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CELE I EFEKTY PROJEKTU

Projekt

badawczy zamawiany pt.
„Rewitalizacja miast polskich jako sposób
zachowania dziedzictwa materialnego
i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”1 jest realizowany od czerwca 2007 do czerwca 2010 r. i finansowany początkowo przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, a od kwietnia
2008 r. przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju.
1

2

Projektowi wyznaczono następujące
cele:
1. Określenie sposobu i metod prowadzenia rewitalizacji miast, które umożliwiałyby zachowanie istniejącego
dziedzictwa narodowego i wspierały
ich zrównoważony rozwój (zob. T92
oraz T1, T2 i T3).
2. Opracowanie wzorcowego modelu
rewitalizacji miast polskich, sprzyjają-

Projekt jest realizowany przez konsorcjum w składzie:
– Instytut Rozwoju Miast w Krakowie - 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.
W charakterze partnera spoza konsorcjum zaproszono Forum Rewitalizacji reprezentowane
przez dr. hab. arch. Krzysztofa Skalskiego, prof. UJ. Funkcje koordynacyjne w projekcie pełni
dr Wojciech Jarczewski z IRM.
W przypadku odwołań do serii wydawniczej Rewitalizacja miast polskich podajemy każdorazowo numer tomu (T), sporadycznie także rozdziału (R). Spis dotychczas opublikowanych w serii
tomów znajduje się również na czwartej stronie okładki.
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cego zachowaniu dziedzictwa materialnego i duchowego, oraz jego wdrożenie na wybranym przykładzie (zob.
T9 i T10).
3. Stworzenie informacyjnych, edukacyjnych i prawno-organizacyjnych podstaw
przyspieszenia i zwiększenia efektywności procesów rewitalizacji w Polsce
(zob. pozostałe tomy).
Przez rewitalizację miast polskich Autorzy projektu rozumieją 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 zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
Wyróżniamy cztery typy szeroko pojętych procesów rewitalizacji:
– rewitalizację zdegradowanych śródmieść
i wielofunkcyjnych przedwojennych obszarów zabudowy miejskiej,
– rewitalizację obszarów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych,
– rewitalizację blokowisk, w tym szczególnie blokowisk wzniesionych przy użyciu
technologii wielkopłytowej,
– rewitalizację krajobrazu miast ze szczególnym uwzględnieniem sylwety miasta
i systemu przestrzeni publicznych.
W wyniku procesu badawczego i projektowego uzyskano szereg efektów, w tym
rekomendacje dla dalszych działań.

1.1. Efekty projektu
Projekt przyniósł wiele efektów wymiernych, metodycznych i poznawczych, co
dało podstawę dla licznych rekomendacji.

1.1.1. Efekty metodyczne
Szeroki zasięg problematyki projektu wymagał zastosowania wielu technik i metod
cząstkowych. Ogólne ujęcie metody opracowania projektu przedstawiono w schemacie postępowania badawczego (ryc. 1).
Wśród najistotniejszych kroków w metodzie opracowania projektu znalazły się
(T8; R1):
– badania literaturowe polegające na
przeglądzie literatury naukowej polskiej, a także anglojęzycznej, francuskiej i niemieckiej,
– analiza statystyczna dostępnych baz
danych, a w szczególności informacji
z Banku Danych Regionalnych (BDR),
Banku Danych Ogólnogeograficznych
(BDO), Eurostatu, HBI Bonnier, TeleAdreson, Corine Land Cover i in.,
– analiza materiałów źródłowych takich
jak dokumenty strategiczne i planistyczne miast, w tym Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR), ustawy i inne
regulacje prawne, dokumenty programowe, raporty ewaluacyjne, sprawozdania itp.,
– ankiety dotyczące miast, m.in. na temat degradacji miast, ankieta na temat
terenów powojskowych i in.,
– wywiady strukturyzowane przeprowadzane z osobami biorącymi udział w
procesach odnowy na poziomie miast,
regionów i rządu, zarówno w Polsce,
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Ryc. 1. Schemat postępowania badawczego w ramach projektu zamawianego Rewitalizacja miast polskich
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jak i w bardziej szczegółowo analizowanych krajach UE,
– studia przypadków (miasta polskie i zachodnioeuropejskie).
Wstępne wyniki badań były przedstawiane i dyskutowane podczas konferencji
oraz otwartych posiedzeń Komitetu Naukowego Projektu.
Na etapie przetwarzania zgromadzonego materiału faktograficznego przeprowadzono analizę przyczynowo-skutkową,
poszukując zależności między wyodrębnionymi częściami składowymi przedmiotu badań, tj. zagadnieniami społecznymi,
gospodarczymi, organizacyjnymi, prawnymi, technicznymi oraz przestrzennymi
w kontekście rewitalizacji dzielnic przedwojennych, blokowisk, obszarów poprzemysłowych i powojskowych.
W ramach projektu wypracowano metodę analizy wewnątrzmiejskiego zróżnicowania zjawisk i procesów społecznych,
ekonomicznych i urbanistycznych (audyt
miejski). Wykorzystując wyniki audytu
miejskiego, zaproponowano także metodę
delimitacji obszarów kryzysowych.

1.1.2. Efekty poznawcze
Analizując doświadczenia krajów zamożnych o znaczących osiągnięciach na
polu rewitalizacji, a szczególnie takich jak
Wielka Brytania, Niemcy, Francja czy Holandia, stwierdzono wiele podobieństw,
jak i odmienności (T1, T2, T3).
W Polsce, podobnie jak w krajach zachodnich patrzymy na główny cel rewitalizacji, tj. osiągnięcie poprawy jakości życia
mieszkańców zaniedbanych obszarów.
Cel ten w większości krajów planuje się
osiągnąć przez:

–

odnowę i modernizację materialnej
tkanki miejskiej, w tym ochronę dziedzictwa kulturowego i środowiska,
rozwój ekonomiczny obszarów kryzysowych,

–

działalność aktywizującą i integrującą
społeczności lokalne, w tym zapobieganie patologiom i wykluczeniu społecznemu.

Głównymi obszarami tych działań są
śródmieścia i tereny poprzemysłowe.
Odmienności dotyczą głównie problemów społeczno-ekonomicznych. Tam
zjawiska kryzysowe, w tym degradacja
społeczna, występowały w znacznie większym nasileniu niż obserwujemy to w Polsce. Odmienne są również problemy związane z rewitalizacją blokowisk. Zasadnicze różnice występują w ilości środków
kierowanych na rewitalizację oraz znacznie większy niż w Polsce udział kapitału
prywatnego (w krajach zamożnych średnio 70%, w Polsce 15%).
Panuje powszechne przekonanie, że
osiągnięciu celów rewitalizacji sprzyjać
może wysoka jakość przestrzeni publicznych organizowanych na terenach zurbanizowanych oraz promocja zrównoważonego rozwoju.
Istotnym warunkiem sukcesu w dziedzinie rewitalizacji są dobrze działające
instytucje rządowe, regionalne i lokalne,
a także prywatne agencje, które w sposób
skoordynowany mogą pobudzać, zarządzać i realizować zaplanowane działania
rewitalizacyjne. Nie bez znaczenia jest
stabilność i spójność prawa. Konieczna jest
także interwencja publiczna na wszystkich
poziomach zarządzania. Najwięcej wysiłku wymaga rozwiązywanie problemów
społecznych.
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Z kolei analiza sytuacji w Polsce wskazuje, że wiele pól aktywności charakterystycznych dla procesów rewitalizacji nie
zostało dotąd uruchomionych na większą
skalę, a należą do nich:
– współudział społeczeństwa w procesie
rewitalizacji,
– udział sektora prywatnego we współfinansowaniu procesów rewitalizacji
– potraktowanie rewitalizacji jako usługi
publicznej, co umożliwiłoby niezbędne ograniczenie praw własności w imię
wspólnego celu.
Brak krajowej polityki rewitalizacyjnej
i polityki rządu wobec miast, sprawia, że
obecnie koordynacja działań poszczególnych poziomów władzy jest bardzo utrudniona. Brak także systemu wykorzystywania instytucji niepublicznych do realizacji
celów publicznych.
Kolejnym istotnym efektem poznawczym projektu jest określenie skali degradacji polskich miast (T4; T8, R13). W sumie wskazano w Polsce ok. 120 tys. ha terenów wymagających rewitalizacji, tj. ok.
22% ogółu terenów zainwestowanych
w polskich miastach. Największy udział
mają tereny historycznych śródmieść (ok.
52%), a następnie tereny poprzemysłowe
(ok. 20%) i blokowiska (ok. 12%).
Największy poziom degradacji zasobów został zanotowany w woj. dolnośląskim i lubuskim a także w województwach
Polski północnej. Jeśli chodzi o miasta, to
najwyższy poziom ich degradacji obserwuje się w woj. śląskim i dolnośląskim, ale
także w woj. zachodniopomorskim, łódzkim, mazowieckim i lubelskim. Największe
nagromadzenie problemów społecznych
obserwujemy na obszarach śródmieść.

