danymi wektorowymi 
i rastrowymi, 

– łączenie danych adresowych z lokalizacją geografi czną i wyświetlanie ich 
w określonym układzie współrzędnych, 

– tworzenie, edycję, przeglądanie i przeszukiwanie metadanych, 
– łączenie i tworzenie zarówno danych tabelarycznych jak i geografi cznych.

ArcView umożliwia:
– tworzenie własnych map przy wykorzystaniu prostych kreatorów oraz ob-

szernych bibliotek symboli, zawierając wstępnie zdefi niowane szablony map, 
ułatwia i usprawnia tworzenie spójnych stylów na mapie. Utworzone mapy 
mogą być zapisane, drukowane, eksportowane lub wykorzystywane w innych 
dokumentach i aplikacjach.

– rozwiązywanie zaawansowanych kwestii przestrzennych, testowanie hipotez 
lub modeli prognozowania oraz weryfi kację relacji przestrzennych. ArcView 
zawiera zbiór narzędzi i procedur, które umożliwiają analizowanie danych 
przestrzennych i pozyskanie z pożądanych danych informacji o ich własno-
ściach uzależnionych od położenia.

– pracę jedynie z wektorowym modelem danych, dlatego dla potrzeb opi-
sywanej analizy niezbędne jest skorzystanie z dodatkowego komponentu 
ArcGIS Spatial Analyst rozszerzającego możliwość pracy o model ra-
strowy.
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ArcGIS Spatial Analyst dostarcza narzędzi do analiz i modelowania przestrzen-
nego, które umożliwiają tworzenie zapytań, map oraz analizę danych rastrowych, 
prowadzenie zintegrowanych analiz wektorowo-rastrowych, dostarczanie nowych 
informacji na podstawie istniejących danych, wyszukiwanie informacji w wielu 
warstwach danych oraz pełną integrację danych rastrowych z tradycyjnymi danymi 
wektorowymi. Zintegrowany z interfejsem geoprzetwarzania, ArcGIS Spatial Ana-
lyst pozwala na łatwy dostęp do wielu funkcji grafi cznego narzędzia modelowania, 
ModelBuilder™.
ArcGIS Spatial Analyst umożliwia:

– prowadzenie zaawansowanych analiz przestrzennych,
– konwersję obiektów wektorowych (punktów, linii, poligonów) na obrazy 

rastrowe, 
– generowanie map gęstości i ciągłych powierzchni na podstawie obiektów 

punktowych,
– tworzenie warstwic, map nachyleń i ekspozycji oraz powierzchni 

cieniowanych,
– wykonywanie zapytań logicznych i obliczeń algebraicznych na mapach,
– przeprowadzanie analiz sąsiedztwa i analiz strefowych,
– wykonywanie dyskretnych analiz komórkowych,
– wykonywanie klasyfi kacji rastra,
Do automatyzacji procesu analitycznego wykorzystywany jest moduł Model 

Builder, który umożliwia zbudowanie modelu złożonej analizy w środowisku grafi cz-
nym. Budowa takiego modelu polega na połączeniu jednostkowych procesów geo-
przetwarzania w jeden ciąg analityczny.

Źródło: www.esripolska.com.pl, www.esri.com – materiały informacyjne.

Do delimitacji obszarów wymagających wsparcia zastosowano metodykę budowy 
„modelu dopasowania GIS”. Model dopasowania korzysta z warstw GIS (np. bezpie-
czeństwo, demografi a, edukacja) w celu znalezienia najlepszej lokalizacji (w tym wy-
padku – lokalizacji obszarów zagrożonych degradacją). 

Wyróżnia się dwa rodzaje modeli dopasowania: binarny i ważony. Binarny model 
dopasowania, to relatywnie prosty model wykorzystywany do prostych analiz – ryc. 41. 
Warstwy rastrowe reprezentujące analizowane zjawiska (np. bezpieczeństwo, demogra-
fi a, edukacja) są klasyfi kowane wartościami binarnymi 0 (zły) i 1 (dobry). Następnie 
warstwy są na siebie nakładane operatorami logicznymi. Po zastosowaniu operatora 
wynik zwracany jest również w formie binarnej 0 – obszar niezagrożony, 1 – obszar 
wymagający wsparcia. 
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Obszar zagrożony = Bezpieczeństwo AND Demografi a AND Edukacja

Ryc. 41. Binarny model dopasowania
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów ESRI Polska.

Zaletą takiego modelu jest łatwość jego opracowania. Wady to: brak wskazania 
miejsc najbardziej zagrożonych, wszystkie warstwy wejściowe i wszystkie obszary wy-
nikowe mają tę samą ważność.

Ważony model dopasowania, to model wykorzystywany do analizy zjawisk zło-
żonych – ryc. 42. Warstwy rastrowe reprezentujące analizowane zjawiska (np. bezpie-
czeństwo, demografi a, edukacja) są klasyfi kowane wg wartości liczb naturalnych od 1 
do 9, gdzie 1 oznacza brak występowania zjawiska, a 9 jego największe nasilenie. War-
stwom nadawane są wagi z przedziału 0 do 1 (suma wag wynosi 1). Warstwa wynikowa 
zawierająca wartości od 1 do 9 powstaje po dodaniu warstw wejściowych. 
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Obszar zagrożony = (Bezpieczeństwo * 0.5 + Demografi a * 0.3 + Edukacja * 0.2)

Ryc. 42. Ważony model dopasowania
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów ESRI Polska.

Procedura delimitacji obszarów kryzysowych stanowi pośredni wariant pomiędzy 
wyżej przedstawionymi modelami. Warstwy wejściowe klasyfi kowane są wartościami 
binarnymi 0 – brak zagrożenia, 1 – obszar zagrożony. Warstwom dodatkowo nadawane 
są wagi z przedziału 0 do 1 (suma wag wynosi 1). Następnie wykonywane jest sumowa-
nie warstw w wyniku czego powstaje raster obszarów wymagających interwnecji z war-
tościami z zakresu od 0 do 1, gdzie 0 oznacza brak konieczności wspierania obszaru, 
a 1 konieczność w terminie najpilniejszym, gdyż na danym obszarze występują wszyst-
kie kryzysowe zjawiska.
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Obszar zagrożony = (Bezpieczeństwo * 0.5 + Demografi a * 0.3 + Edukacja * 0.2)

Ryc. 43 . Poglądowy model dopasowania dla delimitacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów ESRI Polska.

Przed wykonaniem zasadniczej części analizy dane pomiarowe zostają przekonwer-
towane z formy wektorowej do postaci rastrowej. Konwersja musi uwzględniać dyspersję 
pomierzonych wartości zjawiska na powierzchnię rastra w strefi e wpływu poszczególnych 
pomiarów, a także ewentualne przekształcenie skali pomiarowej poprzez normalizację 
zmienną skorelowaną (np. zamianę liczby wstąpień zamieszkiwania osób bezrobotnych 
na danym obszarze w odsetek bezrobotnych przez normalizację liczbą mieszkańców da-
nego obszaru). Po wykonaniu konwersji każdy raster musi być poddany reklasyfi kacji do 
wartości binarnych pod kątem występowania zjawiska kryzysowego w danym obszarze.

Po uzyskaniu wyniku końcowego raster z obszarem kryzysowym zostaje poddany 
interpretacji tzn. konwersji wartością progową oraz odfi ltrowaniu obszarów nieistotnych 
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(małych). Ostatni etap to ręczna lub automatyczna konwersja rastra wynikowego do po-
ligonowej warstwy wektorowej stanowiącej identyfi kację obszarów kryzysowych.

Podsumowując – ciąg technologiczny analizy obejmuje następujące procesy:
1. odniesienie przestrzenne (wybrane warstwy),
2. konwersję do postaci rastrowej (wybrane warstwy),
3. reklasyfi kację (wybrane warstwy), 
4. nadanie wag,
5. wykonanie sumowania,
6. interpretację wyniku.

Zakłada się wykorzystanie trzech metod delimitacji zjawisk: ekspercką, bezpośred-
nią oraz automatyczną.

Delimitacja ekspercka jakiegoś problemu, polega – jak już to wcześniej sygnalizo-
wano – na wyznaczeniu na mapie przez eksperta z danej dziedziny zasięgu występowania 
określonego zjawiska. Obszar występowania zjawiska otrzymuje wartość 1, natomiast 
pozostały obszar otrzymuje wartość 0. Delimitacja bezpośrednia problemu przy użyciu 
dostępnych źródeł informacji np. strefy ochrony zabytków. Na podstawie otrzymanych 
danych operator klasyfi kuje tereny występowania zjawiska (wewnątrz strefy ochrony 
konserwatorskiej) i nadaje im wartość 1. Podobnie jak to miało miejsce poprzednio, 
tereny spoza zasięgu występowania zjawiska oznaczone zostają cyfrą 0 (obszar w strefi e 
1, poza strefą – 0).

Z technicznego punktu widzenia (przetwarzania danych) dwie pierwsze metody 
delimitacji są identyczne i mogą być traktowane jako jedna metoda określana jako deli-
mitacja „ekspercka / bezpośrednia”

Delimitacja automatyczna przy użyciu zaawansowanych analiz polegać będzie na 
wykorzystaniu bardziej złożonych narzędzi do wyznaczenia miejsc występowania okre-
ślonych zjawisk, prezentujących gęstość/natężenie zjawiska, np. lokalizację natężenia 
bezrobotnych w obszarze miasta. W tej procedurze operator wylicza średnią zjawiska 
dla miasta, a następnie obszary, gdzie występują wartości większe od średniej otrzy-
mują parametr 1, pozostałym nadawana jest wartość zero. W zależności od charakteru 
zjawiska stymulanta lub destymulanta obszaru kryzysowego może być również tak, że 
wartość 1 otrzyma obszar o wartościach mniejszych od średniej np. wielkość dochodu 
na 1 mieszkańca (obszar o dużym odsetku osób bezrobotnych28 – 1, reszta – 0).

Przykład modelu delimitacji sporządzonego na potrzeby pracy badawczej nad deli-
mitacją obszarów kryzysowych, przedstawiony został na poniższym diagramie.

28  Ze względu na subiektywność pojęcia duży odsetek, przyjęta zostanie zasada, że problem zaczyna 
się gdy średnia dla analizowanego miejsca jest większa lub mniejsza od średniej dla miasta (sty-
mulanty lub destymulanty).
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E1 – Przygotowanie danych wejściowych
E2 – Konwersja danych wejściowych do postaci rastrowej
E3 – Reklasyfi kacja
E4 – Sumowanie z uwzględnieniem wag
E5 – Przetwarzanie dodatkowe ułatwiające interpretację wyniku

Ryc. 44. Przykładowy diagram modelu analizy zastosowany dla miasta Olkusza
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów ESRI Polska.
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Dane wejściowe są przetwarzane w ramach pojedynczych procesów przez narzę-
dzia (żółte prostokąty). W wyniku przetwarzania danych powstają dane pośrednie (zie-
lone elipsy), które stanowią dane wejściowe do kolejnych procesów. Kierunek działania 
procesów obrazują strzałki. Poszczególne procesy realizują ciąg analityczny, opisany 
jako delimitacja obszarów kryzysowych. 

Uruchomienie modelu z użyciem danych i parametrów pozwala wygenerować 
mapę prezentującą sumaryczną wartość poszczególnych czynników degradacji.

Ryc. 45. Wynik modelu
Źródło: opracowanie własne.

Po wykonaniu dodatkowego przetwarzania obszar zdelimitowany automatycznie 
wygląda następująco:
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Ryc. 46.  Wynik modelu, wizualizacja warstwy fi nalnej po dokonaniu dodatkowego 
fi ltrowania 

Źródło: opracowanie własne.

Model może być wielokrotnie uruchamiany z ustawieniem różnych wartości pa-
rametrów i testowany na różnych zestawach danych. Do ułatwienia wprowadzenia po-
szczególnych parametrów służy grafi czny interfejs.

Metoda ta jest skalowalna i elastyczna. Model ma charakter uniwersalny, tzn. może 
być uruchomiony z dowolnym zbiorem danych dla dowolnego obszaru. W przypad-
ku braku danych można dla danego zjawiska przyjąć wagę 0. Defi niowane parametry 
stanowią gwarancję nadzorowania całego procesu analizy (ustawienia domyślne mogą 
być zmieniane przed uruchomieniem modelu). W związku z tym analiza może być wie-
lokrotnie przeprowadzana z różnymi wartościami parametrów dla testowania różnego 
rodzaju hipotez. Ponadto, model może być edytowany w łatwy sposób, co umożliwia 
dodawanie lub usuwanie czynników z modelu, a także modyfi kację procedur postępo-
wania z poszczególnymi zjawiskami (inne dane wejściowe). Całość edycji odbywa się 
w intuicyjnym, przyjaznym dla użytkownika środowisku grafi cznym Model Builder. 
Zaprezentowana metoda oparta jest o profesjonalną technologię, zapewniającą prze-
twarzanie dużych zbiorów danych bez ograniczenia co do liczby warstw, parametrów 
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i procesów. Alternatywnie w środowisku ArcGIS można zastosować inne technologie, 
realizujące identyczny proces analityczny29. 

Podsumowując, zaprezentowana metoda umożliwia budowę elastycznego, skalo-
walnego modelu analitycznego delimitacji obszarów, którego zastosowanie w znaczny 
sposób ułatwia podjęcie decyzji o zasięgu obszarów kryzysowych.

Metoda ta została przetestowana w Olkuszu (małopolska). Zebrane doświadczenia 
pokazują, że jest to dobre narzędzie wspomagające prace analityczne i pozwalające po-
szukiwać w bardziej zaawansowany sposób optymalnych rozwiązań dla napotykanych 
problemów przestrzennych.

29  Dla zwiększenia wydajności możliwe jest przetłumaczenie modelu ModelBuilder na bezpośred-
nie instrukcje Algeby Mapy. Natomiast dla zwiększenia elastyczności metody i wzbogacenia jej 
o wariantowość proces analizy może być przetłumaczony na język Python i uruchamiany z pozio-
mu interpretera skryptów. Co więcej, oprogramowanie ArcGIS jest oprogramowaniem otwartym, 
umożliwiającym wykorzystanie pełnych możliwości obiektów programistycznych ArcObjects 
platformy GIS. Daje to możliwość budowy dedykowanego oprogramowania w pełni dostosowa-
nego do potrzeb danego użytkownika.





Część III 
Monitorowanie procesów rewitalizacji
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Rozdział 6. Monitorowanie i ewaluacja procesu 
rewitalizacji 

6.1. Wprowadzenie
Koncepcja systemu monitorowania i ewaluacji procesów rewitalizacji (ryc. 1) zo-

stała przygotowana bezpośrednio w odniesieniu do modelu rewitalizacji, który został 
przedstawiony w tomie 10 serii pt. Rewitalizacja miast polskich (Janas, Jarczewski 2010, 
T10 CzII) i w kontekście założeń krajowej polityki rewitalizacyjnej przedstawionych 
w tomie 9 pt. Założenia polityki rewitalizacyjnej w Polsce (Ziobrowski 2010, T9).  

W tej części opracowania:
 zaprezentowano system monitorowania i ewaluacji procesów rewitalizacji
 scharakteryzowano poszczególne elementy systemu
 omówiono  relacje pomiędzy elementami systemu. 

Zrezygnowano natomiast z przedstawienia szczegółowych metod oraz technik mo-
nitoringu i ewaluacji. Na ten temat istnieje, także już w Polsce, bogata literatura, do któ-
rej w wielu miejscach zamieszczono odwołania. Uznano, że szczegółowe przedstawie-
nie poszczególnych metod (np. metod prognozowania wpływu interwencji na przemiany 
typu Hermin czy MoMar2, metod  monitorowania i zarządzania ryzykiem, metod pro-
wadzenie ewaluacji ex-ante oraz ex-post i in.) znacząco zwiększy objętość opracowania, 
nie przyczyniając się do ułatwienia wdrożenia proponowanego systemu. 

Wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji procesów rewitalizacji miast ofe-
ruje wiele konkretnych korzyści (tab. 7). Pozwala na lepsze planowanie, wydajniejszą 
alokację zasobów, lepsze zarządzanie i wdrażanie programów zgodnie z polityką rewi-
talizacyjną, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności i partnerstwa wśród podmiotów 
zainteresowanych oddziaływaniem programów, lepsze zrozumienie czynników decydu-
jących o sukcesie programów oraz szersze spojrzenie, pozwalające oszacować wartość 
i koszty interwencji (Ferry, Olejniczak 2008). Monitorowanie i ewaluacja procesu rewi-
talizacji powinno stać się aktywnym narzędziem uczenia się instytucji publicznych oraz 
podnoszenia jakości prowadzonej przez nie polityki.

Monitorowanie i ewaluacja procesów rewitalizacji, a następnie raportowanie wyni-
ków analiz na poziom regionalny i rządowy powinno być możliwie mało skomplikowa-
ne. System prosty nie może jednak oznaczać – mało wiarygodny.  Ważną przesłanką do 
budowy prostego systemu monitorowania są niewielkie środki możliwe do wykorzysta-
nia na programy rewitalizacji z regionalnych programów operacyjnych (RPO), a także 
konieczność fi nansowania odnowy miast także z innych środków niż te przeznaczone 
bezpośrednio na rewitalizację. 
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Tabela 7. Funkcje monitorowania i ewaluacji procesów rewitalizacji 
Funkcja Opis

Poprawa planowania – zapewnienie racjonalności i uzasadnienie interwencji poprzez 
weryfi kację jej wewnętrznej spójności i przystawania do potrzeb 
(trafność)

– zapewnienie sprawnej alokacji środków poprzez weryfi kowanie logiki 
interwencji, racjonalności celów oraz zewnętrznej spójności strategii

Poprawa wdrażania 
i bieżącej jakości

– usprawnienie zarządzania programem – jego struktur i procedur 
(wydajności)

– podniesienie jakości realizacji poprzez weryfi kację, w jakim stopniu 
interwencja realizuje planowane cele, jaka jest jakość produktów 
(skuteczność)

Wzmocnienie 
poczucia partnerstwa 
i współwłasności

– wzmocnienie stosunków, interakcji i sieci powiązań istniejących 
pomiędzy uczestnikami poszczególnych programów

– zaktywizowanie zasadniczych podmiotów i wciągnięcie ich do dyskusji 
i działania

– upodmiotowienie zmarginalizowanych lub wykluczonych interesariuszy
Polepszenie zrozumienia – wyjaśnienie czynników i procesów, które decydują o sukcesie lub 

niepowodzeniu interwencji (łącznie z efektami nieplanowanymi)
– zweryfi kowanie teorii i założeń, jakie legły u podstaw danej polityki czy 

programu
– wyciągnięcie wniosków dla innych i promowanie dobrych praktyk
– budowanie zdolności ewaluacyjnej

Rozliczenie i wzmacnianie
odpowiedzialności

– zademonstrowanie społeczeństwu, w jakim stopniu cele zostały 
zrealizowane

– zademonstrowanie, jak dobrze zostały wykorzystane publiczne środki 
(użyteczność i trwałość)

Źródło: na podstawie Ferry, Olejniczak 2008, s. 20.

W okresie programowania 2007-2013, w szesnastu RPO na rewitalizację miast 
przeznaczono w sumie niemal 900 mln zł. Te środki zostały jednak już w dużej mierze 
rozdysponowane na poszczególne projekty, prawie zawsze nie stanowiące komplek-
sowych programów30. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej – te wydatki będą 
oceniane i ewaluowane przez odpowiednie instytucje, wybrane przez urzędy marszał-
kowskie. Należy pamiętać, że w ramach lokalnych programów rewitalizacja są (i będą 
w najbliższych latach) realizowane także inne projekty współfi nansowane ze środków 
pomocowych UE. Z uwagi na rozproszenie środków w RPO na różne priorytety, działa-
nia i poddziałania nie może jednak być mowy o kompleksowym monitorowaniu i ewa-
luacji rewitalizacji. Każdy z tych programów będzie podlegał ewaluacji oddzielnie, bez 
kontekstu i ujęcia terytorialnego.

Nowością proponowanego w niniejszym opracowaniu systemu monitorowania 
i oceny procesów rewitalizacji (dla każdego realizowanego lokalnego programu rewita-

30  np. w Małopolsce w 2009 r. każde miasto, które złożyło odpowiednią dokumentację, otrzymało 
dofi nansowanie do jednego projektu i w ten sposób wyczerpana została cała pula środków przewi-
dziana na działania rewitalizacyjne.
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lizacji - LPR) będzie kompleksowość. Monitorowana będzie całość interwencji (publicz-
nej i prywatnej) na obszarze wskazanym do rewitalizacji w LPR, a nie tylko projekty 
rewitalizacyjne współfi nansowane ze środków, pochodzących z tego czy innego źródła. 

Proponowany system monitorowania i oceny składa się z czterech elementów (tab. 
8) – dwóch narzędzi ewaluacyjnych (ex-ante i ex-post) oraz dwóch narzędzi monitorin-
gu (stały monitoring procesu oraz roczne Raporty z monitorowania).

Zgodnie z przyjętym założeniem maksymalnego uproszczenia i obniżania kosztów 
monitoringu i ewaluacji – rekomenduje się z rezygnację z przeprowadzania ewaluacji 
w takcie trwania procesu rewitalizacji (typu on-going czy mid-term). W przyszłości, 
w kontekście ewentualnego znacznego wzrostu liczby oraz wartości realizowanych 
w ramach LPR-ów projektów, należy rozważyć włączenie tego typu ewaluacji. Na obec-
nym etapie, kiedy projekty są stosunkowo nieliczne – takie badanie przyczyniałoby się 
do zwiększenia kosztów, których prawdopodobnie nie zrównoważyłyby zyski z jego 
przeprowadzenia. 

Tabela 8. Elementy systemu monitorowania i oceny procesu rewitalizacji 
Elementy systemu 

monitorowania/oceny 
procesu rewitalizacji 

Częstotliwość Najważniejsze 
funkcje

Podmiot 
zlecający

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację
Ewaluacja ex-ante jednokrotnie, na etapie 

przygotowywania 
LPR

– poprawa 
planowania

urząd miasta zespół projektowy 
lub niezależni 
eksperci

Stały monitoring 
procesu

Przez cały czas 
realizacji programu

– poprawa wdrażania 
i bieżącej jakości

urząd miasta operator

Raport z monitoringu raz w roku – poprawa wdrażania 
i bieżącej jakości

– wzmocnienie 
poczucia 
partnerstwa 
i współwłasności

urząd miasta operator

Ewaluacja ex-post jednokrotnie, do 3 
lat po zakończeniu 
realizacji programu

– polepszenie 
zrozumienia

– rozliczenie 
i wzmacnianie 
odpowiedzialności

urząd miasta niezależni 
eksperci 
(w tym naukowcy)

Źródło: opracowanie własne.

Procesowi rewitalizacji będą towarzyszyły także procesy kontrolne wynikające 
z ogólniejszych regulacji, zasad i przepisów, w tym z procedur związanych z przyznawa-
niem pomocy publicznej.  Niektóre działania instytucji kontrolnych będą wykorzysty-
wały wyniki monitoringu lub/i ewaluacji. Są to jednak działania zasadniczo niezależne 
od woli i inicjatywy operatora programu rewitalizacji, zatem w proponowanym systemie 
jedynie zaznaczono ich obecność.  
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6.2. Funkcje raportów z monitoringu i badań ewaluacyjnych 
Prowadzone w ramach rewitalizacji badania ewaluacyjne oraz raporty z monitoro-

wania mają zasadniczo do spełnienia dwie funkcje (Olejniczak 2008):
 usprawnienie bieżącego zarządzania (koncentracja na procesie i zarządzaniu)
 ocena skuteczności programu z perspektywy społeczeństwa (koncentracja na od-

działywaniu i efektach). 
Liczne badania wskazują jednak na występowanie poważnych napięć pomiędzy 

tymi dwiema funkcjami. Ocenianie efektów programów wiąże się z zewnętrzną publicz-
nością (obywatelami) i kontrolą z zewnątrz, natomiast usprawnianie bieżącego zarzą-
dzania ukierunkowane jest do wewnątrz i opiera się mocno na otwartej i samokrytycznej 
dyskusji operatorów programu. Te napięcia ilustruje ryc. 47. 

Ryc. 47. Funkcje raportów z monitoringu i badań ewaluacyjnych
Źródło: Olejniczak 2008.

W monitorowaniu i ewaluacji procesów rewitalizacji miast niezbędne są oba podej-
ścia. W trakcie opracowywania corocznych Raportów z monitorowania autorzy powinni 
koncentrować się głównie na procesie rewitalizacji i zagadnieniach związanych z za-
rządzaniem, natomiast ewaluacje ex-ante i ex-post powinny równoważyć oba podejścia, 
oceniając zarówno system wdrażania jak i uzyskane (ew. potencjalne) efekty. Badania 
ewaluacyjne powinny zatem składać się zasadniczo z dwóch części.
Część I –  skoncentrowana na analizie technicznej, omawiająca zdolność wydatkowa-

nia funduszy punktualnie i w zgodzie z procedurami. Ta część oceny nie 
musi być przedstawiana publicznie. Może to być dokument wewnętrzny, 
przygotowywany na potrzeby operatora rewitalizacji i urzędników miej-
skich, który pomoże w usprawnianiu realizacji poszczególnych projektów.  