ROZDZIAŁ
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Zarówno na obszarach historycznych
śródmieść, jak i na terenach poprzemysłowych i pokolejowych istnieje wiele obiektów zabytkowych, których stan techniczny
i sposób wykorzystania jest daleki od pożądanego. Dotychczasowy sposób ochrony tych wartości budzi wiele zastrzeżeń
zarówno natury historycznej, jak i prawnej
oraz urbanistyczno-architektonicznej.
Tak wysoka skala degradacji (22% terenów zainwestowania miejskiego) oznacza,
że wiele gmin pomimo podejmowanych
wysiłków nie poradzi sobie z tym problemem i państwo (władze krajowe i regionalne) będą musiały włączyć się w jego
rozwiązywanie.
Szczególnie groźnie wygląda degradacja zasobów mieszkaniowych. W zastraszająco szybkim tempie rosną potrzeby remontowe starych budynków komunalnych.
Problem ten dotyczy głównie województw
zachodnich. Najwięcej, bo ok. 39% starych wielorodzinnych budynków, znajduje
się w woj. dolnośląskim, 36% w opolskim,
30% w wielkopolskim, 26% w śląskim,
24% w pomorskim i 23% w kujawsko-pomorskim. W woj. podlaskim stare zasoby
wielorodzinne stanowią zaledwie 4%,
w świętokrzyskim 7%, w lubelskim 8%,
a w podkarpackim 9%.
Nakłady na rewitalizację są nieproporcjonalnie niskie w odniesieniu do potrzeb.
Z analizy Lokalnych Programów Rewitalizacji (T8, R13) wynika, że środki potrzebne na rewitalizację w latach 2007–2013
powinny sięgać kwoty ok. 30 mld zł.
W latach 2004-2006 na rewitalizację
ze ZPORR wydano 0,37 mld zł, a nakłady planowane na rewitalizację w latach
2007-2013 w ramach 16 RPO oszacowa-
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no na 3,5–4 mld zł. Same gminy, pomimo
podejmowanych wysiłków, nie poradzą
sobie z tym problemem.
Współcześnie obserwuje się w Polsce
zbyt wiele braków i barier utrudniających
przyspieszenie procesów rewitalizacji.
Najważniejsze z nich to:
– brak krajowej polityki rozwoju miast,
a w jej ramach polityki rewitalizacji,
– niewystarczający współudział społeczeństwa na wszystkich poziomach
planowania i realizacji zadań rewitalizacyjnych,
– słaba koordynacja planowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
między poszczególnymi szczeblami
samorządu terytorialnego oraz pozostałymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi biorącymi udział w tych
przedsięwzięciach,
– mały udział sektora prywatnego we
współfinansowaniu w różnej formie
i zakresie procesów rewitalizacji,
– zbyt mało środków (pieniądze z RPO
starczą na realizację max. 20% zadań
zgłoszonych przez gminy),
– bariery prawne i organizacyjne, w tym:
– brak odpowiednich przepisów, mała
stabilność prawa, względnie luki prawne, co w przypadku rewitalizacji utrudnia lub wręcz uniemożliwia długoletnie planowanie (zwłaszcza finansowe)
przedsięwzięć,
– brak uregulowanych stanów prawnych
nieruchomości oraz niezharmonizowane bazy danych i nieaktualne rejestry
(ewidencje) gruntów i budynków,
– niewspółmierna ochrona interesów indywidualnych kosztem interesów publicznych,

– brak jednolitych i kompletnych procedur planowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
– brak systemu finansowania rewitalizacji,
– brak możliwości kompetencyjnych gmin
do kompleksowego prowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym np.
wykonywanie funkcji operatora, prowadzenia montażu finansowego poszczególnych zadań, nie ograniczonych tylko
do nieruchomości komunalnych itp.

1.2. Efekty aplikacyjne
Istotnym efektem aplikacyjnym projektu są liczne rekomendacje kierowane do
wszystkich poziomów zarządzania, a także do zespołów badawczych i praktyków
– uczestników procesów rewitalizacji.

1.2.1. Rekomendacje dla administracji centralnej
Rewitalizacja jest częścią procesów
rozwojowych w miastach i stąd polityka
rewitalizacyjna powinna być częścią krajowej (ale także regionalnej i lokalnej) polityki miejskiej.
Przez politykę rewitalizacyjną Autorzy
projektu rozumieją formułowanie i konkretyzowanie celów związanych z zachowaniem dziedzictwa materialnego i duchowego oraz poszukiwanie środków na realizację tych celów, a także podejmowanie
działań zmierzających do poprawy jakości
życia, równoważenia rozwoju i wzrostu
konkurencyjności miast. W skrócie jest
to kompleks działań dotyczących obszarów zdegradowanych, których celem jest
nadanie im nowej funkcji lub podniesienie
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standardów życia i funkcjonowania do społecznie akceptowanego poziomu.
Z punktu widzenia rządu (T9, R3) celami strategicznymi powinny być:
– zmniejszenie, a co najmniej zahamowanie degradacji miast pod względem
technicznym, społecznym i kulturowym,
– zapewnienie zrównoważonego rozwoju, a w tym poprawa jakości środowiska mieszkaniowego i naturalnego oraz
ochrona dziedzictwa kulturowego,
– zwiększenie konkurencyjności polskiej
przestrzeni zurbanizowanej,
– budowa nowego wizerunku miasta lub
jego części.
Aby te cele osiągnąć, należy stworzyć
systemowe warunki pobudzające i wspierające miasta w ich dążeniach do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, w tym:
– nadać rewitalizacji status zadania publicznego,
– zachęcić sektor prywatny do udziału
w kosztach rewitalizacji w ramach PPP
(obecnie ok. 15%),
– zachęcić inwestorów do budowania na
obszarach zdegradowanych (brownfields) i zniechęcić (wysokie podatki)
do budowania na terenach otwartych
– greenfields, szczególnie w miastach
powyżej 50 tys. mieszkańców.
W etapie przejściowym zakłada się:
– powierzenie ministrowi właściwemu ds.
rozwoju miast:
– przygotowania projektu koniecznych
zmian w prawie,
– koordynowania rządowej polityki rewitalizacyjnej na szczeblu rządowym
i regionalnym,
– usprawnienie procedur aplikacyjnych
i poręczeniowych,
– upowszechnianie dobrych praktyk,

ROZDZIAŁ

1

– wprowadzenie monitoringu stanu degradacji i efektów przeciwdziałania
temu zjawisku,
– opracowanie systemu wspierania gmin
w minimalizowaniu ujemnych skutków
rewitalizacji dla społeczności związanej z obszarem objętym programem rewitalizacji,
– zorganizowanie systemu wymiany informacji i kształcenia dla potrzeb rewitalizacji.
W drugim etapie proponuje się:
– umocnienie i uzupełnienie infrastruktury instytucjonalnej na wszystkich poziomach zarządzania, w tym wzmocnienie
roli regionów w pobudzaniu i zwiększaniu efektywności działań rewitalizacyjnych,
– rozszerzenie zakresu źródeł finansowania rewitalizacji, wprowadzając fundusze celowe, np. Krajowy Fundusz Rewitalizacji Miast,
– opracowanie i wdrożenie systemu konsolidującego i koordynującego gospodarowanie środkami jakimi dysponują poszczególne resorty (ministerstwa
branżowe i inne jednostki centralne) na
finansowanie swoich statutowych zadań
wchodzących w zakres przedsięwzięć
rewitalizacyjnych,
– wprowadzenie odrębnej ustawy:
– nadanie rewitalizacji statusu przedsięwzięcia celu publicznego i/lub zadania
własnego gminy,
– doprecyzowanie zakresu kompetencji
władz publicznych i jednostek prywatnych w zarządzaniu procesami rewitalizacji,
– określenie instrumentów umożliwiających efektywne realizowanie zaprogramowanych zadań, w tym ochronę dzie-
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dzictwa kulturowego, udział społeczeństwa oraz ochronę najuboższych.
Wśród nowych rozwiązań proponuje
się:
– instrumenty umożliwiające zaangażowanie w znacznie wyższym niż dotąd
stopniu środków prywatnych w finansowanie rewitalizacji,
– system grantów celowych i rozwiązania
poręczeniowe,
– kontrakty publiczno-publiczne,
– wydzielenie z budżetu państwa odrębnych środków finansowych, z których
współfinansowanoby realizację programów regionalnych i lokalnych, pod warunkiem zachowania spójności celów
regionalnych i lokalnych z celami krajowymi,
– wykorzystanie środków inicjatywy JESSICA i jej podobnych na tworzenie regionalnych pożyczkowo-poręczeniowych
funduszy rewitalizacyjnych obsługujących programy lokalne i regionalne,
– powrót do Krajowego Funduszu Konserwacji Zabytków, z którego wspieranoby
rewitalizację obiektów zabytkowych na
obszarach kryzysowych.
Wśród nowych rozwiązań powinny
znaleźć się instrumenty zapewniające
znacznie wyższy niż dotąd udział środków prywatnych, sięgający 2/3 całkowitych kosztów operacji rewitalizacyjnej, także granty celowe i poręczeniowe oraz już
istniejące, zmodernizowane rozwiązania,
kredyty preferencyjne, instrumenty fiskalne,
produkty rynku finansowego, PPP, kontrakty publiczno-publiczne i in. Ponadto proponuje się wydzielenie z budżetu państwa
odrębnych środków finansowych, z których
współfinansowanoby realizację programów
regionalnych i lokalnych zgodnie z zasadą

pomocniczości, pod warunkiem zachowania spójności celów regionalnych i lokalnych z celami krajowymi.
Miejscem gromadzenia centralnych
środków na rewitalizację miast powinien
być Krajowy Fundusz Rewitalizacji Miast
(KFRM), który oprócz środków budżetowych mógłby być zasilany z wielu innych
źródeł, w tym z UE. Inicjatywa JESSICA
i jej podobne mogłyby być równoległym
źródłem finansowania oraz tworzenia regionalnych pożyczkowo-poręczeniowych
funduszy rewitalizacyjnych obsługujących
programy lokalne i regionalne. Rozważyć
także trzeba powrót do Krajowego Funduszu Konserwacji Zabytków, z którego
wspierana będzie rewitalizacja obiektów
zabytkowych na obszarach kryzysowych.
Dokumentem służącym koordynacji
działań na poziomie krajowym powinien
być plan wykonawczy „Rewitalizacja
miast polskich” (zob. T9, aneks 2).