Część II –  skoncentrowana na ocenie strukturalnej: zdolność wykorzystania funduszy 
w sposób strategiczny i nastawiony na rozwój. Ta część ewaluacji powinna 
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być udostępniania wszystkim zainteresowanym, a operator może prowadzić 
nawet pewne działania promocyjne, ułatwiające dostęp do wyników ewalu-
acji.

Kluczowy dla sukcesu rewitalizacji jest sposób prowadzenia badań oraz jakość 
wyników, uzyskiwanych w części II. Część pierwsza pokazuje tylko działanie samego 
mechanizmu, płynność procesową oraz możliwości jej usprawnienia. Część druga poka-
zuje, czy obrany kierunek jest właściwy.

Mechanizmy monitorowania i oceny stosowane podczas rajdu Dakar

Dualizm w ewaluacji (koncentracja na procesie vs. koncentracja na efektach) można 
porównać do dwóch typów kontroli, stosowanych przez zespoły uczestniczące w raj-
dzie Dakar.

a) Koncentracja na procesie. Po każdym etapie grupa mechaników kontroluje samo-
chody, sprawdza, czy wszystkie podzespoły współpracują ze sobą zgodnie z za-
łożeniami, zbiera opinie i uwagi kierowcy, podłącza swoje laptopy do komputera 
samochodu i ściąga zapisane tam dane o przebiegu etapu, a w szczególności infor-
macje o nieprawidłowościach. Na podstawie tej kontroli samochód jest  uspraw-
niany, jeżeli trzeba – wymienia się niektóre podzespoły i przygotowuje sprzęt do 
kolejnego etapu.  

b) Koncentracja na efektach. Podczas trwania rajdu w samochodzie, obok kierowcy 
siedzi pilot, który nieustannie doradza i kontroluje kierunek jazdy. W warunkach 
dużej niepewności dba, by do celu podążać najkrótszą właściwą drogą. Nie przy-
padkiem na podium wyścigu obok kierowcy stoi pilot. Bez niego nawet najlepszy 
rajdowiec nie byłby w stanie wygrać, a zmagania zakończyłby zapewne zakopany 
na wydmie lub zagubiony na polu kaktusów.

6.3. Ewaluacja ex-ante Lokalnego Programu Rewitalizacji 
(ocena wariantów)
Jak wskazano w modelu rewitalizacji (Janas, Jarczewski 2010, T10 CzII) – rewita-

lizacja ma za zadanie m.in.: przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom prowadzącym do 
degradacji obszarów wewnątrz miast, zapobieganie zjawiskom kryzysowym i aktywizację 
społeczno-gospodarczą. W sytuacji bardzo ograniczonych środków, które władze lokalne 
mogą przeznaczyć na projekty – rewitalizacja powinna skupiać się głównie na zahamowa-
niu postępującej degradacji i wygenerowaniu impulsów rozwojach. Rozwój rewitalizowa-
nego obszaru, w dłuższej perspektywie, będzie zależał głównie od tego, w jakim stopniu 
owe „impulsy” przyczynią się do rozbudzenia inicjatywy i działalności prywatnych, spo-
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łecznych i publicznych interesariuszy, związanych z danym obszarem. Jak zostaną pod-
chwycone i twórczo wykorzystane przez aktorów, niezależnych od operatora, i władze 
miasta. Stąd też do jakości ewaluacji ex-ante, oceniającej szanse programu rewitalizacji na 
wygenerowanie takich „impulsów” rozwojowych należy przywiązywać dużą wagę.

Program rewitalizacji przygotowywany jest zazwyczaj z założeniem, że planowane 
nakłady przekształcą się w produkty, które przyczynią się do pewnej zmiany społecznej 
na wskazanym obszarze. Ewaluacja ex-ante zasadniczo ma za zadanie ocenienie, na ile 
zaproponowane działania mają szansę na rozwiązanie zidentyfi kowanych problemów 
i wykorzystanie pojawiających się szans rozwojowych (Górniak 2007).  

Ewaluacja ex-ante lokalnego programu rewitalizacji powinna być traktowana jako 
opracowanie robocze. Przygotowywać je powinni zewnętrzni – w stosunku do grupy 
projektowej przygotowującej LPR – eksperci, z udziałem naukowców. Udział naukow-
ców jest o tyle ważny, że jest to grupa, która będzie potrafi ła wskazać przewidywane 
związki pomiędzy interwencjami a planowanymi przemianami. W niektórych przypad-
kach, szczególnie w sytuacji bardzo ograniczonego budżetu na opracowanie LPR w ma-
łych i średnich miastach, można jednak dopuścić by ewaluację ex-ante przygotowywał 
zespół projektowy. Nawet nie w pełni profesjonalna próba oceny będzie miała wartość 
jako instrument służący refl eksji nad planowanymi zmianami.   

Ewaluacja ex-ante ma ułatwić optymalizację alokacji zasobów fi nansowych i or-
ganizacyjnych, a także poprawę jakości programowania. W ramach ewaluacji przepro-
wadzana jest analiza zaproponowanych  wariantów i poszukiwane są odpowiedzi 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 
rewitalizacji oraz raportem ewaluacyjnym. Wskutek tego pojawiają się coraz to nowe 
wersje programu, a ewaluatorzy oceniają najczęściej wersję dokumentu, która w danym 
momencie nie jest już w pełni aktualna. Wynika to bezpośrednio z intensywności prac 
pod presją czasu. Należy się zatem liczyć z pewnymi lukami w dokumentach ewaluacyj-
nych. W niektórych przypadkach dojrzewanie ważnych problemów i pytań następuje 
dopiero w trakcie realizacji procesu ewaluacji, zamiast w trakcie przygotowywania pro-
gramu (Szlachta 2007).

W ocenie planowanej skali i stopnia zmian (efektów), do osiągnięcia których 
będzie dążyła realizacja LPR, niezbędne jest rozważenie kilku wymiarów zakłada-
nych interwencji (ryc. 48). Najłatwiej wskazać planowane rezultaty, będące bezpo-
średnimi skutkami interwencji. Oddziaływanie długookresowe o charakterze struk-
turalnym przewidzieć jest nieco trudniej, ale to właśnie spodziewana skala oddzia-
ływania projektów powinna być szczególnie istotnym elementem oceny poszczegól-
nych projektów. 
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Należy się spodziewać, że każda interwencja będzie także źródłem nieplanowa-
nych rezultatów i oddziaływań. Te efekty, w zależności od zmieniającego się otoczenia, 
mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny charakter. Na etapie realizacji ewalu-
acji ex-ante należy rozważyć te najbardziej prawdopodobne. 

Ryc. 48. Wymiary efektów interwencji
Źródło: opracowanie własne na podstawie Olejniczak 2009.

6.4. Monitorowanie
Realizacja projektów w ramach programu rewitalizacji powinna podlegać stałemu 

monitorowaniu przez operatora. W programie rewitalizacji monitorowanie rozumiane 
jest jako proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych 
informacji na temat wdrażanych projektów w aspektach fi nansowym i rzeczowym. 
Ma na celu zapewnienie prawidłowości realizacji projektów oraz zgodności z wcze-
śniej przyjętymi założeniami (System… 2008). Stanowi równoległy do wdrażania cią-
gły i rutynowy proces wymagający zbierania i analizowania danych oraz raportowania 
wyników w ściśle określonych przedziałach czasowych (Bober 2000). Monitorowanie 
w praktyce to wewnętrzny mechanizm zarządzania projektem, jest procesem ciągłym, 
odbywającym się przez cały okres wdrażania projektu.

Budowa systemu monitorowania
System monitorowania procesu realizacji powinien być budowany na etapie two-

rzenia programu rewitalizacji przez zespół projektowy. Jeżeli w tym czasie jest już wy-
brany operator, to może on pełnić rolę doradczą w procesie konstruowania systemu. 
W systemie monitorowania procesu rewitalizacji centralną funkcję pełni operator (dzia-
łający na zlecenie urzędu miejskiego) (ryc. 49). Jest on odpowiedzialny za: wyznaczenie 
zbieranych wskaźników i częstotliwości ich pozyskiwania, a także przetwarzanie uzy-
skanych informacji i przygotowywanie raportów. Informacje powinien czerpać z wła-
snych badań, ze źródeł pierwotnych i wtórnych.

System monitorowania składać się powinien z takich modułów jak (ryc. 49 i 50):
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– gromadzenie danych; w ramach czego zbierane będą informacje ilościowe i jako-
ściowe (obiektywne dowody), przedstawiające postępy w procesie rewitalizacji

– przechowywanie zebranych informacji w bazach danych operatora; kopie źródło-
wych baz danych powinny być cyklicznie kopiowane i przekazywane do urzędu 
miasta

– przetwarzanie; informacje zbierane cyklicznie powinny być przetwarzane z wyko-
rzystaniem jednolitych i powtarzalnych metod statystycznych oraz wizualizowane 
w postaci wykresów, map, kartogramów i kartodiagramów 

– analizy; zebrane informacje powinny być na bieżąco analizowane w kontekście: 
postępu prac, realizacji budżetu a także zmienności uwarunkowań zewnętrznych 
(tzw. monitorowanie widnokręgu). 
Na podstawie danych, zbieranych w procesie stałego monitorowania, opracowywa-

ne będą coroczne Raporty z monitorowania.
Szczególnie istotna w procesie monitorowania realizacji programu rewitalizacji 

jest rola partnerów, którzy będą odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań. 
W realizacji projektów, zgodnie z klasyfi kacją wskazaną w Tomie 10 Model rewitaliza-
cji miast, uczestniczyć będą cztery grupy partnerów, podzielone ze względu na relacje 
formalno-fi nansowe z operatorem:
 partnerzy realizujący projekty bezpośrednio na zlecenie operatora
 partnerzy realizujący projekty wspólnie z operatorem na zasadzie partnerstwa pu-

bliczno prywatnego i publiczno-publicznego
 partnerzy realizujący projekty dofi nansowane przez operatora
 partnerzy realizujący projekty niezależnie od operatora, ale w ramach procesu re-

witalizacji.

Ryc. 49. Schemat systemu monitoringu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Przewodnik… 2004.

Ci partnerzy stanowić będą kluczowe źródło wiedzy o postępach rzeczowo-fi nan-
sowych programu i w systemie funkcjonować będą jako dostawcy informacji. Raporty 
z monitoringu będą przygotowywane przez operatora i przekazywane użytkownikom 
tych informacji np.: władzom miejskim, lokalnej społeczności, innym zainteresowanym 
instytucjom.
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Cel monitoringu 
Monitorowanie projektów pozwala na stałe otrzymywanie informacji zwrotnych – 

pokazujących w jaki sposób plany są wcielane w życie. Monitorowanie procesu (ryc. 50) 
rewitalizacji ma następujące cele do zrealizowania (Zajączkowska 2008):

a) Monitoring na potrzeby sprawozdawczości
Operator zbiera informacje (ilościowe i jakościowe), a następnie analizuje i przy-
gotowuje na ich podstawie raporty merytoryczne i fi nansowe zarówno na własne 
potrzeby, jak i dla urzędu miasta. Wyniki przedstawiane są w ramach cyklicznej 
sprawozdawczości.  

b) Monitoring na potrzeby kontroli
Operator pozyskuje informacje (ilościowe i jakościowe oraz dokumentację projek-
tową), na podstawie których możliwa jest kontrola realizowanych działań w kon-
tekście harmonogramu rzeczowo-fi nansowego. Zebrane informacje mogą także 
być wykorzystywane podczas kontroli zewnętrznych.   

c) Monitoring na potrzeby zarządzania jakością
Jakość rozumiana jest jako stopień zaspokojenia potrzeb i wymagań adresatów 
projektu (Steinbeck 1998). Zadaniem operatora jest więc czuwanie nad efektami 
projektu, tak by odpowiadały przyjętym oczekiwaniom oraz normom/standardom. 
W przypadku identyfi kacji odstępstw – operator podejmuje działania zaradcze.   

d) Monitorowanie na potrzeby zarządzania zmianą
Monitorowane będą zmieniające się uwarunkowania wewnątrz i na zewnątrz ob-
szaru objętego rewitalizacją, identyfi kowane będą nieprzewidziane zdarzenia i oce-
niany ich wpływ na realizację programu. Identyfi kacja zagrożeń i nieprzewidzia-
nych zdarzeń umożliwi zmianę i uaktualnienie programu, pełniąc tym samym rolę 
systemu wczesnego ostrzegania.

e) Monitorowanie na potrzeby ewaluacji
Efekty monitoringu będą jednym z kluczowych źródeł informacji dla ewaluacji, 
także po jego zakończeniu (ewaluacje ex-post). 

f) Monitorowanie na potrzeby zarządzania partycypacją
Monitorowane będą postawy społeczne i ich przemiany, zachodzące w kontekście 
prowadzonego procesu rewitalizacji. Na podstawie wyników tego monitoringu 
możliwe będzie zarządzanie partycypacją, m.in. stymulowanie zaangażowania 
mieszkańców w procesy rewitalizacji.  
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Ryc. 50. Schemat systemu monitoringu
Źródło: Zajączkowska 2008, s. 6.

 
Przedmiot monitoringu

Monitorowanie procesów rewitalizacji skupia się na trzech obszarach (tab. 9):
a) monitorowanie postępu prac (monitoring rzeczowy)
b) monitorowanie realizacji budżetu (monitoring fi nansowy)
c) monitorowanie widnokręgu – zmienności uwarunkowań zewnętrznych (monito-

ring ryzyk).

Monitoring rzeczowy dostarcza danych, obrazujących postęp we wdrażaniu pro-
gramu oraz umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych 
w programie. Pozwala na porównanie stanu faktycznego ze stanem pożądanym w oparciu 
o skwantyfi kowane dane – wskaźniki produktu, rezultatu, a w pewnych przypadkach tak-
że oddziaływania (Wytyczne… 2006). Operator programu rewitalizacji powinien systema-
tycznie śledzić postępy we wdrażaniu poszczególnych projektów i terminowość ich reali-
zacji. Monitoring rzeczowy prowadzony powinien być z wykorzystaniem wskaźników:
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 produktu
 rezultatu
 oddziaływania (w wyjątkowych sytuacjach).

Monitoring fi nansowy dostarcza danych, dotyczących fi nansowych aspektów re-
alizacji programu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczo-
nych środków. Polega on na systematycznym porównywaniu faktycznie poniesionych 
wydatków (zakontraktowanych środków) do przewidywanego budżetu. Monitorowanie 
fi nansowe odbywa się w oparciu o sprawozdania okresowe, roczne oraz końcowe (Wy-
tyczne… 2006). Informacje zamieszczane w tych sprawozdaniach obejmują:
 wydatki poniesione na realizację zadania (w tym procent realizacji zadania) ze 

środków, którymi bezpośrednio lub pośrednio zarządza operator
 wydatki poniesione przez partnerów, którzy włączyli się w proces rewitalizacji. 

Monitorowanie widnokręgu – zmienności uwarunkowań zewnętrznych. Realizacja 
programu rewitalizacji otoczona jest aurą niepewności, która zarówno zagraża w osiągnięciu 
celu, jak i stwarza możliwości większego nawet sukcesu. Ryzyko defi niowane jest zatem 
jako taka właśnie niepewność wyniku działań lub zdarzeń, będąca rezultatem pojawiających 
się szans i zagrożeń (The Orange… 2004). Różnego rodzaju ryzyk – możliwości zaistnienia 
zdarzeń, mających wpływ na realizację celów – nie da się uniknąć (Zarządzanie… 2004). 

Realizacja programu rewitalizacji, która zgodnie z zaproponowanym modelem (Janas, 
Jarczewski 2010) zakłada wysoki poziom współpracy i dobrej woli ze strony partnerów ope-
ratora, jest bardzo czuła na występowanie różnego rodzaju zakłóceń i trudności. Stąd też 
operator jest odpowiedzialny za identyfi kację zmian, zachodzących w szeroko pojętym oto-
czeniu. Ten typ monitorowania częściej nazywa się monitorowaniem widnokręgu (horizon 
scanning). Zasięg tego monitoringu, prowadzony z wykorzystaniem licznych formalnych 
i nieformalnych źródeł informacji, powinien być dosyć szeroki i obejmować ważne z punk-
tu widzenia realizacji projektu wydarzenia na płaszczyznach: politycznej, ekonomicznej, 
społeczno-kulturowej, technologicznej, legislacyjnej i regulacyjnej oraz ekologicznej (The 
Orange… 2004). Zidentyfi kowane ryzyka powinny być rozpatrywane w kontekście wpływu 
na realizację poszczególnych projektów i całego programu rewitalizacji. 

Tabela 9. Przedmiot i zakres monitoringu w rewitalizacji
Monitoring rzeczowy Monitoring fi nansowy Monitoring widnokręgu

Zakres 
monitoringu Proces realizacji zadań

Proces wydatkowania 
(przepływy gotówkowe 
i zobowiązania)

Zmienność uwarunkowań 
zewnętrznych

Gromadzenie 
dokumentów

Harmonogram wykonania 
zadań projektowych

Wartość transakcji
Źródła fi nansowania
Kwalifi kowalność 
kosztów

Identyfi kowane ryzyk

Wskaźniki Produktu, rezultatu, 
oddziaływania Rozliczanie zobowiązań -

Źródło: opracowanie własne. 
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Narzędzia monitoringu
Operator powinien przygotowywać narzędzia monitoringu – różnego rodzaju for-

mularze, druki, wzory, tabele, arkusze i in., które umożliwią pomiar postępu rzeczowego 
i fi nansowego projektu.  Partnerzy, w procesie rewitalizacji powinni dostarczać informa-
cje zgodnie z ustalonymi schematami i zakresem.

Jak już wspominano we wcześniejszych częściach tego opracowania – zasadniczą 
cechą systemu monitorowania powinna być prostota z uwagi na ograniczone środki (a) 
oraz charakter powiązań operatora z częścią partnerów (b).
a. Państwowych i samorządowych środków przeznaczonych na rewitalizację jest 

i w przewidywalnej przyszłości będzie stosunkowo niewiele. Powinny być one 
w maksymalnym stopniu przeznaczone na realizację projektów, a koszty obsługi 
powinny być minimalizowane.

b. Wielu partnerów w procesie rewitalizacji jest tylko luźno lub wcale nie związana 
formalnie i fi nansowo z operatorem. Ich włączanie się w proces rewitalizacji to 
efekt dobrowolnej decyzji, choć podyktowanej oczywiście oczekiwaniami na róż-
nego rodzaju pozytywne rezultaty całego procesu. Zbyt rozbudowane procedury 
monitorowania mogą zniechęcić ich do udziału w procesie rewitalizacji, a także 
zwiększą ryzyko otrzymania niekompletnych informacji. 
Wytyczne co do sprawozdawczości, dla partnerów realizujących poszczególne pro-

jekty, powinny być spójne z oczekiwaniami instytucji zarządzających, od których po-
chodzą środki na dofi nansowanie poszczególnych projektów rewitalizacji. Część z tych 
instytucji (np. urzędy marszałkowskie w ramach dofi nansowania z regionalnych pro-
gramów operacyjnych) będą wymagały prawdopodobnie bardziej pogłębionej sprawoz-
dawczości niż projekty dofi nansowywane z budżetu miasta. Monitorowanie powinno 
być jednak tak skonstruowane, by nie tworzyć kilku równoległych systemów. W ramach 
jednego systemu należy założyć jedynie kilka poziomów szczegółowości.

6.5. Raport z monitorowania (publikowany raz w roku)
Podstawowym produktem systemu monitorowania procesu rewitalizacji jest przy-

gotowywany cyklicznie, raz w roku przez operatora – Raport z monitoringu. Informa-
cje do tego raportu powinny pochodzić z prowadzonego w trybie ciągłym monitoringu. 
W tym dokumencie podsumowywane są wyniki prac i doświadczenia związane z reali-
zacją programu. Przedstawiane są:
 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.
Raport roczny odnosi się zarówno do projektów, które operator realizuje bezpo-

średnio, jak i do tych, w których jest tylko jednym z partnerów oraz tych, które realizo-
wane są w programie rewitalizacji przez podmioty niezależne od operatora.
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Raport z monitoringu pełni kilka funkcji:
 sprawozdawczą – jest to syntetyczne opracowanie, prezentowane przez operatora 

władzom miasta, podsumowujące wyniki ich pracy w kontekście wykorzystanych 
środków

 weryfi kacji i kontroli – przedstawia postęp rzeczowy i fi nansowy projektu
 zarządzania jakością – pokazuje osiągane standardy w odniesieniu do oczekiwań
 zarządzanie zmianami – przedstawia zidentyfi kowane zagrożenia, a także niepra-

widłowości oraz pokazuje podjęte środki naprawcze i zapobiegające
 zarządzanie partycypacją
 raporty, przygotowane w trakcie realizacji programu, będą jednymi z kluczowych 

dokumentów w procesie ewaluacji ex-post.
Każdy Raport z monitoringu powinien posiadać streszczenie, przygotowywane 

według jednolitego wzoru dla wszystkich miast, realizujących procesy rewitalizacji 
w Polsce. Te streszczenia, zawierające podstawowe informacje o postępach rewitaliza-
cji, osiągniętych efektach i poniesionych wydatkach, a także zidentyfi kowanych proble-
mach i możliwościach – będą raportowane na poziom regionalny. Informacje tam zawar-
te umożliwią przygotowanie krajowych raportów na temat rezultatów rewitalizacji.

6.6. Ewaluacja ex-post
Po zamknięciu ostatnich projektów, realizowanych w ramach programu rewitaliza-

cji, urząd miasta powinien zlecić przygotowanie ewaluacji ex-post (końcowej) progra-
mu rewitalizacji. Jest to badanie społeczno-ekonomiczne, oceniające jakość i wartość 
programu realizowanego z wykorzystaniem środków publicznych. Zgodnie z praktyką 
europejską i zaleceniami Rady Unii Europejskiej (rozporządzenie nr 1260 z 21 czerwca 
1999 r.) ewaluacja ex-post obejmuje pytania z zakresu czterech kryteriów ewaluacyj-
nych: skuteczności (effectiveness), wydajności (effi ciency), użyteczności (utility) oraz 
trwałości (sustainability).

Ewaluacja ex-post ma charakter podsumowujący. Jej główne funkcje 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).
W praktyce ta ocena powinna zostać przeprowadzona do trzech lat po zakończeniu 

programu. Taki okres pozwala na dokonanie oceny oddziaływania podjętych interwencji 
z pewnej perspektywy czasowej, choć często jest to zbyt krótki okres, by zaobserwować 
niektóre efekty, bardziej odłożone w czasie. Z drugiej strony – większość miast po za-
kończeniu jednego programu rewitalizacji niezwłocznie przystępuje do przygotowywa-
nia następnego. Należy się więc spodziewać, że wyniki tej ewaluacji będą dostępne już 
w trakcie realizacji kolejnego programu.
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Ryc. 51. Hierarchia celów – efektów – wskaźników 
Źródło: na podstawie Olejniczak 2004.
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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.

Pomiar ex-post realizacji programu rewitalizacji sprowadza się do przeanalizowa-
nia całego procesu interwencji, poczynając od nakładów (rzeczowych i fi nansowych) po-
przez bezpośrednie wyniki (produkty), rezultaty i kończąc na oddziaływaniu (ryc. 51).
Zasadniczym celem interwencji jest zaspokojenie pewnych zidentyfi kowanych potrzeb 
i rozwiązanie określonych problemów (a nie tylko sprawne wydatkowanie środków). 
Pomiar stopnia realizacji celów dokonywany jest poprzez analizę zmian wskaźników – 
cele ogólne (globalne) programu rewitalizacji.

6.7. Procedury kontrolne
Niezależnie od monitorowania i ewaluacji procesu rewitalizacji prowadzonej na 

zlecenie urzędu miasta – poszczególne elementy procesu rewitalizacji zostaną poddane 
różnego rodzaju procedurom kontrolnym, wynikającym z ogólniejszych regulacji, zasad 
i przepisów. W szczególności będą to instytucje przyznające środki na procesy rewitali-
zacji (np. urzędy marszałkowskie w ramach RPO). Sprawdzane będzie:
 dochowanie procedur
 dochowanie zasad wydatkowania (w tym kwalifi kowalność kosztów)
 celowość podejmowanych działań.

Wydatki ponoszone ze środków urzędu miasta będą podlegały kontroli ze strony 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO będą kontrolowały dochowanie procedur i za-
sad wydatkowania, w tym kwalifi kowalności kosztów. Dodatkowo można spodziewać 
się, że w trakcie realizacji poszczególnych projektów wyrywkowo i nieregularnie będą 
zjawiały się kontrole, porównujące stan faktyczny ze stanem wymaganym w polskim 
prawie np. Powiatowe Inspekcje Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, straż pożarna, 
urzędy skarbowe, Najwyższa Izba Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne i wiele 
innych.