1.2.2. Rekomendacje dla administracji regionalnej
Obecnie poziom regionalny (urzędy
marszałkowskie) zajmuje się głównie zapewnieniem transferu unijnych środków
na rewitalizację wg określonej przez MRR
procedury.
W przyszłości władze regionalne powinny formułować i realizować własną politykę rewitalizacyjną z zachowaniem reguł
ustalonych w polityce krajowej (T9, R4).
Biorąc pod uwagę, że potrzeby rewitalizacji w poszczególnych regionach są
znacznie zróżnicowane trzeba się spodziewać, że zarówno cele regionalnych
polityk jak i zakres współdziałania z centrum mogą być odmienne.
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Władze regionalne powinny w szerszym niż dotąd zakresie wziąć na siebie
rolę łącznika między krajową a lokalną
polityką rewitalizacyjną. W związku z tym
należałoby:
– powiązać strategię rozwoju regionalnego z regionalną polityką rewitalizacyjną
we wszystkich tych regionach, w których występuje kumulacja zjawisk kryzysowych,
– wspierać w różnych formach działania
zmierzające do przekształcenia terenów zdegradowanych i wprowadzanie
ich na rynek nieruchomości,
– mobilizować środki na granty celowe
zorientowane na rewitalizację tych terenów zdegradowanych, na których istnieje możliwość realizacji regionalnych
celów rozwoju,
– pobudzać i wspierać przedsięwzięcia
rewitalizacyjne podejmowane przez
gminy, zwłaszcza w zakresie zagadnień
rozwoju gospodarczego oraz rozwiązywania spraw socjalnych,
– podjąć się roli mediatora i koordynatora
w sytuacjach gdy efektywność procesu
rewitalizacji wymaga działań międzygminnych czy też gminno-powiatowych,
– zorganizować kształcenie specjalistów
ds. rewitalizacji, operatorów, mediatorów, arbitrów itp. na potrzeby całego
regionu,
– zapewnić ochronę wartości kulturowych
na terenach rewitalizowanych nie tylko
historycznych, ale także współczesnych.

1.2.3. Rekomendacje dla administracji gmin
Na gminach spoczywa główny ciężar
działań związanych z rewitalizacją (T9,

ROZDZIAŁ

1

R5). Dlatego też zarówno rząd, jak i władze regionalne powinny tworzyć coraz
lepsze warunki prawno-instytucjonalne
a także finansowe dla sprawnego i efektywnego realizowania programów rewitalizacji na poziomie gmin.
Przy takim założeniu gminy powinny
skupić się przede wszystkim na:
– powiązaniu programów rewitalizacji
z planami rozwoju gmin (studium uwarunkowań, WPI) przy założeniu, że
zrewitalizowane obszary będą istotną
częścią wizji rozwoju miasta i kreacji
nowego wizerunku,
– opracowaniu lokalnych programów
rewitalizacyjnych obejmujących pełne
spektrum zadań rewitalizacji, a nie ograniczających się jedynie do tych finansowanych ze środków zewnętrznych,
– precyzyjnej delimitacji obszarów kryzysowych, wykorzystując możliwości
zaproponowanego w niniejszym projekcie audytu miejskiego (T11),
– upowszechnianiu zasady ścisłej współpracy między wszystkimi uczestnikami
procesu rewitalizacji, tj. gminy, operatora, powiernika, właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców i użytkowników
tego obszaru,
– wspieraniu (również finansowo) inicjatyw lokalnych podejmowanych w tym
zakresie.

1.2.4. Model rewitalizacji miast
Zaproponowany model rewitalizacji
miast obejmuje zagadnienia planowania
i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a w szczególności zagadnienia organizacji, koordynowania realizacji poszczególnych zadań, mediacji (rozwiązy-
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wania sporów), konsultacji społecznych,
finansowania oraz kontroli przedsięwzięć
rewitalizacyjnych.
Modelowanie procesów rewitalizacji
(T10, część II) pozwoliło na:
– identyfikację wszystkich elementów
procesu rewitalizacji i zależność pomiędzy nimi, a także jego zewnętrznych
determinant,
– sformułowanie rekomendacji dla poziomu krajowego, regionalnego, lokalnego.
Nowymi elementami modelu krajowego są:
– polityka rewitalizacji jako dokument
równoległy do Strategii Rozwoju Regionalnego,
– Fundusze Rewitalizacji i Fundusz
Ochrony Zabytków,
– urząd centralny ds. rewitalizacji,
– stały monitoring.
Nowymi elementami modelu regionalnego są (ryc. 2):
– regionalna polityka rewitalizacji (dokument odrębny lub będący częścią strategii rozwoju regionalnego),
– powiat jako uczestnik procesu rewitalizacji w zakresie rynku pracy, opieki
społecznej, pomocy rodzinie,
– stały monitoring.
Nowymi elementami modelu lokalnego są (ryc. 3):
– gminna polityka rewitalizacyjna zawarta w studium lub strategii,
– integracja planowania miejscowego
z Lokalnym Programem Rewitalizacji,
– stały monitoring, w tym audyt miejski
i monitoring procesu rewitalizacji.
Głównym celem opracowania modelu
rewitalizacji na poziomie lokalnym było
zarysowanie ogólnego schematu orga-

nizacji i zarządzania z uwzględnieniem
istniejących w Polsce uwarunkowań.
Przedstawiono także praktyczne propozycje wdrożenia docelowych rozwiązań
systemowych, które umożliwią znaczne
przyspieszenie oraz zwiększenie skali rewitalizacji.
W modelu proces rewitalizacji rozumiany jest jako pewien złożony system
dynamiczny. Wyróżniono w nim takie elementy jak:
– obszar rewitalizacji stanowiący integralną część systemu miejskiego,
– aktorów zaangażowanych w proces rewitalizacji,
– działania i decyzje podejmowane przez
aktorów uczestniczących w procesie,
– szersze otoczenie procesu, do którego
należy m.in. oprzyrządowanie prawno-organizacyjne, polityka miejska,
zewnętrze możliwości finansowania
procesu oraz niemniej ważne, różnego
rodzaju uwarunkowania społeczno-kulturowe.
Ponieważ rewitalizacja jest systemem
dynamicznym – procesem – w modelu
uwzględniono także czynnik czasu. Na
rycinie przedstawiony został syntetyczny
model koncepcyjny procesu rewitalizacji
(ryc. 3).

1.2.5. Monitorowanie procesu rewitalizacji
System monitorowania rewitalizacji
(T11) został zaproponowany jako narzędzie komplementarne do Modelu rewitalizacji miast (T10). System monitorowania
rewitalizacji składa się z dwóch podsystemów (ryc. 4):
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Ryc. 2. Rekomendowany, strukturalno-proceduralny model rewitalizacji
Źródło: W. Wańkowicz 2010, (T10, część I).

17
01_rewitalizacja_rozdzia³ 1.indd 17

2010-06-01 08:48:35

ROZDZIAŁ

1

Zygmunt Ziobrowski

Ryc. 3. Model koncepcyjny procesu rewitalizacji na poziomie lokalnym
Źródło: K. Janas, W. Jarczewski 2010, (T10, część II).

1. Podsystem: monitorowanie obszarów
kryzysowych – analiza na bazie wyników audytu miejskiego.
2. Podsystem: monitorowanie i ocena
procesu rewitalizacji.
W ramach audytu miejskiego analizowane będzie wewnątrzmiejskie zróżnicowanie zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Wykorzystując
kryteria obszarów kryzysowych wyznaczone na poziomie rządowym lub regio-

nalnym oraz na podstawie wyników audytu miejskiego możliwe będzie wskazanie
obszarów kryzysowych. Jeżeli państwo
i region nie będą zainteresowane wprowadzeniem tych wskaźników, to możliwe jest
wskazanie ich nawet na poziomie miasta.
Informacje o zidentyfikowanych obszarach kryzysowych powinny być raportowane przez władze miast na poziom
regionalny. Miasta powinny także raportować na poziom regionalny informacje
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Ryc. 4. System monitorowania obszarów kryzysowych oraz procesu rewitalizacji w miastach
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o obszarach wybranych do rewitalizacji
i stopniu natężenia kryzysu na tych terenach wraz z informacją o przewidywanych
efektach, które zamierzają wypracować
w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz ich oddziaływaniu.
Monitorowanie i ocena procesu rewitalizacji będzie realizowana przez wykorzystanie następujących narzędzi ewaluacyjnych oraz monitoringu:
a) ewaluacja ex-ante realizowana na etapie
przygotowania programu rewitalizacji,
b) stały monitoring realizacji rzeczowo-finansowej programu oraz monitoring
zmienności uwarunkowań zewnętrznych,
c) coroczne Raporty z monitoringu,
d) ewaluacja ex-post, przygotowana przez
zewnętrzną firmę w przedziale czasowym do trzech lat od zakończenia realizacji programu rewitalizacji.
Realizacji projektu towarzyszyć będą
liczne kontrole prowadzone przez podmioty niezależne od władz miejskich
i operatora zarządzającego procesem rewitalizacji.

1.2.6. System kształcenia kadr na
potrzeby rewitalizacji
Proponowany system kształcenia kadr
obejmuje:
Studia podyplomowe – realizowane
wspólnie przez UJ i SGH, zapewniające
szkolenie profesjonalnych kadr dla potrzeb
rewitalizacji, adresowane głównie do:
– polityków i decydenckiej grupy pracowników administracji publicznej animującej procesy rewitalizacji,
– kadry zarządzającej procesami rewitalizacji.

Szkolenia – realizowane wspólnie
przez IRM i FR zapewniające szkolenie
profesjonalnych kadr dla potrzeb rewitalizacji, adresowanych do:
– osób zajmujących się planowaniemi
programowaniem procesu rewitalizacji,
– osób bezpośrednio związanych z realizacją programów rewitalizacji, koordynatorów, operatorów, ewaluatorów,
– osób odpowiedzialnych za partycypację społeczną.

1.2.7. Rekomendacje do dalszych
badań
Obok wielu efektów uzyskanych w projekcie, ujawniono wiele pól badawczych
ważnych dla dalszej racjonalizacji procesów rewitalizacji, jak np.:
– metody badania efektywności ekonomicznej procesów rewitalizacji,
– modele całościowego zarządzania procesem rewitalizacji (operator),
– modele publiczno-prywatnego finansowania procesów rewitalizacji,
– metody i techniki partycypacji podmiotów zainteresowanych danym obszarem
działań w całym procesie rewitalizacji.

1.3.

Efekty wymierne

W projekcie uzyskano szereg wymiernych rezultatów:
I. Seria wydawnictw (12 tomów)
1. Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii.
2. Rewitalizacja miast we Francji.
3. Rewitalizacja miast w Niemczech.
4. Przestrzenne aspekty rewitalizacji.
5. Demograficzne i społeczne uwarun-
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kowania rewitalizacji miast w Polsce.
6. Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją.
7. Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji.
8. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza.
9. Założenia polityki rewitalizacji w Polsce.
10. Model rewitalizacji miast.
11. Monitorowanie rewitalizacji.
12. Przykłady rewitalizacji miast.
II. Programy szkoleniowe
– podyplomowe studia rewitalizacji miast
opracowane wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Szkołę Główną Handlową,
– programy szkoleń opracowane przez
Forum Rewitalizacji i Instytut Rozwoju
Miast.
III. Konferencje
– Rewitalizacja miast polskich – sytuacja
wyjściowa, problemy, dylematy, 18-20
września 2008 r., Kraków.
– Założenia krajowej polityki rewitalizacyjnej, we współpracy z SGH, 1 czerwca 2009 r., Warszawa.
– Zarządzanie i koordynacja wybranych
polityk miasta na obszarach rewitalizowanych, 22-23 kwietnia 2010 r., Warszawa.
– Finansowanie rewitalizacji miast w Polsce, 14 maja 2010 r., Poznań.
– Społeczne aspekty rewitalizacji miast
polskich – partycypacja społeczna,
21 maja 2010 r., Lublin.
– I Kongres Rewitalizacji Miast Polskich,
14-16 czerwca 2010 r., Kraków.
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IV. Strona (platforma) internetowa
– baza danych źródłowych,
– opracowania cząstkowe i tematyczne
wykonane w ramach programu,
– ponad 500 Lokalnych Programów Rewitalizacji.
Oficjalne otwarcie platformy nastąpi
w czasie I Kongresu Rewitalizacji Miast
Polskich w dniach 14-16 czerwca w Krakowie – www.rewitalizacja.org.pl.
V. Biblioteka publikacji dotyczących rewitalizacji i jej otoczenia, w tym: szeroki materiał analityczny z wielu referatów
przedstawionych na konferencjach.
Biblioteka dostępna jest w siedzibie
Instytutu w Krakowie, a lista książek zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Miast.
VI. Osiągnięcia naukowe Autorów projektu,
potwierdzone uzyskaniem stopnia doktora
lub oficjalnym rozpoczęciem przewodu
doktorskiego.
VII. Ukształtowanie w oparciu o konsorcjum dużego międzyuczelnianego zespołu badaczy i ekspertów zdolnego do
podejmowania kolejnych wyzwań badawczych.
VIII. Wypracowanie koncepcji dalszego
wdrażania wyników poprzez organizowanie Targów Rewitalizacji, wspólnie ze
Związkiem Miast Polskich, gminami i inwestorami działającymi na rynku remontowo-rewitalizacyjnym.
Ponadto opracowano szereg analiz
i studiów, które nie zostały opublikowane
w formie książkowej, natomiast będą zamieszczone na stronie internetowej.
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REWITALIZACJA MIAST POLSKICH
– WYBRANE ZAGADNIENIA

W kolejnych podrozdziałach zary-

sowano wybrane zagadnienia związane
z rewitalizacją polskich miast, opierając się na wynikach projektu zaprezentowanych szerzej przez zespół Autorów
w dwunastu tomach, których wykaz wraz
ze spisem treści znajduje się na str. 67–72.

2.1. Diagnoza uwarunkowań
i procesów rewitalizacji
w Polsce
Rewitalizacja jest reakcją na zachodzące w przestrzeni miejskiej procesy degradacji technicznej, społecznej i gospo-

darczej oraz wynikające z nich zjawiska
kryzysowe. Z dokonanych szacunków wynika, że rewitalizacji wymaga ponad 1/5
obszarów zainwestowanych w polskich
miastach, a mieszka w nich blisko 4,5 mln
osób. Ponad połowę terenów wymagających rewitalizacji stanowią stare dzielnice
śródmiejskie, około 1/3 to tereny poprzemysłowe, powojskowe i pokolejowe, pozostałe to wielkie osiedla mieszkaniowe