Urząd miasta będzie kontrolował postępowanie operatora w kontekście zawartych 
umów (w wariancie operatora zewnętrznego) lub  ustalonych procedur postępowania 
(dla operatorów funkcjonujących w ramach urzędu miasta). W procesie rewitalizacji nie 
ma potrzeby projektowania dodatkowych instrumentów kontrolnych. Wystarczy odpo-
wiednie wykorzystanie już istniejących narzędzi. 
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6.8. Informowanie społeczności lokalnej o przebiegu procesu re-
witalizacji
Poważne traktowanie podmiotowości mieszkańców rewitalizowanych obszarów 

oraz partycypacji społecznej wymaga opracowania systemu informowania społeczno-
ści lokalnej o przebiegu procesu rewitalizacji i wynikach jej monitorowania. Zadaniem 
operatora powinno być stałe informowanie mieszkańców obszaru objętego programem 
rewitalizacji, a także szerzej – mieszkańców całego miasta – o skali i typie podejmo-
wanych działań oraz o stopniu realizacji założonych celów. W ten sposób mieszkańcy 
miasta będą mogli wzmocnić poczucie partnerstwa i uczestnictwa w procesie rewitali-
zacji. Pokazanie doświadczeń z przebiegu procesu rewitalizacji jest jednym z kluczo-
wych elementów, umożliwiających aktywizowanie i włączanie w proces rewitalizacji 
podmiotów niezależnych od władz miejskich. Znaczenie demonstracji stopnia realizacji 
celów w procesie wzmacniania odpowiedzialności partnerów społecznych w procesie 
rewitalizacji szerzej opisano w tomie 10 Model rewitalizacji (Janas, Jarczewski 2010).

W ramach stałego monitoringu operator powinien prowadzić badania opinii pu-
blicznej, szukając odpowiedzi na pytania o opinie na temat przebiegu procesów rewi-
talizacji. W corocznym Raporcie z monitorowania, przygotowywanym przez operatora, 
powinna znajdować się osobna część, opisująca stosunek społeczności lokalnych do re-
alizowanych interwencji. 

Społeczności lokalnej powinno się  przekazywać informacje o przebiegu realizacji 
poszczególnych projektów, a także całości programu na podstawie wyników: stałego 
monitoringu, corocznych Raportów z monitorowania oraz ewaluacji ex-post. Stały mo-
nitoring powinien dostarczać informacji o realizacji harmonogramu fi nansowo-rzeczo-
wego prac, a operator – wykorzystując dostępne środki komunikacji (strona internetowa 
programu, lokalne media, wydarzenia organizowane na obszarze rewitalizowanym i in.) 
– powinien informować lokalną społeczność o najważniejszych postępach w pracach, 
a także głównych barierach. Poprzez stronę internetową każdy powinien mieć możli-
wość zapoznawania się z corocznymi Raportami z monitorowania. Najistotniejsze dla 
mieszkańcom fragmenty tych dokumentów powinny być omawiane w lokalnych me-
diach. Na podobnych zasadach powinien być udostępniony raport z ewaluacji ex-post.
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Rozdział 7. Powiązania z krajowym i regionalnymi 
systemami monitorowania

Urzędy miast, po przeprowadzeniu audytu miejskiego będą przesyłały do urzędów 
marszałkowskich (ewentualnie do regionalnych obserwatoriów rozwoju terytorialnego 
– RORT) informacje o zidentyfi kowanych obszarach kryzysowych (w zakresie miesz-
kalnictwa). W pakiecie przesłanych informacji będą znajdowały się (ryc. 52):
– mapy (obszary zdegradowane zaznaczone na mapach, które będą jedną z cyfro-

wych warstw regionalnego systemu informacji o terenie)
– wskaźniki i mierniki, opisujące natężenie zjawisk kryzysowych w obszarach rewi-

talizowanych.
Przy założeniu, że kryteria identyfi kacji (delimitacji) obszarów kryzysowych zo-

staną jednolicie ustalone dla całego regionu – urzędy marszałkowskie będą otrzymywały 
zestandaryzowany zbiór tych samych typów danych dla każdego zainteresowanego mia-
sta w regionie. Wszystkie przesyłane do urzędów marszałkowskich dane powinny być 
sformatowane w sposób umożliwiający łatwą ich konwersję do programów GIS.

Miasta współpracujące z urzędem marszałkowskim przy tworzeniu wojewódzkich 
baz terenów poprzemysłowych i zdegradowanych będą natomiast otrzymywały od urzę-
dów marszałkowskich zweryfi kowane i uzupełnione dane o takich, zgłaszanych wcze-
śniej  poprzez ankietę, obszarach.

Wyniki monitorowania i oceny procesów rewitalizacji, realizowane w miastach, 
będą zbierane i opracowywane przez urzędy marszałkowskie. Syntetyczna informacja 
o postępach rewitalizacji będzie przygotowywana przez urzędy marszałkowskie i prze-
syłana na poziom wybranych ministerstw (np. Ministerstwa Infrastruktury i Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego) (ryc. 52). Instytucjami odpowiedzialnymi za zbieranie in-
formacji i prowadzenie baz danych o rewitalizacji w regionach powinny być, planowane 
w projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR) regionalne obserwatoria 
rozwoju terytorialnego (RORT). Na poziomie krajowym rolę koordynatora, odpowie-
dzialnego za zbieranie, przetwarzanie i publikowanie danych ilościowych i jakościo-
wych o postępach w rewitalizacji miast powinno pełnić, także planowane w KSRR kra-
jowe obserwatorium rozwoju terytorialnego (KORT). 

Bazy danych i raporty, przygotowywane przez krajowe i sieć regionalnych obser-
watoriów, powinny stanowić zasób wiarygodnej wiedzy, wykorzystywany na etapie pla-
nowania krajowej polityki miejskiej, w tym polityki rewitalizacyjnej.
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Ryc. 52. Powiązanie audytu miejskiego z krajowym i regionalnymi systemami 
monitorowania

Źródło: opracowanie własne.

7.1. Raportowanie na poziom regionalny 
Za przesyłanie informacji o procesie rewitalizacji na poziom regionalny odpowie-

dzialne powinny być  urzędy miast. Urzędnicy powinni przygotowywać informacje na 
podstawie raportów, otrzymywanych od ewaluatorów i operatora. Przesyłane są infor-
macje mogą pochodzić z trzech typów dokumentów: lokalnych programów rewitaliza-
cji, corocznych Raportów z monitoringu oraz ewaluacji ex-post.
1. Lokalny program rewitalizacji. Niezwłocznie po uchwaleniu LPR-u operator po-

winien przesyłać do regionalnego obserwatorium rozwoju terytorialnego: podsta-
wowe informacje o obszarze objętym rewitalizacją oraz zakładane efekty realizacji 
projektu (skwantyfi kowane w postaci wskaźników produktu, rezultatu i oddzia-
ływań). Dodatkowo, do wiadomości, przesyłane byłyby także całe, uchwalone 
programy rewitalizacji. Regionalne obserwatoria powinny prowadzić internetową 
bibliotekę LPR-ów i umieszczać tam wszystkie uaktualnienia i kolejne wersje pro-
gramów rewitalizacji bez usuwania starych dokumentów. 

2. Coroczne Raporty z monitoringu. Każdy Raport z monitoringu powinien posiadać 
streszczenie, przygotowywane według jednolitego wzoru dla wszystkich miast, 
realizujących procesy rewitalizacji w Polsce. Te streszczenia, zawierające podsta-
wowe informacje o postępach rewitalizacji, osiągniętych efektach i poniesionych 
wydatkach, a także zidentyfi kowanych problemach i możliwościach – powinny 
być raportowane na poziom regionalny. Dodatkowo, do wiadomości, przesyłane 
powinny być także całe Raporty z monitoringu. Regionalne obserwatoria będą pro-
wadziły internetową bibliotekę Raportów z monitoringu.

3. Ewaluacja ex-post. Po zakończeniu realizacji programu rewitalizacji przygotowy-
wane powinny być raporty ewaluacyjne, zgodnie z ramowymi wytycznymi dla 
tego typu dokumentów, jednolitymi dla miast w danym regionie, a częściowo także 
ujednoliconymi w skali całego kraju. Integralną częścią każdego z tych raportów 
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powinna być tabela rzeczowo-fi nansowa z wykazem zrealizowanych zadań, a także 
listą osiągniętych wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania. W rozdziale 8 
prezentujemy listę wybranych wskaźników użytecznych w procesie monitorowa-
nia rewitalizacji. Regionalne obserwatoria rozwoju terytorialnego powinny otrzy-
mywać te raporty ewaluacyjne i na ich podstawie przygotowywać metaewaluację.

7.2. Raportowanie na poziom krajowy
Regionalne obserwatoria rozwoju terytorialnego, na podstawie danych otrzymywa-

nych z miast, będą przygotowywały syntetyczne informacje i przesyłały na poziom rzą-
du (do odpowiednich ministerstw lub też, o ile powstanie, jak to zapowiedziano w pro-
jekcie Krajowej strategii rozwoju regionalnego – krajowego obserwatorium rozwoju 
terytorialnego). Przygotowywane i przesyłane będą raz w roku syntetyczne informacje 
w układzie: 
 plany rewitalizacji obszarów zdegradowanych zawarte w LPR-ach,
 osiągnięty postęp w toczących się procesach rewitalizacji,
 metaewaluacje, stanowiące podsumowanie zakończonych w regionach programów 

oraz przedstawiająca najważniejsze wnioski i refl eksje, związane z procesem reali-
zacji programów. 

7.3. Rewitalizacja a obowiązek statystyczny
W obecnej sytuacji gminy nie są zobowiązane do przedstawiania Głównemu Urzę-

dowi Statystycznemu żadnych informacji, związanych z realizacją procesów rewitaliza-
cji. W najbliższej przyszłości należy rozważyć jednak włączenie w proces raportowania 
miast o procesach rewitalizacji Główny Urząd Statystyczny. Do danych objętych obo-
wiązkiem statystycznym, które przesyłają gminy do GUS należy włączyć podstawo-
we informacje dotyczące procesu rewitalizacji. Tylko obowiązek statystyczny pozwoli 
uzyskać pełną porównywalność informacji w skali kraju. Gminy powinny raportować 
informacje o procesach rewitalizacji dla każdego obszaru objętego rewitalizacją osobno. 
Tak zbierane dane powinny być możliwie szybko publikowane, w tym także włączane 
do Banku danych regionalnych.
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Rozdział 8. Wskaźniki do monitorowania i oceny 
procesu rewitalizacji 

W Polsce nie funkcjonuje obecnie publiczny system monitorowania obszarów kry-
zysowych. Poszczególne obszary aktywności społeczno-gospodarczej monitorowane są 
przez centralne urzędy, takie jak np. GUS, urząd pracy, urząd skarbowy, policja, konser-
wator zabytków, urząd górniczy, konserwator przyrody oraz lokalne, takie jak starostwa 
czy powiatowe ośrodki pomocy społecznej.

Informacje przepływają pionowo od agend terenowych do urzędów centralnych, 
brakuje natomiast wymiany poziomej. Pozyskanie informacji od agend terenowych jest 
trudne ze względu na bariery proceduralne i kulturowe. 

W celu korzystania z systemu wskaźników konieczne jest zaangażowanie maksy-
malnej liczby potencjalnych dostawców i odbiorców informacji. Należy również wyko-
rzystać istniejące już informacje i systemy monitoringowe. Ponadto, należy sprecyzo-
wać, jakie dodatkowe, nowe wskaźniki, zostaną utworzone, by lepiej sprostać potrzebom 
informacyjnym (Komisja Europejska, Przewodnik po metodach ewaluacji …, 2006).

Monitorowanie odbywać się może w oparciu o różne techniki i metody pomiaru. 
W proponowanym systemie monitoringu do oceny zjawisk wykorzystane zostaną meto-
dy statystyczne, geostatystyczne, socjologiczne i heurystyczne.

8.1. Typologia wskaźników monitoringu
Zgodnie z defi nicją przyjętą w przewodniku po metodach ewaluacji przez wskaź-

nik może być wyrażony miernik wyznaczonego celu, zmobilizowanych zasobów, osią-
gniętego efektu, miernik jakości lub zmienna kontekstowa. Wskaźnik powinien składać 
się z defi nicji, opisującej cechy przedmiotu pomiaru, wartości oraz jednostki miary (Ko-
misja Europejska, Przewodnik po metodach ewaluacji …, 2006). 

Markowski dzieli wskaźniki na krótkookresowe (system monitorowania powinien 
pozwalać na ocenę zadań cząstkowych) i długookresowe (system musi uwzględniać 
efekty zakończonych działań, zarówno w perspektywie krótkoterminowej jak i długo-
okresowej (strategicznej)).

Istotnym jest również podział na wskaźniki mierzalne (ilościowe) i niemierzalne 
(jakościowe). Innym podziałem wyprowadzonym na podstawie kryterium szczegóło-
wości jest podział na wskaźniki podstawowe i uzupełniające. W literaturze przedmiotu 
używane jest również tożsame z pojęciem wskaźnika podstawowego pojęcie wskaźnika 
kluczowego. 
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Każdy program rewitalizacji może zawierać dużą liczbę wskaźników, odzwiercie-
dlających złożoność opisywanej problematyki. Warto wskazać jednak wskaźniki klu-
czowe, które powinny opisywać najważniejsze zjawiska (procesy) i ich zmiany. Jeżeli 
wskaźniki te wynikają z bardziej ogólnych koncepcji (cele strategiczne) to mogą poka-
zywać poziom realizacji zamierzonego celu. Wskazanie grupy wskaźników kluczowych 
(obligatoryjnych) umożliwia porównywalność efektów podejmowanych działań na róż-
nych obszarach.

Wskaźniki kluczowe sformułowane przez Komisję Europejską, odzwierciedlają-
ce priorytety wspólnotowe zarysowane w Strategicznych Wytycznych Wspólnotowych 
a związane z rewitalizacją przedstawiono w tab. 10.

Pojawia się również pojęcie wskaźnika bazowego, który stanowi punkt odniesienia 
dla prowadzonych analiz. Wartości bazowe są istotne, gdyż w odniesieniu do tej warto-
ści dokonuje się pomiaru wskaźnika. Wartości bazowe pochodzą głównie z ofi cjalnych 
statystyk a w przypadku ich braku pozyskiwane są z innych źródeł (Komisja Europejska, 
Przewodnik po metodach ewaluacji …, 2006).

Przyjmując za kryterium podziału wskaźników przedmiot monitoringu – można 
wyróżnić następujące grupy zjawisk:
1) materialne, odnoszące się do elementów zagospodarowania,
2) społeczne, odnoszące się do osób zamieszkujących miasto w szczególności obszar 

poddany rewitalizacji,
3) gospodarcze, odnoszące się do podmiotów działających w obszarze miasta,
4) środowiskowe, odnoszące się do parametrów jakości środowiska przyrodniczego,
5) infrastrukturalne, odnoszące się do elementów infrastruktury technicznej i komu-

nikacyjnej.

Innym kryterium podziałów wskaźników jest geometria (forma) obiektów opisy-
wanych przez wskaźniki:
1) powierzchniowe (prezentujące powierzchnię obiektu, geometria obiektu – poli-

gon),
2) liniowe (prezentujące długość obiektu, geometria obiektu – linia),
3) punktowe (prezentujące liczbę i rozmieszczenie obiektów, geometria – punkt).

Wskaźniki dzielone są również, z punktu widzenia charakteru parametrów pomiaru 
na wskaźniki mierzące:
1)  ilość (o ile zmienił się określony parametr),
2)  jakość (jak zmieniły się udziały procentowe bądź proporcje),
3)  powierzchnie (jakiego obszaru dotyczy sformułowany wskaźnik),
4)  objętość (jakiej kubatury dotyczy sformułowany wskaźnik),
5)  czas (kiedy dokonano pomiaru),
6)  koszt (ile kosztowały podjęte działania).
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Wreszcie zgodnie z przyjętym systemem monitoringu, wskaźniki można podzielić 
na: 
–  wskaźniki identyfi kacji obszarów kryzysowych,
–  wskaźniki monitorowania procesu rewitalizacji.

Pierwsza grupa wskaźników została przedstawiona w rozdziałach 2 i 3. Druga 
obejmuje: wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania. Wskaźniki produktu, odnoszą 
się do przedsięwzięć. Mierzone są w jednostkach rzeczowych lub monetarnych. Wskaźni-
ki rezultatu odnoszą się do bezpośrednich efektów programu. Dostarczają informacji na 
temat zmian m.in. w zachowaniu, potencjale lub działalności benefi cjentów. Mogą być 
to wskaźniki rzeczowe (skrócenie czasu podróży, liczba osób przeszkolonych, zmniej-
szenie się liczby wypadków samochodowych, itd.) lub fi nansowe (mobilizacja zasobów 
sektora prywatnego, spadek kosztów transportu, itd.). Wskaźniki oddziaływania odnoszą 
się do skutków programu wykraczających poza efekty (rezultaty) uzyskane na rewitali-
zowanym obszarze. 

Opisywane przez te wskaźniki efekty pojawiają się w dłuższym horyzoncie czaso-
wym i mają szerszy zasięg terytorialny (Komisja Europejska, Przewodnik po metodach 
ewaluacji …, 2006).
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Tabela 10. Wybrane wskaźniki kluczowe zamieszczone w przewodniku po metodach 
ewaluacji 

Lp. Nazwa wskaźnika
1. Utworzone miejsca pracy
2. Utworzone miejsca pracy dla mężczyzn
3. Utworzone miejsca pracy dla kobiet
4. Liczba projektów z dziedziny B+R
5. Liczba utworzonych miejsc pracy (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) w obszarze B+R
6. Liczba projektów stanowiących bezpośrednią pomoc inwestycyjną dla MSP

7. Liczba założonych przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia (pierwsze dwa lata od założenia 
działalności)

8. Liczba utworzonych miejsc pracy brutto w sektorze MSP
9. Liczba projektów w obszarze społeczeństwo informacyjne

10. Liczba osób, która uzyskała szerokopasmowy dostęp do Internetu
11. Liczba projektów w obszarze transport
12. Liczba kilometrów nowych dróg
13. Liczba kilometrów zmodernizowanych dróg
14. Liczba kilometrów nowych linii kolejowych
15. Liczba kilometrów zmodernizowanych linii kolejowych

16. Wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towaru wyrażona w euro/rocznie, uzyskanych 
dzięki budowie i modernizacji dróg

17. Wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towaru wyrażona w euro/rocznie, uzyskanych 
dzięki budowie i modernizacji linii kolejowych

18. Dodatkowa liczba pasażerów obsłużonych przez usprawniony transport miejski
19. Liczba projektów w zakresie energii odnawialnej
20. Dodatkowa moc produkcji energii uzyskana ze źródeł odnawialnych (MWh)
21. Liczba osób, która uzyskała dostęp do sieci wodociągowej
22. Liczba osób podłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej
23. Liczba projektów gospodarowania odpadami
24. Liczba projektów służących poprawie jakości powietrza
25. Powierzchnia terenów zrekultywowanych (km2)
26. Redukcja emisji gazów cieplarnianych 
27. Liczba projektów w obszarze turystyka
28. Liczba utworzonych miejsc pracy w obszarze turystyka
29. Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast
30. Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii

31. Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu 
społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Komisja Europejska, Przewodnik po metodach ewaluacji …, 
2006.
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8.2. Wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania rekomen-
dowane do stosowania przy sporządzaniu Lokalnych Pro-
gramów Rewitalizacji
Poniżej przedstawiono propozycję wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływa-

nia, które należy traktować jako zbiór możliwości do wyboru stosownie do specyfi ki 
rewitalizowanego obszaru.

Tabela 11.  Wskaźniki produktu rekomendowane przy sporządzaniu Lokalnych 
Programów Rewitalizacji

WSKAŹNIKI PRODUKTU

ID Opis wskaźnika
Wartość 
wyjścio-

wa
Parametr

1 Zmiany w użytkowaniu terenów na obszarach 
rewitalizowanych

1.1 Tereny mieszkaniowe ha % przyrostu/ubytku w stosunku do 
stanu wyjściowego

1.2 Tereny usługowe ha % przyrostu/ubytku w stosunku do 
stanu wyjściowego

1.3 Tereny przemysłowo-składowe ha % przyrostu/ubytku w stosunku do 
stanu wyjściowego

1.4 Tereny rekreacyjne ha % przyrostu/ubytku w stosunku do 
stanu wyjściowego

1.5 Tereny infrastruktury technicznej ha % przyrostu/ubytku w stosunku do 
stanu wyjściowego

1.6 Tereny infrastruktury transportowej ha % przyrostu/ubytku w stosunku do 
stanu wyjściowego

2 Obiekty/tereny mieszkaniowe

2.1 Ilość budynków poddanych modernizacji szt. % do ilości budynków ogółem

2.2 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 
modernizacji

m2 pow. 
użytko-

wej

% w stosunku do powierzchni 
użytkowej ogółem

2.3 Powierzchnia użytkowa nowych budynków miesz-
kaniowych

m2 pow. 
użytko-

wej

% w stosunku do powierzchni 
użytkowej budynków mieszka-
niowych

2.4 Ilość zabudowanych „plomb” szt. % w stosunku do ogólnej ilości 
plomb

2.5 Powierzchnia zlikwidowanych pustostanów m2 % w stosunku do ogólnej po-
wierzchni pustostanów



124  Janusz Jeżak, Zygmunt Ziobrowski

ID Opis wskaźnika
Wartość 
wyjścio-

wa
Parametr

2.6 Ilość nowych mieszkań szt. % w stosunku do liczby mieszkań 
ogółem

2.7 Ilość zdewastowanych budynków szt. % w stosunku do ilości budynków 
ogółem

2.8 Ilość budynków, z których usunięty został materiał 
zawierający azbest szt. % w stosunku do ilości budynków 

zawierających azbest ogółem

3 Obiekty/tereny usługowe

3.1 Ilość wyremontowanych i zrewaloryzowanych 
obiektów zabytkowych szt. % w stosunku do obiektów zabyt-

kowych ogółem

3.2
Powierzchnia użytkowa infrastruktury turystycznej 
przygotowana w ramach programu rewitalizacyj-
nego

m2 pow. 
użytko-

wej

% w stosunku do powierzchni 
usług ogółem

3.3 Powierzchnia użytkowa budynków na cele eduka-
cyjno/społeczno/kulturalne

m2 pow. 
użytko-

wej

% w stosunku do powierzchni 
usług ogółem

3.4 Ilość wybudowanych obiektów wielofunkcyjnych 
(co najmniej 2 funkcje) szt. % w stosunku do ilości budynków 

wielofunkcyjnych ogółem

3.5 Powierzchnia użytkowa wybudowanych obiektów 
wielofunkcyjnych (co najmniej 2 funkcje)

m2 pow. 
użytko-

wej

% w stosunku do powierzchni 
budynków wielofunkcyjnych

3.6 Ilość przebudowanych/wyremontowanych obiek-
tów wielofunkcyjnych (co najmniej 2 funkcje) szt. % w stosunku do ilości budynków 

wielofunkcyjnych ogółem

3.7
Powierzchnia poddanych przebudowie/remontowi 
obiektów wielofunkcyjnych (co najmniej 2 funk-
cje)

m2 pow. 
użytko-

wej

% w stosunku do powierzchni 
wszystkich budynków przebudo-
wanych i wyremontowanych

3.8 Liczba osób korzystających z obiektów infrastruk-
tury społeczno-edukacyjnej

liczba 
osób

% w stosunku do całkowitej liczby 
osób zamieszkujących rewitalizo-
wany obszar

3.9
Liczba osób korzystających z obiektów użyteczno-
ści publicznej o charakterze i funkcjach metropoli-
talnych i ponadlokalnych

liczba 
osób

% w stosunku do całkowitej liczby 
osób zamieszkujących rewitalizo-
wany obszar

3.10
Ilość nowych jednostek prowadzących działalność 
szkoleniową i edukacyjną zlokalizowanych na 
terenie rewitalizowanym

szt. % w stosunku do jednostek tego 
typu ogółem

3.11
Ilość nowych jednostek prowadzących działalność 
społeczną zlokalizowanych na terenie rewitalizo-
wanym

szt. % w stosunku do jednostek tego 
typu ogółem

3.12
Ilość nowych jednostek prowadzących dzialalność 
turystyczną zlokalizowanych na terenie rewitali-
zowanym

szt. % w stosunku do jednostek tego 
typu ogółem

3.13
Ilość nowych jednostek prowadzących działalność 
kulturową zlokalizowanych na terenie rewitalizo-
wanym

szt. % w stosunku do jednostek tego 
typu ogółem
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ID Opis wskaźnika
Wartość 
wyjścio-

wa
Parametr

4 Obiekty/tereny usługowo-gospodarcze

4.1
Ilość wybudowanych obiektów w ramach kom-
pleksowego przygotowania terenu pod działalność 
gospodarczą z wyłączeniem infrstruktury

szt. % w stosunku do ilości obiektów 
ogółem

4.2
Powierzchnia wybudowanych obiektów w ramach 
kompleksowego przygotowania terenu pod dzia-
łalność gospodarczą z wyłączeniem infrstruktury

m2 pow. 
użytko-

wej

% w stosunku do całkowitej po-
wierzchni obiektów

4.3
Powierzchnia przeznaczona pod działalność go-
spodarczą-usługową w budynkach poddanych 
przebudowie/remontowi

m2 pow. 
użytko-

wej

% w stosunku do całkowitej po-
wierzchni użytkowej wszystkich 
budynków poddanych przebudo-
wie

4.4 Liczba obiektów usługowych i miejsc pracy przy-
stosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt. % w stosunku do ilości obiektów 

ogółem

5 Obiekty/tereny przemysłowe i składowe

5.1 Powierzchnia wybudowanych parków technolo-
gicznych i parków przemysłowych ha % do całkowitej powierzchni 

obszaru rewitalizowanego

5.2
Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych 
parków przemysłowych i parków technologicz-
nych

ha % w stosunku do powierzchni 
obszaru rewitalizowanego ogółem

5.3
Powierzchnia budynków wybudowanych w par-
kach technologicznych i przemysłowych, przezna-
czonych pod działalność gospodarczą

m2 pow. 
użytko-

wej

% w stosunku do powierzchni 
budynków w parkach techno-
logicznych i przemysłowych, 
przeznaczonych pod działalność 
gospodarczą