REWITALIZACJI

wymaga
ponad 1/5 obszarów zainwestowanych w polskich miastach, na których mieszka blisko 4,5 mln osób
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z okresu PRL. Analiza lokalnych prograPrzekształcenia przestrzeni miejskiej,
mów rewitalizacji pokazuje, że prawie
w tym rewitalizacja, są płaszczyzną ścierawszystkie miasta wskazują śródmieścia
nia się odmiennych punktów widzenia na
jako priorytetowe zadanie do rewitalizamiasto i problemy jego rozwoju. Z jednej
cji, coraz częściej jako obszary kryzysowe
strony obserwujemy orientację prorozwotraktowane są też tereny poprzemysłowe.
jową nastawioną na rozwój gospodarczy,
U podłoża degradacji technicznej tych
z drugiej orientację zachowawczą nastaobszarów leży kumulacja wieloletnich
wioną na utrzymanie status quo i odnazaniedbań remontowych oraz gwałtowny
wianie zastanej struktury. Podstawowe
przyrost terenów poprzemysłowych i poznaczenie przy formułowaniu celów rewikolejowych w wyniku przemian gospodartalizacji ma więc określenie głównych beczych ostatnich dwóch dekad. Towarzyszy
neficjentów tego procesu i ich interesów.
temu spadek wartości nieruchomości oraz
Rewitalizacja traktowana jako czynprzenoszenie działalności gospodarczej
nik rozwoju miasta prowadzić ma przede
oraz lepiej sytuowanych mieszkańców
wszystkim do wzmacniania konkurencyjdo innych dzielnic i strefy podmiejskiej.
ności miasta i wzrostu gospodarczego.
W zdegradowanych obszarach mieszkaSpołeczne cele rewitalizacji oznaczają
niowych obserwujemy
wysuwanie na pierwzazwyczaj niższy od
szy plan poprawy jakoprzeciętnego standard
ści życia mieszkańców
REWITALIZACJA powinżycia i większe bezroterenów poddanych rena odbywać się zawsze przy
bocie, co prowadzić
witalizacji. Nie mniej
zachowaniu dziedzictwa kulmoże do marginalizaważne jest zachowanie
turowego oraz zasad ładu
cji i wzrostu patologii
dziedzictwa
duchoprzestrzennego i zrównowaspołecznych.
wego i materialnego.
żonego rozwoju
Rewitalizację rozDaleko idące zmiany
patrywać należy w szew przestrzeni służące
rokim kontekście propoprawie warunków
blemów rozwoju miejskiego. Ma ona
życia i aktywizacji gospodarczej obszaru
charakter celowej interwencji publicznej
tworzą często nowy kontekst dla obiektów
zmierzającej do przeciwdziałania degrazabytkowych, nie zawsze satysfakcjonudacji przestrzeni miejskiej we współdziający historyków i miłośników zabytków.
łaniu ze społecznością lokalną i podmioCałościowo rozumiana rewitalizacja zmietami gospodarczymi. Odróżnia ją to od
rzająca do realizacji celów ekonomiczrynkowego procesu gentryfikacji, który
nych lub społecznych powinna odbywać
charakteryzuje się pożądanymi skutkami
się zawsze przy zachowaniu dziedzictwa
urbanistycznymi (odnowa tkanki miejskiej)
kulturowego oraz zasad ładu przestrzeni ekonomicznymi (wzrost wartości nierunego i zrównoważonego rozwoju. Rówchomości), ale nie społecznymi (odpływ
nocześnie rewitalizacja ukierunkowana na
dotychczasowych mieszkańców).
cele kulturowe, społeczne, przestrzenne
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i środowiskowe musi
rewitalizacji przez właREWITALIZACJA
musi
brać pod uwagę medze lokalne. W struktuchanizmy ekonomiczrze miast wyodrębniane
brać pod uwagę mechanizmy
ne, a w szczególności
są obszary kryzysowe,
ekonomiczne, a w szczególwartość nieruchomości
gdzie poza problemami
ności wartość nieruchomości
wpływającą na opładegradacji technicznej
wpływającą na opłacalność
calność inwestowania
występują także proinwestowania i możliwości
i możliwości utrzymablemy społeczne i ekoutrzymania zasobów przez ich
nia zasobów przez ich
nomiczne. Programy
właścicieli i użytkowników
właścicieli i użytkowspołeczne
obejmują
ników.
jednak najczęściej całe
Warunkiem pełnego sukcesu rewitalimiasta i rzadko dotyczą wyłącznie obszazacji jest szeroka partycypacja społeczna.
rów planowanej rewitalizacji. W sytuacji
Współuczestnictwo społeczności lokalnej
braku specjalnych rozwiązań ustawowych
od samego początku działań rewitalizadotyczących rewitalizacji i niewielkich
cyjnych, a więc już na etapie określania
wcześniejszych doświadczeń, miasta kocelów rewitalizacji, przed planowaniem
rzystają z powszechnie obowiązującego
i projektowaniem konkretnych rozwiązań,
instrumentarium oraz pomocy ekspertów
prowadzi do zgodności podejmowanych
zagranicznych i krajowych skupionych
działań z potrzebami
wokół Forum Rewitalispołeczności lokalnej,
zacji. Dla koordynacji
ograniczenia skali kondziałań na tym polu,
WARUNKIEM pełnego sukfliktów i kosztów ich
miasta
wyodrębniacesu rewitalizacji jest szerokie
rozwiązywania, a takją
specjalne
jednostwspółuczestnictwo (partycyże większego zaangaki organizacyjne, na
pacja) społeczności lokalnej
żowania społecznego
przykład
pełnomocod samego początku działań
w przedsięwzięcia reników lub zespoły ds.
rewitalizacyjnych, a więc już
witalizacyjne, tym sarewitalizacji, w niena etapie określania celów
mym do ich większej
których przypadkach
rewitalizacji
efektywności. Zapewpowierzają te zadania
nia również społeczną
lokalnym
agencjom
kontrolę rewitalizacji.
rozwoju. Zmieniają się
Rewitalizacja ma ogromne znaczetakże metody i instrumenty finansowe wynie dla wizerunku miasta i jego dzielnic,
korzystywane w procesach rewitalizacji,
wpływając na atrakcyjność miejsc pomiędzy innymi w związku z możliwością
przez poprawę ich wyglądu i warunków
ich dofinansowania ze środków strukturalżycia mieszkańców oraz kreowanie nonych UE.
wych działalności kulturalnych i gospoUdział społeczności lokalnych w prodarczych.
gramowaniu i realizacji rewitalizacji jest
Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiły
wciąż niewielki. Wynika to z jednej strony
z wieloletniej tradycji inicjowanych i steistotne zmiany w pojmowaniu procesu
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rowanych odgórnie działań administracji
przestrzenne i środowiskowe niezależnie
lokalnej, a z drugiej z braku zaufania do
od tego, które z nich uznawane są w dawładzy lokalnej i nikłego zainteresowania
nym przypadku za najważniejsze. Istotne
mieszkańców, które pojawia się często
jest jasne określenie beneficjentów rewitadopiero w sytuacjach konfliktowych lub
lizacji oraz monitoring efektów prowadzow momencie uzyskania odczuwalnych
nych działań. Zakres źródeł finansowania
efektów rewitalizacji. Podobnie słabe jest
działań rewitalizacyjnych powinien być
zaangażowanie w proces rewitalizacji właposzerzony, zarówno jeśli chodzi o środścicieli nieruchomości oraz prywatnych
ki publiczne, jak i zaangażowanie sektora
podmiotów gospodarczych. U podłoża
prywatnego – niezbędna jest bardziej rozbraku działań rewitalizacyjnych lub ich
budowana paleta zachęt dla tego sektora
niepowodzeń leży przede wszystkim brak
i gwarancji stabilizujących jego interesy.
woli politycznej, niedostateczne rozpoSzerzej niż dotąd należy analizować proznanie uwarunkowań procesów degradacji
blemy społeczne występujące w miastach
przestrzeni miejskiej oraz słabość mechaze szczególnym uwzględnieniem obszanizmów współdziałania różnych podmiorów kryzysowych.
tów.
Rewitalizacja zdegradowanych obszaZ przeprowadzonej diagnozy wypłyrów mieszkaniowych, poprzemysłowych
i innych ma szansę na sukces, jeżeli trwawają istotne wnioski dla przyszłych działym elementem polityki miejskiej państwa
łań. Rewitalizacja jest ważnym elementem
i gmin stanie się idea miasta zwartego
polityki miejskiej, ale jej nie zastępuje.
i polityka zrównoważonego rozwoju. WaW ramach rewitalizacji prowadzić można
runkiem uruchomienia
działania mające na
procesów rewitalizacelu wyprowadzenie
cji na dużą skalę jest
z kryzysu najbardziej
REWITALIZACJA zdegraznaczące przesunięcie
zaniedbanych,
bądź
dowanych obszarów mieszkadziałań
inwestycyjnajbardziej istotnych z
niowych i poprzemysłowych
nych z niezabudowapunktu widzenia miasta
ma szansę na sukces, jeżeli
nych obszarów peryfragmentów jego przetrwałym elementem polityki
feryjnych do zdegrastrzeni. Jednym z podmiejskiej państwa i gmin stadowanych obszarów
stawowych problemów
nie
się
idea
miasta
zwartego
zurbanizowanych oraz
jest więc trafna delimii polityka zrównoważonego
podniesienie jakości
tacja obszarów kryzyrozwoju
życia w tych ostatnich,
sowych i identyfikacja
tak aby przeciwdziałać
przyczyn ich degradaodpływowi mieszkańcji. Złożony charakter
ców. Prowadziło to będzie do zahamoprocesów kształtujących przestrzeń miasta
wania terytorialnej ekspansji miast, zachowymaga aby przedsięwzięcia rewitalizacyjwania terenów zielonych i oszczędności
ne miały charakter całościowej, skoordynow wykorzystaniu infrastruktury techniczwanej interwencji, to jest powinny łączyć
nej.
cele ekonomiczne, społeczne, kulturowe,
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2.2. Społeczne i demograficzne uwarunkowania rewitalizacji
Bardzo duże znaczenie ma społeczny
wymiar rewitalizacji. Wychodząc z założenia, że podmiotem większości działań rewitalizacyjnych jest człowiek, jego miejsce
w tych procesach wymaga szczególnego
traktowania.
Z procesami degradacji technicznej
i gospodarczej dzielnic mieszkaniowych
związany jest często odpływ mieszkańców.
Migracje te mają charakter selektywny
i obejmują przede wszystkim ludzi o wyższym statusie społecznym i ekonomicznym
lub większych aspiracjach. Oznacza to,
że w zdegradowanym obszarze pozostają
w nieproporcjonalnym stopniu mieszkańcy o niskich dochodach i niskim wykształceniu, w tym bezrobotni, czyli mamy do
czynienia z procesami negatywnej selekcji
społecznej. Występować może ponadto
napływ ludzi o podobnych cechach, w tym
osób z marginesu społecznego. Pociąga to
za sobą malejące zdolności finansowe lokatorów i właścicieli, czemu towarzyszy
spadek wartości i standardu mieszkań, nierzadko także wzrost patologii społecznych
(alkoholizmu, narkomanii, przestępczości)
i zagrożenie marginalizacją społeczną.
Procesy te uwidaczniają się szczególnie w starych dzielnicach śródmiejskich.
Obserwujemy tu często procesy starzenia
demograficznego, pojawia się również ludność tymczasowa, w tym w dużych miastach studenci. Badania motywów migracji
pokazują, że warunki mieszkaniowe należą do głównych czynników skłaniających
dotychczasowych mieszkańców z dzielnic
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śródmiejskich do wyprowadzki, stąd ich
rewitalizacja może mieć istotne znaczenie
dla ich zatrzymania. Z punktu widzenia
programów rewitalizacyjnych ważne jest
rozpoznanie wielkości gospodarstw domowych w mieście w celu dostosowania
wielkości mieszkań na rewitalizowanych
obszarach do potrzeb rynku. Widoczne są
w tym względzie różnice między małymi
i dużymi miastami. W tych ostatnich znajdujemy mniejsze gospodarstwa domowe.
Rewitalizacja obszarów śródmiejskich ma
wyjątkowe znaczenie ze względu na ich
rolę dla tożsamości i wizerunku miasta
oraz występujące tu walory dziedzictwa
materialnego i duchowego.
Zdegradowane obszary śródmiejskie
podlegać mogą procesom gentryfikacji.
Przejawiają się one w napływie nowych
zamożnych mieszkańców, czemu towarzyszy odnawianie i przebudowa zdegradowanych lub zagrożonych degradacją
budynków oraz pojawianie się nowych
działalności gospodarczych (sklepów, biur
i usług) zorientowanych na klientów klasy
średniej i wyższej. Dużą rolę w tych procesach odgrywają ludzie młodzi, samotni
lub pary bez dzieci. Skutkiem gentryfikacji
jest zmiana wizerunku obszaru, radykalna poprawa jakości przestrzeni miejskiej
i wzrost wartości nieruchomości, a równocześnie wypieranie dotychczasowych
mieszkańców o niższym statusie, których
nie stać na zamieszkanie w obszarze
o rosnących czynszach. W wyniku gentryfikacji pojawia się w podlegających jej
polskich miastach pewna liczba mieszkań,
które nie są stale użytkowane, a wykupywanych przez osoby mieszkające i pracujące w odległych miejscach, w tym za granicą, w celach spekulacyjnych lub z myślą
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o dorastających dzieciach. Rewitalizacja
charakteryzuje niski standard mieszkań
rozumiana jako interwencja publiczna
i słaba jakość przestrzeni publicznych oraz
różni się od rynkowych procesów gentrymałe poczucie bezpieczeństwa związane
fikacji tym, że oprócz celów ekonomiczz występowaniem aktów wandalizmu,
nych i urbanistycznych realizuje także cel
a co za tym idzie negatywny wizerunek
społeczny poprawy warunków życia dowśród mieszkańców miasta. Uruchamia
tychczasowych mieszkańców.
to procesy negatywnej selekcji społecznej,
Odmiennym
rodzajem
obszarów
czemu towarzyszy nierzadko starzenie demieszkaniowych, jakie podlegać mogą demograficzne. Rewitalizacja takich osiedli
gradacji, są wielkie pomoże zatrzymać ludzi
wojenne osiedla (tzw.
o średnim i wyższym
REWITALIZACJA rozumiablokowiska). Stopień
statusie oraz przyciąna
jako
interwencja
publiczna
ich degradacji techgnąć nowych, młodych
różni się od rynkowych pronicznej i społecznej
mieszkańców.
cesów gentryfikacji tym, że
jest silnie zróżnicowaSpecyficznym tyny i nie mogą być one
pem obszarów mieszoprócz celów ekonomicznych
ogólnie uznane za obkaniowych, które wyi urbanistycznych realizuje
szary kryzysowe. Ważmagać mogą rewitalitakże cel społeczny poprawy
ną cechą wielu takich
zacji są osiedla przywarunków życia dotychczasoosiedli jest ich społeczzakładowe. Obejmują
wych mieszkańców
na heterogeniczność,
one zarówno obszary
częściowo odziedzistarej zabudowy, jak
czona po poprzedniej epoce i wzmacniai tereny zabudowy blokowej. U podłoża
na przez napływ nowych, młodych mieszproblemów społecznych leży tu często
kańców o wyższym i średnim statusie
upadek lub regres dużego zakładu przespoza miasta. Przeciwdziała to tworzeniu
mysłowego, związane z tym bezrobocie,
enklaw ubogiej ludności i jej marginalizautrata dawnego statusu, a czasem także
cji. Odróżnia to sytuację w polskich miaproblemy z funkcjonowaniem infrastruktustach od obserwowanej w wielu miastach
ry społecznej i technicznej. Osiedla takie
zachodnioeuropejskich, np. francuskich
mają niekorzystny wizerunek, co wiązać
czy brytyjskich, gdzie mamy do czynienia
się może również z negatywnym ekoloze społeczną stygmatyzacją tego rodzaju
gicznie oddziaływaniem zakładu na otoosiedli. Kolejną istotną różnicą jest brak
czenie w przeszłości oraz zdegradowanym
etnicznego i rasowego podłoża segregakrajobrazem poprzemysłowym.
cji mieszkaniowej w polskich miastach.
Zwrócić trzeba uwagę na różnice w
Największe grupy imigrantów, takie jak
społecznych uwarunkowaniach procesów
Ukraińcy, są bliskie kulturowo Polakom,
degradacji i rewitalizacji miast w zależnonie tworzą w przestrzeni polskich miast
ści od ich wielkości oraz funkcji. Szybki
wyodrębnionych enklaw (gett), stosunkorozwój gospodarczy wielkich miast oraz
wo łatwo podlegają też asymilacji. Nie
niektórych miast średniej wielkości sprzyja
selektywnym procesom gentryfikacji i wyzmienia to faktu, że niektóre blokowiska
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pieraniu funkcji mieszkaniowej z dzielnic
śródmiejskich oraz utrzymywaniu społecznego zróżnicowania wielkich powojennych
osiedli mieszkaniowych, przy jednoczesnej
presji na zabudowę nowych terenów wewnątrz samych miast i w ich strefie podmiejskiej. Wolniej rozwijające się małe i średnie
miasta położone poza strefą podmiejską
głównych metropolii i poza obszarami turystycznymi doświadczają wyraźnej depopulacji, widocznej zwłaszcza w dotkniętych
kryzysem ośrodkach przemysłowych.