5.4

Powierzchnia przebudowanych/wyremontowa-
nych budynków w parkach technologicznych i 
przemysłowych, przeznaczonych pod działalność 
gospodarczą

m2 pow. 
użytko-

wej

% w stosunku do powierzchni 
budynków w parkach techno-
logicznych i przemysłowych, 
przeznaczonych pod działalność 
gospodarczą

6 Obiekty/tereny infrastruktury technicznej

6.1 Długość wybudowanej sieci wodociągowej km % w stosunku do długości sieci 
ogółem

6.2 Długość wyremontowanej sieci wodociągowej km % w stosunku do długości sieci 
ogółem

6.3 Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej km % w stosunku do długości sieci 
ogółem

6.4 Długość wyremontowanej sieci kanalizacyjnej km % w stosunku do długości sieci 
ogółem

6.5 Długość wybudowanej sieci teleinformatycznej km % w stosunku do długości sieci 
ogółem
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ID Opis wskaźnika
Wartość 
wyjścio-

wa
Parametr

6.6 Długość wyremontowanej sieci teleinformatycznej km % w stosunku do długości sieci 
ogółem

6.7 Ilość gospodarstw domowych podłączonych do 
sieci wodociągowej szt. % w stosunku do ilości gospo-

darstw domowych ogółem

6.8 Ilość gospodarstw domowych podłączonych do 
sieci kanalizacyjnej szt. % w stosunku do ilości gospo-

darstw domowych ogółem

7 Obiekty/tereny infrastruktury transportowej

7.1 Długość zmodernizowanych dróg dojazdowych km km/ha obszaru rewitalizowanego

7.2 Długość zmodernizowanych i wybudowanych 
chodników na obszarze zrewitalizowanym km km/ha obszaru rewitalizowanego

7.3 Długość wybudowanych ciągów rowerowo-pie-
szych km km/ha obszaru rewitalizowanego

7.4 Ilość wybudowanych bezkolizyjnych przejść dla 
pieszych szt. szt./ha obszaru rewitalizowanego

7.5 Ilość nowych miejsc parkingowych ilość 
miejsc

ilość miejsc parkingowych/100 m2 
nowej powierzchni oddanej do 
użytku

8 Przestrzenie publiczne

8.1 Gęstość systemów monitoringu w miejscach pu-
blicznych rewitalizowanych szt. szt./ha obszaru rewitalizowanego

8.2 Ilość wymienionego i nowego oświetlenia ulicz-
nego szt. szt./km ulic

8.3 Powierzchnia zagospodarowanych placów/tere-
nów zielonych ha % w stosunku do powierzchni 

terenów otwartych ogółem

8.4 Ilość nowych obiektów małej architektury szt. % w stosunku do liczby obiektów 
małej architektury ogółem

9 Tereny inwestycyjne

9.1 Powierzchnia terenów inwestycyjnych uzbrojo-
nych ha % w stosunku do powierzchni 

terenów inwestycyjnych ogółem

9.2 Powierzchnia terenów inwestycyjnych w bezpo-
średnim sąsiedztwie przestrzeni publicznych ha % w stosunku do powierzchni 

terenów inwestycyjnych ogółem

10 Tereny zdegradowane poprzemysłowe, powojsko-
we, popegeerowskie

10.1 Powierzchnia zrekultywowanych zdegradowanych 
obszarów poprzemysłowych ha % w stosunku do powierzchni ob-

szarów poprzemysłowych ogółem

10.2
Liczba obiektów poprzemysłowych/powojsko-
wych/popegeerowskich przebudowanych/wyre-
montowanych dla kilku funkcji

szt. % w stosunku do całkowitej ilości 
tego typu budynków ogółem
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ID Opis wskaźnika
Wartość 
wyjścio-

wa
Parametr

10.3
Powierzchnia obiektów poprzemysłowych/powoj-
skowych/popegeerowskich poddanych przebudo-
wie/remontowi dla kilku funkcji

m2 pow. 
użytko-

wej

% w stosunku do całkowitej ilości 
tego typu budynków ogółem

10.4

Powierzchnia użytkowa obiektów poprzemysło-
wych/powojskowych/popegeerowskich poddanych 
przebudowie/remontowi na potrzeby działalności 
gospodarczej

m2 pow. 
użytko-

wej

% w stosunku do powierzchni 
użytkowej budynków tego typu 
ogółem

11 Społeczeństwo

11.1 Liczba osób zamieszkujących obszar objęty pro-
gramem rewitalizacji

liczba 
osób

% w stosunku do liczby ludności 
miasta

11.2 Liczba osób korzystających z rewitalizowanego 
obszaru 

liczba 
osób 

% w stosunku do liczby osób 
zamieszkujących obszar rewitali-
zowany ogółem

11.3 Liczba osób zamieszkujących budynki poddane 
rewitalizacji

liczba 
osób

% w stosunku do liczby osób 
zamieszkujących rewitalizowany 
obszar ogółem

11.4 Liczba osób korzystających z obiektów poddanych 
rewitalizacji

liczba 
osób

% w stosunku do liczby osób 
zamieszkujących rewitalizowany 
obszar ogółem

11.5 Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach 
realizowanych w ramach projektu

liczba 
osób

% w stosunku do liczby osób 
zamieszkujących rewitalizowany 
obszar ogółem

11.6 Liczba dzieci zamieszkała na terenie rewitalizo-
wanym

liczba 
osób

% w stosunku do całkowitej liczby 
dzieci w mieście

11.7 Liczba chorych korzystających z opieki hospicyj-
nej i medycznej

liczba 
osób os./1000 mieszk.

11.8 Ilość wdrożonych programów walki z przestępczo-
ściąi patologiami społecznymi szt.

% w stosunku do ogólnej ilości 
programów społecznych w mie-
ście

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 12. Wskaźniki rezultatu i oddziaływania rekomendowane przy sporządzaniu 
Lokalnych Programów Rewitalizacji

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

ID Opis wskaźnika
Jednost-
ka po-

miarowa
Wskaźnik

I Benefi cjent/użytkownik

1 Liczba benefi cjentów projektu szt. % w stosunku do liczby 
potencjalnych benefi cjentów ogółem

2 Liczba benefi cjentów, którzy uzyskali dyplom 
lub certyfi kat szt. % w stosunku do liczby 

benefi cjentów ogółem

3 Liczba benefi cjentów, którzy korzystają z innych 
instrumentów pomocy po zakończeniu projektu szt. % w stosunku do liczby 

benefi cjentów ogółem

4 Liczba benefi cjentów pozytywnie oceniających 
otrzymaną pomoc szt. % w stosunku do ogółu 

bennefi cjentów otrzymujących pomoc

5
Liczba partnerów społeczno-gospodarczych 
uczestniczących w lokalnych inicjatywach na 
rzecz zatrudnienia

szt. % w stosunku do ogółu partnerów 
społeczno-gospodarczych

II Gospodarka/fi nanse

1 Wielkość dochodów gminy z tytułu podatku od 
nieruchomości mln zł % w stosunku do dochodów ogółem

2
Wartość inwestycji prywatnych w obszarze 
zrewitalizowanym zrealizowanych w ciągu 
ostatnich lat trwania programu

mln zł
% w stosunku do wartości 
ogółu inwestycji (prywatnych 
i publicznych)

3 Średnia wartość ceny gruntu na obszarze 
rewitalizowanym tys. zł/m2 % zmiana w stosunku do stanu przed 

rewitalizacją

4 Średnia wartość ceny nieruchomości na obszarze 
rewitalizowanym tys. zł/m2 % zmiana w stosunku do stanu przed 

rewitalizacją

5
Dochód budżetu gminy z tytułu podatku 
od osób fi zycznych i prawnych na terenach 
rewitalizowanych

zł
% zmiana w stosunku do wielkości 
dochodów z tego tytułu przed 
rewitalizacją

6
Dochody wygenerowane przez odnowione 
obiekty w okresie 1-2 lat po zakończeniu 
projektu

zł % w stosunku do dochodów ogółem

7 Średnie koszty utrzymania m2 powierzchni 
budynku zł

% zmiana średnich kosztów 
utrzymania m2 budynku do stanu 
przed rewitalizacją

III Gospodarka/przedsiębiorczość

8 Ilość przedsiębiorstw w obszarze 
rewitalizowanym szt. % w stosunku do liczby 

przedsiębiorstw przed rewitalizacją

9 Ilość nowo utworzonych podmiotów 
gospodarczych szt. % w stosunku do zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych ogółem

10 Ilość małych i średnich przedsiębiorstw szt. % w stosunku do liczby 
przedsiębiorstw ogółem
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ID Opis wskaźnika
Jednost-
ka po-

miarowa
Wskaźnik

11 Ilość MSP powstałych na zrewitalizowanym 
obszarze w ciągu 2 lat po zakończeniu projektu szt. % zmiana liczby MSP do stanu przed 

rewitalizacją

12 Liczba kobiet właścicieli przedsiębiorstw po 
okresie 2 lat od zakończenia projektu

liczba 
osób

% zmiana w stosunku do stanu przed 
rewitalizacją

13 Ilość zlikwidowanych podmiotów 
gospodarczych szt. % w stosunku do zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych ogółem

14 Ilość przedsiębiorstw korzystająca z oferty 
wspierania przedsiębiorczości szt. % w stosunku do liczby 

przedsiębiorstw ogółem

15 Powierzchnia inkubatorów uruchomionych 
w wyniku realizacji projektu m2 % w stosunku do liczby inkubatorów 

ogółem

IV Gospodarka/rynek pracy

16 Liczba osób bezrobotnych na terenach 
rewitalizowanych

liczba 
osób

% w stosunku do liczby mieszkańców 
w wieku produkcyjnym na terenach 
rewitalizowanych

17 Liczba osób bezrobotnych wśród osób do 26 
roku życia w obszarze rewitalizowanym

liczba 
osób

% w stosunku do całkowitej liczby 
mieszkańców od 18 do 26 roku życia 

18 Liczba osób bezrobotnych po okresie 2 lat od 
zakończenia projektu

liczba 
osób

% zmiana w stosunku do osób 
aktywnych zawodowo do stanu przed 
rewitalizacją

19 Liczba miejsc pracy wg klasyfi kacji PKD szt. % udział pracowników każdej branży 
w stosunku do zatrudnionych ogółem

20
Miejsca pracy powstałe w czasie trwania 
programu rewitalizacyjnego i po jago 
zakończeniu

szt. % zmiana ilości miejsc pracy do 
stanu przed rewitalizacją

21 Miejsca pracy stworzone i utrzymane przez 2 
lata od zakończenia rewitalizacji szt. % ogółu zatrudnianych na obszarze 

rewitalizowanym

22
Liczba benefi cjentów, którzy podjęli działalność 
gospodarczą w okresie 0,5-2 lat po zakończeniu 
projektu

liczba 
osób

% w stosunku do całkowitej liczby 
benefi cjentów

23 Liczba kobiet aktywnych zawodowo liczba 
osób

% zmiana w stosunku do okresu 
przed rewitalizacją

24 Liczba osób zatrudnionych w usługach liczba 
osób

% zmiana liczby zatrudnionych w usłu-
gach do stanu przed rewitalizacją

25 Liczba zlikwidowanych miejsc pracy na terenie 
zrewitalizowanym szt.

% w stosunku do całkowitej 
liczby miejsc pracy na terenie 
rewitalizowanym

26 Liczba przeszkolonych bezrobotnych liczba 
osób

% w stosunku do liczby bezrobotnych 
ogółem

27 Liczba osób bezrobotnych, które podniosły 
kwalifi kacje zawodowe

liczba 
osób

% w stosunku do liczby osób 
bezrobotnych ogółem

28 Liczba bezrobotnych kobiet, które podniosły 
kwalifi kacje zawodowe

liczba 
osób

% w stosunku do liczby bezrobotnych 
kobiet ogółem

29 Liczba osób niepełnosprawnych objętych 
działalnością warsztatów terapii zajęciowej

liczba 
osób

% w stosunku do liczby osób 
niepełnosprawnych ogółem
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ID Opis wskaźnika
Jednost-
ka po-

miarowa
Wskaźnik

30 Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie 
w wyniku zakończenia szkolenia

liczba 
osób

% w stosunku do liczby osób 
bezrobotnych ogółem

31 Liczba kobiet, które uzysały zatrudnienie 
w wyniku zakończonego szkolenia

liczba 
osób

% w stosunku do liczby bezrobotnych 
kobiet ogółem

32 Liczba osób niepełnosprawnych, które podjęły 
zatrudnienie

liczba 
osób

% w stosunku do liczby osób 
niepełnosprawnych ogółem

33 Liczba przeszkolonych osób w ramach 
projektów społecznych. szt. % w stosunku do liczby ludności 

obszaru rewitalizowanego ogółem

34 Ilość ofert szkoleniowych przeznaczonych dla 
osób bezrobotnych szt. % w stosunku do ogółu ofert 

szkoleniowych

35 Ilość nowych staży szt. % zmiana w stosunku do stanu przed 
rewitalizacją

V Gospodarka/usługi

36 Przyrost powierzchni usługowej m2 % w stosunku do powierzchni 
usługowej ogółem 

37

Ilość powstałych jednostek zajmujących się 
działalnością kulturalną, edukacyjną, turystycz-
ną, rekreacyjną, sportową na zrewitalizowanym 
obszarze w ciągu 2 lat po zakończeniu projektu

szt. % zmiana liczby tych jednostek przed 
rewitalizacją

38

Ilość nowo powstałych na zrewitalizowanym 
obszarze instytucji/ organizacji (instytucji 
publicznych, społecznych, organizacji 
pozarządowych)

szt.

% w stosunku do całkowitej liczby 
instytucji/organizacji (instytucji 
publicznych, społecznych, organizacji 
pozarządowych)

39
Ilość nowych jednostek prowadzących 
działalność społeczną zlokalizowanych na 
terenie rewitalizowanym

szt.
% w stosunku do całkowitej liczby 
jednostek prowadzących działalność 
społeczną

40
Ilość nowych jednostek prowadzących 
działalność szkoleniową i edukacyjną 
zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym

szt.
% w stosunku do całkowitej liczby 
jednostek prowadzących działalność 
szkoleniową i edukacyjną

41 Ilość organizowanych imprez kulturalnych 
i sportowych szt. % zmiana w stosunku do stanu przed 

rewitalizacją

42
Nowa powierzchnia powstała na obszarze 
rewitalizowanym przeznaczona na cele 
społeczne, kulturalne i turystyczne

m2
% w stosunku do powierzchni 
przeznaczonej na cele społeczne, 
kulturalne i turystyczne ogółem

43 Powierzchnia infrastruktury społecznej 
przypadającej na 1 użytkownika m2 % zmiana w stosunku do stanu przed 

rewitalizacją

44 Ilość nowych ofert programowych z zakresu 
kultury i turystyki szt. % w stosunku do ofert programowych 

z zakresu kultury i turystyki ogółem

45 Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury 
kulturalnej m2 % w stosunku powierzchni obiektów 

infrastruktury kulturalnej ogółem

46 Ilość nowych punktów usługowych na terenach 
zrewitalizowanych szt. % w stosunku do ilości punktów 

usługowych ogółem



Rozdział 8. Wskaźniki do monitorowania i oceny procesu rewitalizacji 131

ID Opis wskaźnika
Jednost-
ka po-

miarowa
Wskaźnik

VI Infrastruktura

1 Ilość zużywanej wody na obszarze 
rewitalizowanym m3

% w stosunku do ilości wody 
zużywanej przed okresem 
rewitalizacji

2 Ilość ścieków oczyszczonych m3
% zmiana ilości oczyszczanych 
ścieków w wyniku realizacji 
inwestycji

3 % wód ściekowych poddawanych 
podstawowemu przetworzeniu % % zmiana w stosunku do stanu przed 

rewitalizacją

4 Poziom skanalizowania % % zmiana poziomu skanalizowania 
gminy do okresu przed projektem

5 Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych 
przez nowe/rozbudowane sieci wodociągowe szt. % zmiana liczby zwodociągowanych 

gospodarstw domowych

6 Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych 
przez nowe/rozbudowane sieci kanalizacyjne szt. % zmiana liczby skanalizowanych 

gospodarstw domowych

7 Ilość budynków korzystających ze 
zmodernizowanej sieci ciepłowniczej szt. % w stosunku do całkowitej liczby 

budynków

8 Ilość zrekultywowanych składowisk szt. % w stosunku do całkowitej liczby 
składowisk

10
Oszczędność czasu na nowych 
i zmodernizowanych drogach w przewozach 
pasażerskich

h/rok

VII Turystyka i rekreacja

1 Liczba udostępnionych zabytkowych obiektów 
użyteczności publicznej szt.

% w stosunku do całkowitej liczby 
zabytkowych obiektów użyteczności 
publicznej

2 Powierzchnia zabudowanych pustych przestrzeni 
publicznych m2

% w stosunku do całkowitej 
powierzchni pustych przestrzeni 
publicznych 

3 Powierzchnia terenów otwartych na obszarze 
rewitalizowanym ha % zmiana w stosunku do sytuacji 

sprzed rewitalizacji

4 Powiększenie obszaru terenów zielonych na 
obszarze rewitalizowanym ha % zmiana w stosunku do stanu 

przed rewitalizacją

5 Liczba miejsc noclegowych w obszarze 
rewitalizowanym szt. % zmiana w stosunku do liczby 

miejsc noclegowych w mieście

6 Liczba udzielonych noclegów w obszarze 
rewitalizowanym szt.

% zmiana ilości udzielanych 
noclegów w stosunku do stanu przed 
rewitalizacją

7 Liczba biletów sprzedanych w instytucjach 
kulturalnych i obiektach turystycznych szt.

% zmiana w stosunku do ilości 
biletów sprzedawanych przed 
rewitalizacją
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ID Opis wskaźnika
Jednost-
ka po-

miarowa
Wskaźnik

VIII Stan środowiska

1 Ilość ścieków niebezpiecznych na obszarze 
rewitalizowanym m3 % w stosunku do stanu przed 

rewitalizacją

2 Liczba posesji objętych programem segregacji 
odpadów na terenie rewitalizowanym szt. % w stosunku do liczby posesji 

na rewitalizowanym terenie ogółem

3 Ilość wyemitowanych pyłów na terenie 
rewitalizowanym m3

% zmiana w stosunku do ilości 
wyemitowanych pyłów przed 
rewitalizacją

4 Ilość zanieczyszczeń generowanych na obszarze 
rewitalizowanym (CO2, SO2, NO3) m3

% zmiana ilości emitowanych 
zanieczyszczeń do stanu przed 
rewitalizacją

5 Poziom hałasu wzdłuż głównych ciągów 
komunikacyjnych Db. odchylenie od normy

6 Natężenie ruchu samochodowego na głównych 
ciągach komunikacyjnych 

pojazd/
dobę

% zmiana natężenia ruchu 
samochodowego

7 Ilość unieszkodliwionego azbestu/materiału 
zawierającego azbest t

% zmiana w stosunku do ilości 
unieszkodliwionego azbestu przed 
rewitalizacją

IX Społeczeństwo

1 Liczba mieszkańców na terenach 
rewitalizowanych

liczba 
osób

% w stosunku do liczby mieszkańców 
przed projektem

2 Liczba osób z wyższym wykształceniem na 
obszarze rewitalizowanym

liczba 
osób

% w stosunku do całkowitej liczby 
osób z wyższym wykształceniem 
przed projektem

3
Liczba mieszkańców terenów rewitalizowanych 
wyrażająca chęć pozostania tam przez kolejne 
5 lat

liczba 
osób

% zmiana w stosunku do ogółu 
mieszkańców obszaru rewitalizowa-
nego

4 Liczba osób zamieszkała w nowopowstałych 
mieszkaniach socjalnych i komunalnych

liczba 
osób

% w stosunku do całkowitej liczby 
ludności obszaru rewitalizowanego

5 Liczba osób korzystających z nowopowstałych 
obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

liczba 
osób

% w stosunku do całkowitej liczby 
ludności obszaru rewitalizowanego

6 Liczba osób korzystających z nowopowstałych 
obiektów infrastruktury kulturalno-oświatowej

liczba 
osób

% w stosunku do całkowitej liczby 
ludności obszaru rewitalizowanego

7
Liczba osób korzystających ze 
zmodernizowanych obiektów infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej

liczba 
osób

% zmiana w stosunku do liczby 
korzystających przed projektem

8
Liczba osób korzystających ze 
zmodernizowanych obiektów infrastruktury 
kulturalno – oświatowej

liczba 
osób

% zmiana w stosunku do liczby 
korzystających przed projektem

9
Liczba osób korzystających z nowych 
ofert sportowo-rekreacyjnych na obszarze 
rewitalizowanym,

liczba 
osób

% zmiana w stosunku do ogółu 
mieszkańców 
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ID Opis wskaźnika
Jednost-
ka po-

miarowa
Wskaźnik

10
Liczba osób korzystających z nowych 
ofert kulturalno-edukacyjnych na obszarze 
rewitalizowanym

liczba 
osób

% zmiana w stosunku do ogółu 
mieszkańców 

11 Liczba osób odwiedzająca odrestaurowane 
obiekty historyczne i zabytkowe

liczba 
osób

% zmiana w stosunku do liczby 
odwiedzających przed projektem

12
Liczba osób uczestniczących w imprezach 
i zajęciach kulturalno-oświatowych 
z wyodrębnieniem osób niepełnosprawnych

liczba 
osób

% zmiana w stosunku do liczby 
uczestniczących przed projektem

13
Liczba osób uczestniczących w imprezach 
i zajęciach sportowo-rekreacyjnych 
z wyodrębnieniem osób niepełnosprawnych

liczba 
osób

% zmiana w stosunku do liczby 
uczestniczących przed projektem

14 Liczba uczniów/studentów, którym udzielono 
stypendia

liczba 
osób liczba stypendiów/1000 uczniów

15 Liczba uczniów korzystających z infrastruktury 
szkolnej wspartej w wyniku realizacji projektu szt. % w stosunku do całkowitej liczby 

uczniów

16
Liczba dzieci korzystających z infrastruktury 
przedszkolnej wspartej w wyniku realizacji 
projektu

szt. % w stosunku do całkowitej liczby 
dzieci

17 Liczba mieszkańców korzystających z internetu liczba 
osób

% zmiana w stosunku do liczby osób 
korzystających z internetu przed 
rewitalizacją

18 Ilość przygotowanych do użytkowania mieszkań 
socjalnych szt. liczba mieszkań socjalnych/1000 

gospodarstw domowych

19 Ilość nowych jednostek ochrony zdrowia szt. % w stosunku do całkowitej liczby 
jednostek ochrony zdrowia

20 Ilość obiektów publicznych przystosowanych dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych szt. % całkowitej liczby obiektów 

publicznych

21 Liczba osób niepełnosprawnych korzystających 
z obiektów objętych wsparciem

liczba 
osób

% w stosunku do całkowitej liczby 
osób niepełnosprawnych

22 Ilość przestępstw na terenie rewitalizowanym szt. % zmiana w stosunku do ilości 
przestępstw przed rewitalizacją

23 Ilość wypadków drogowych w ciągu roku szt. % zmiana w stosunku do stanu przed 
rewitalizacją

24
Stworzone strefy bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępczości na obszarze zagrożonym 
patologiami społecznymi

szt. % zmiana w stosunku do stanu przed 
rewitalizacją

25 Ilość osób objętych systemem monitoringu 
wizyjnego osoby % w stosunku do całkowitej liczby 

mieszkańców

26 Wskaźnik wykrywalności przestępstw %

27 Liczba wykroczeń/przestępstw zarejestrowanych 
przez system monitoringu wizyjnego szt. % w stosunku do całkowitej liczby 

wykroczeń/przestępstw

28 Liczba osób, która wyemigrowała z terenów 
poddanych rewitalizacji

liczba 
osób

osób/1000 mieszkańców 
rewitalizowanego obszaru
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ID Opis wskaźnika
Jednost-
ka po-

miarowa
Wskaźnik

29 Liczba osób urodzonych w obszarze 
rewitalizowanym

liczba 
osób

osób/1000 mieszkańców
 rewitalizowanego obszaru

30 Wzrost liczby mieszkańców obszaru 
rewitalizowanego

liczba 
osób

% zmiana liczby mieszkańców do 
stanu przed rewitalizacją

31 Liczba mieszkańców w promieniu 1 km od 
realizowanego projektu

liczba 
osób

% zmiana liczby ludności w stosunku 
do stanu przed rewitalizacją

32 Liczba osób bezdomnych na obszarze 
rewitalizowanym

liczba 
osób

% w stosunku do mieszkańców 
ogółem

33 Liczba osób żyjących poniżej granicy ubóstwa liczba 
osób

% w stosunku do mieszkańców 
ogółem

34 liczba osób korzystających z pomocy społecznej liczba 
osób

% w stosunku do mieszkańców 
ogółem

35 Liczba gospodarstw domowych korzystających 
z pomocy społecznej szt. % w stosunku do liczby gospodarstw 

domowych ogółem
Źródło: opracowanie własne.
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