CECHĄ wspólną społecznej
degradacji dzielnic mieszkaniowych jest ich związek
z procesami przenoszenia się
mieszkańców o wyższym statusie
społeczno-ekonomicznym do nowych osiedli wznoszonych w obrębie miasta
lub w gminach podmiejskich
i do innych miejscowości oferujących lepsze szanse życiowe

Cechą wspólną społecznej degradacji
dzielnic mieszkaniowych w polskich miastach, zarówno śródmiejskich, jak i wielkich osiedli powojennych, jest ich związek
z procesami przenoszenia się dotychczasowych mieszkańców o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym do nowych
osiedli wznoszonych w obrębie miasta
lub w gminach podmiejskich, bądź też do
innych miejscowości oferujących lepsze
szanse życiowe.
Niezbędne jest objęcie zjawisk i procesów społecznych zachodzących w przestrzeni polskich miast systematycznymi
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badaniami w celu trafnej delimitacji obszarów zdegradowanych wymagających
interwencji w formie działań rewitalizacyjnych oraz oceny efektów owych działań.

2.3.

Ekonomiczne aspekty
procesów rewitalizacji

W warunkach gospodarki kapitalistycznej każda zmiana struktur przestrzennych
jest procesem ekonomicznym. Z ekonomicznego punktu widzenia rewitalizacja oznacza wprowadzanie nowych lub
ożywianie dawnych funkcji w obszarach
kryzysowych. Efektem rewitalizacji powinien być długofalowy wzrost zatrudnienia
i dochodów mieszkańców, a także wzrost
wartości nieruchomości w obszarach poddanych interwencji i zapewnienie możliwości refinansowania nakładów na rewitalizację (jej opłacalności), w tym przede
wszystkim zdolności kredytowej właścicieli/inwestorów.
Podstawą rewitalizacji obszarów miejskich jest zrozumienie istoty generowania
wartości ziemi, to jest zależności jakie zachodzą między jej ceną, rentą a efektami
zewnętrznymi. Właściciele nieruchomości
w obszarach o niskiej lub malejącej ich
wartości powstrzymują się od inwestowania, gdyż spadają ich dochody z wynajmu
oraz pogarszają się warunki społeczno-ekonomiczne mieszkańców i postępuje
degradacja przestrzeni publicznej (negatywne efekty zewnętrzne). Pojedynczy
nowo wyremontowany obiekt w obszarze
zdegradowanym jest niekonkurencyjny
względem obiektów położonych w dobrych lokalizacjach, co grozi utratą zainwestowanych środków z powodu wpływu
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złego otoczenia. Indywidualne, nieskoorstyczny rynek nieruchomości realizowaną
dynowane w czasie inwestycje nie są więc
w interesie publicznym – rozwoju miasta
w stanie wpłynąć na poprawę warunków
i poprawy warunków życia mieszkańców.
na większym obszarze i przywrócić możJuż samo zasygnalizowanie gotowości
liwości generowania wysokiej renty na
do działań rewitalizacyjnych wywołuje
tym terenie. Pojawienie się pozytywnych
wzrost renty oczekiwanej i wartości grunkorzyści zewnętrznych
tów na zdegradowanym
INDYWIDUALNE, nieskona przkształcanym obobszarze, otwierając
szarze jest możliwe
możliwości kredytowe
ordynowane w czasie inwetylko przy dużej skali
dla właścicieli. Sektor
stycje nie są w stanie wpłytych przekształceń. Ich
publiczny gwarantuje
nąć na poprawę warunków
motorem staje się perwzględną równoczew szerszym obszarze, pojawiespektywa wysokiej rensność działań rewitanie się pozytywnych korzyści
ty oczekiwanej, a grunt
lizacyjnych, radkalną
zewnętrznych jest możliwe
staje się dobrym zabezpoprawę przestrzeni
tylko przy dużej skali przepieczeniem
kredytu.
publicznej i infrastrukkształceń
Przekształcenia takie
tury oraz pojawienie się
zachodzić mogą bez
publicznych środków
znaczącej interwencji sektora publicznego,
wsparcia. Istotnym wyzwaniem pozostaje
czego wyrazem są procesy gentryfikacji.
w tej sytuacji ograniczenie spekulacji. RoIch ubocznym skutkiem społecznym jest
snące wartości gruntów nie powinny ulec
jednak eliminowanie grup niezdolnych do
transferowi poza obszar rewitalizacji na
ponoszenia kosztów odnowy.
drodze ich sprzedaży bez konieczności inRewitalizacja jest procesem angażująwestowania. Podstawowym elementem recym władze publiczne, który oprócz celów
gulacji prawnych w rewitalizacji miast zaekonomicznych realizować ma również
chodnioeuropejskich jest zamrożenie cen
inne cele. W przypadku zdegradowanych
gruntów na poziomie sprzed oczekiwania
obszarów mieszkaniowych jest to przede
na rozpoczęcie programu. W ten sposób
wszystkim ochrona interesów społecznoprogram rewitalizacji, za cenę czasowego
ści lokalnej zagrożonych wzrostem koszzawieszenia mechanizmów rynkowych
tów utrzymania budynków (czynszów) po
i ograniczenia prawa własności, wywołuje
dokonaniu ich odnowy. Służyć temu mogą
podwyższenie wartości gruntów i skierotakie instrumenty jak dotowanie czynszów
wanie renty oczekiwanej na finansowanie
czy subwencjonowanie inwestycji prywatremontów i inwestycji na miejscu. Zamronych, które powodują obniżenie kosztów
żona na czas trwania programu rynkowa
dla inwestorów i stwarzają warunki dla
wartość nieruchomości ulega „odmrożeniższych czynszów. Innymi słowy rewiniu” po jego zakończeniu, kiedy właściciel
talizacja stanowi interwencję w kapitalimoże ją kapitalizować1.
1

Billert A., 2009, Od transformacji do braku rewitaliacji. Uwagi na marginesie serii „Rewitalizacja
miast w Polsce”.
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Wśród najistotniejszych źródeł finansokredytów sprzyjać powinien tworzony
wania rewitalizacji wymienić należy: puprzez władze publiczne czytelny mechabliczne środki krajowe i unijne, prywatne
nizm zwrotu poniesionych nakładów.
środki osób fizycznych i prawnych, inne
W ramach aktualnego systemu prawnedługoterminowe kapitały obce (emisje obgo udało się szeregowi gmin wprowadzić
ligacji, kredyty bankowe i inne) oraz zoborozwiązania o dużej skuteczności, np.
wiązania krótkoterminowe wobec kontraProgram Małych Ulepszeń z powodzehentów handlowych.
niem zastosowany dla małych projektów
Z odpowiedzialności władz publiczsąsiedzkich między innymi w Szczecinie,
nych za rewitalizację wynika potrzeba
Sopocie, Dzierżoniowie. Innym instrumenzaangażowania znacznych środków putem były obligacje komunalne, z których
blicznych w jej realizację. Środki te służyć
finansowano programy rewitalizacyjne,
powinny przede wszystkim animacji pronp. w Będzinie i Bielsku-Białej. Stosowano
cesów rewitalizacji, obniżeniu poziomu
także kredytowanie, refundowanie i dotoryzyka dla inwestorów
wanie wspólnot mieszprywatnych oraz gwakaniowych.
ŚRODKI
publiczne
służyć
rancji osiągnięcia ceOd 2004 roku istotpowinny przede wszystkim
lów uznanych za istotny udział w finansowaanimacji procesów rewitaline z punktu widzenia
niu rewitalizacji miast
społeczności lokalnej,
mają środki Unii Eurozacji, poprawie przestrzeni
a nie prostemu dotopejskiej w ramach propublicznych i infrastruktury,
waniu przedsięwzięć
gramów pomocowych.
obniżeniu poziomu ryzyka dla
rewitalizacyjnych.
Ich pojawienie zaowoinwestorów prywatnych oraz
Rolę nie do przecowało
tworzeniem
gwarancji osiągnięcia celów
cenienia odgrywają tu
w wielu polskich miauznanych za istotne z punktu
środki z budżetu censtach lokalnych prowidzenia społeczności lokaltralnego, które trafiać
gramów rewitalizacji.
nej
mogą w formie subwenPrzed kilku laty pojawił
cji i grantów do władz
się nowy odnawialny
lokalnych i podmiotów
mechanizm finansowaprywatnych prowadzących działania rewinia stworzony przez Komisję Europejską,
talizacyjne. Granty te realizowane mogą być
Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank
w formie kontraktów między władzami
Rozwoju Rady Europy. Ten niedotacyjny
centralnymi, regionalnymi i lokalnymi
instrument o nazwie JESSICA (Joint Eurooraz między podmiotami publicznymi
pean Support for Sustainable Investment
a prywatnymi. Oprócz bezpośredniego zain City Areas) może stać się podstawą reangażowania kapitału publicznego możgionalnych funduszy pożyczkowo-poręliwe jest także wsparcie w formie rządoczeniowych stanowiących wsparcie dla
wych gwarancji (poręczeń) kredytowych
rewitalizacji miejskich terenów zdegraoraz ulg podatkowych. Dostępności kodowanych, a tym samym pobudzić ich
rozwój gospodarczy. Próby zastosowania
rzystnych, spłacanych w długim okresie,
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tego instrumentu w województwach zazacji i odbywać się może przez partnerstwo
chodniopomorskim i wielkopolskim są
publiczno-prywatne.
obiecujące.
Proporcje nakładów sektorów prywatWarunkiem sukcesu rewitalizacji pronego i publicznego obrazują efektywność
wadzonej na większą skalę jest mobiliwydatkowania tych ostatnich. Przeprozacja środków prywatnych przedsiębiorwadzone dla Polski szacunki pokazują
ców i właścicieli niewysoki stopień zwrotu
ruchomości działająśrodków publicznych
WARUNKIEM sukcesu recych bądź zainteresowydatkowanych
na
witalizacji prowadzonej na
wanych działalnością
działania rewitalizawiększą skalę jest mobilizacja
na terenach zdegracyjne przez wpływy
środków prywatnych przedsiędowanych. Udział sebudżetowe z podatbiorców
i
właścicieli
nieruchoktora prywatnego w
ków VAT i PIT. Jeśli
mości działających bądź zainprzedsięwzięciach reuwzględnimy dodatteresowanych
działalnością
na
witalizacyjnych w polkowo zyski przedsięterenach zdegradowanych
skich miastach jest jak
biorstw zaangażowadotąd, w porównaniu
nych w rewitalizację
z miastami zachodoraz firm działających
nioeuropejskimi bardzo niewielki (średnio
na terenach zrewitalizowanych, a także
nie więcej niż 15% kosztów realizacji prokorzyści w postaci miejsc pracy i wzrostu
gramu). Tymczasem relacja prywatnych
wartości nieruchomości, okazuje się, że fii publicznych nakładów na rewitalizację
nansowanie rewitalizacji miast może być
w miastach niemieckich, brytyjskich i frandla budżetu państwa źródłem większych
cuskich jest odwrotna i wynosi średnio od
dochodów niż wydatków.
3:1 do 4:1. Mamy tu do czynienia z mechanizmami lewarowymi, gdzie środki publiczne stymulują kilkakrotnie większe inPrawne i organizacyjne
westycje prywatne. Zaangażowanie sektora
aspekty zarządzania rewiprywatnego przyczynia się więc do finantalizacją
sowania i efektywności procesów rewitali-

2.4.

PRZEPROWADZONE dla
Polski szacunki pokazują wysoki stopień zwrotu środków
publicznych wydatkowanych
na działania rewitalizacyjne przez wpływy budżetowe
z podatków VAT i PIT

Ważnym aspektem rewitalizacji jest
stan prawno-instytucjonalny. Rolą administracji rządowej jest przede wszystkim
tworzenie ram prawnych dla działań rewitalizacyjnych i ich wsparcie finansowe.
W warunkach polskich brak jest odrębnych
regulacji prawnych normujących przygotowanie i prowadzenie rewitalizacji, mamy
do czynienia z ich rozproszeniem między
kilkanaście ustaw z zakresu planowania
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rzy warunki prawne, organizacyjne i materialne dla rewitalizacji. W zakres kompleksoDOŚWIADCZENIA zagrawo przygotowanego programu rewitalizacji
niczne pokazują, że radykalny
wchodzą jednak zagadnienia wykraczające
wzrost skali działań rewitapoza przyznane gminie ustawowo kompelizacyjnych w polskich miatencje, np. kwestie rozwoju gospodarczego
stach nie będzie możliwy bez
(kompetencje samorządu wojewódzkiego)
zdecydowanego zwiększenia
i rynku pracy (kompetencje powiatu). Nieilości środków finansowych
zbędne jest więc współdziałanie jednostek
przeznaczanych z budżetu
samorządu terytorialnego trzech różnych
państwa na wsparcie owych
szczebli (dwóch w przypadku miast na prawach powiatu). Co więcej, struktury urzędziałań, np. w formie krajodów gmin są często nieprzygotowane do
wego funduszu rewitalizacyjrealizacji wieloletnich i wieloaspektowych
nego
programów rewitalizacji. W efekcie działania rewitalizacyjne ograniczone są często
do sfery materialno-przestrzennej, pomii zagospodarowania przestrzennego, sajając sferę społeczno-kulturową i gospomorządu gminnego, gospodarki komunaldarczą. Jedną z istotnych przyczyn takiej
nej, gospodarki nieruchomościami, prawa
sytuacji są prawne ograniczenia dotyczące
budowlanego i innych. Regulacje te nie zaplanowania wieloletniego. Planowanie fiwsze są spójne i przystosowane do specynansowe odbywa się w cyklach rocznych,
fiki procesu rewitalizacji. Doświadczenia
a wiele planów i programów uchwalonych
zagraniczne pokazują, że radykalny wzrost
w czasie jednej kadencji rady gminy ulega
skali działań rewitalizacyjnych w polskich
zmianie w kolejnej.
miastach nie będzie
Niezbędną instytumożliwy bez zdecydocją sprawnej i efektywwanego zwiększenia
NIEZBĘDNĄ instytucją
nej rewitalizacji wydailości środków finansosprawnej i efektywnej rewiją się być operatorzy
wych przeznaczanych
talizacji wydają się być ope(powiernicy) działający
z budżetu państwa na
ratorzy (powiernicy) działana rzecz i pod kontrolą
wsparcie owych dziający na rzecz i pod kontrolą
władz lokalnych. Rozłań, np. w formie krawładz
lokalnych
wiązanie takie sprawjowego funduszu redziło się w wielu krawitalizacyjnego. Duże
jach. Rolę operatora
znaczenie
miałoby
pełnić mogą agencje rozwoju lokalnego lub
również utworzenie centralnego systemu
regionalnego, spółki ds. rewitalizacji, jak
informacji o nieruchomościach.
i wyspecjalizowane podmioty prywatne.
Podstawową jednostką odpowiedzialną
Skuteczna rewitalizacja wymaga współza przygotowanie, prowadzenie i monitodziałania wszystkich podmiotów mająrowanie procesu rewitalizacji jest samorząd
cych interesy w objętych nią obszarach,
gminny, który przez stosowne decyzje two-
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w tym władz publiczgo w działaniach rewinych, właścicieli nierutalizacyjnych w Polsce
chomości i inwestorów
są niewielkie doświadSKUTECZNA
rewitalizaoraz
użytkowników
czenia w tym zakresie,
cja wymaga współdziałania
i najemców lokali, taodziedziczona po powszystkich podmiotów mająkich jak spółdzielnie
przedniej epoce nieufcych interesy w objętych nią
i wspólnoty mieszkana postawa podmiotów
obszarach, w tym władz puniowe i gospodarstwa
publicznych i prywatblicznych, właścicieli nierudomowe. Szczególną
nych względem siebie
chomości i inwestorów oraz
rolę odgrywać może tu
oraz obawy o posądzeużytkowników i najemców
partnerstwo publicznonie o korupcję.
lokali
-prywatne.
Niedostateczny jest
Realizacja przedrównież zakres parsięwzięć rewitalizacyjtycypacji społecznej
nych na drodze partnerstwa publicznow procesach rewitalizacji. Obejmować
-prywatnego oznacza rozłożenie ryzyka
musi ona jak najszersze kręgi społecznoinwestycyjnego i możliwość generowaści lokalnej, wszystkie potencjalnie zainnia dodatkowych przychodów. Włączeteresowane grupy, a nie jedynie rozmowy
nie sektora prywatnego nie tylko ułatwia
i negocjacje z głośnymi grupami protesfinansowanie podejmowanych działań
stujących. Niezbędnym jej elementem
i ogranicza dług publiczny, ale prowadzi
są badania społeczne, które pozwalają
również do takich korzyści jak wyższa japoznać opinie „milczącej większości”.
kość, innowacyjność i efektywność działań
Konieczne jest animowanie i organizorewitalizacyjnych. Istotne jest to, że mimo
wanie partycypacji społecznej. Wymaga
przekazania
partneto obecności profesjorowi prywatnemu zanalnych moderatorów
dań inwestycyjnych i
i mediatorów, któryREALIZACJA przedsięwzięć
zarządczych, władza
mi powinny być osorewitalizacyjnych na drodze
publiczna nadal odby niezaangażowane
partnerstwa
publiczno-prypowiada za realizację
w przedsięwzięcia rewatnego oznacza rozłożenie
przedsięwzięć rewitawitalizacyjne, a nie
ryzyka inwestycyjnego oraz
lizacyjnych zgodnie z
planiści (zainteresowawyższą jakość i efektywność
interesem publicznym.
ni konkretnymi rozwiądziałań rewitalizacyjnych
Przedsięwzięcia realizaniami) lub dziennizowane w tej formule
karze (zainteresowani
powinny być poprzekonfliktami). Partycydzone rzetelną analizą ekonomiczną dopacja społeczna w procesach rewitalizacji
tyczącą ryzyka dla obu stron (publicznej
wymaga zaufania do władz lokalnych, rówi prywatnej) uwzględniającą oczekiwania
nocześnie sama partycypacja wzmacnia to
i potrzeby społeczne. Barierami dla korzyzaufanie i przezwycięża bierność społeczstania z partnerstwa publiczno-prywatneną.
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Punkt wyjścia udanej rewitalizacji stanowi trafne rozpoznanie potrzeb w tym
zakresie, w tym delimitacja obszarów
kryzysowych w mieście. Podstawę interwencji władz lokalnych w formie działań
rewitalizacyjnych stanowi lokalny program rewitalizacji, który powinien być
spójny ze strategią rozwoju oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Lokalne
programy rewitalizacji są niezbędnym
warunkiem korzystania ze wsparcia przedsięwzięć rewitalizacyjnych z funduszy
unijnych. U podstaw ich sukcesu leży odpowiednia wizja zagospodarowania przestrzennego ucieleśniona w formie planów
miejscowych. Ważnymi instrumentami
w procesach rewitalizacji są między innymi
działania informacyjne (m.in. lokalny system informacji przestrzennej) i promocyjne, regulacje dotyczące gospodarowania
nieruchomościami, polityki czynszowej,
mieszkań komunalnych oraz podatków od
nieruchomości. W przypadku rewitalizacji terenów poprzemysłowych, powojskowych i pokolejowych istotne znaczenie
odgrywać mogą takie narzędzia jak parki
przemysłowe, specjalne strefy ekonomiczne i inkubatory przedsiębiorczości.
Wzmocnienie kompetencji władz lokalnych w zakresie rewitalizacji wymaga
zdaniem wielu ekspertów uznania rewitalizacji obszarów zdegradowanych, wzorem innych krajów europejskich, za usługę
publiczną realizującą politykę państwa na
poziomie samorządów lokalnych. Kolejnym krokiem powinno być poszerzenie
możliwości wykorzystania wywłaszczeń,
instrumentu stosowanego obecnie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba realizacji inwestycji celu publicznego. Chodzi
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o możliwość wywłaszczenia właścicieli
nieruchomości w obszarach zdegradowanych poddanych rewitalizacji, jeśli właściciele ci są nieznani lub przeciwni rewitalizacji. Stanowiłoby to zachętę dla wszystkich uczestników procesu rewitalizacji,
w tym inwestorów zewnętrznych i banków, do zaangażowania się w ten proces
oraz stwarzało warunki do partnerstwa
publiczno-prywatnego. Po zakończeniu
rewitalizacji gmina powinna sprzedać nieruchomości przy zachowaniu prawa pierwokupu dla wywłaszczonych właścicieli.

2.5. Specyfika rewitalizacji
dzielnic śródmiejskich,
wielkich osiedli mieszkaniowych, terenów poprzemysłowych, pokolejowych
i powojskowych
Dzielnice śródmiejskie powszechnie
postrzegane są jako największe wyzwanie na polu rewitalizacji miast. Priorytetowe znaczenie przypisywane rewitalizacji
tych obszarów wynika z ich centralnego
położenia w przestrzeni miasta, łączenia
funkcji mieszkaniowej z innymi funkcjami
o zasięgu ogólnomiejskim i ponadlokalnym, roli, jaką pełnią one dla tożsamości
i wizerunku miasta oraz skupienia na ich
terenie obiektów dziedzictwa materialnego
i duchowego. Przyczynia się do tego również wyjątkowa skala degradacji technicznej i społecznej, będąca pochodną wieloletnich zaniedbań i braku realnej kontroli
właścicielskiej. Skala tej degradacji, splot

35
02_rewitalizacja_rozdzia³ 2.indd 35

2010-06-01 08:21:29

ROZDZIAŁ

2

Bolesław Domański

uwarunkowań technicznych, społecznych
słowych, jak również sąsiedztwo mało
i ekonomicznych oraz obecność obiektów
atrakcyjnego krajobrazu (po)przemysłowezabytkowych czynią rewitalizację tych obgo i nierzadko związane z tym problemy
szarów szczególnie trudną i kosztowną.
ekologiczne.
Równocześnie doświadczenia w zakreOdmienny charakter mają w znacznym
sie rewitalizacji dzielnic śródmiejskich są
stopniu problemy rewitalizacji wielkich
w Polsce zdecydowapowojennych
osienie większe niż w rewidli mieszkaniowych,
PRIORYTETOWE znaczetalizacji innych typów
z których znaczna
nie przypisywane rewitalizacji
terenów zurbanizowaczęść wzniesiona zonych, między innymi
stała w technologii
dzielnic śródmiejskich wynika
dzięki propagowaniu
wielkopłytowej.
Baz ich centralnego położenia
dobrych praktyk przez
dania pokazują, że,
w przestrzeni miasta, łączenia
Forum Rewitalizacji.
wbrew obiegowej opifunkcji mieszkaniowej z innyDzielnice
śródmiejnii oraz w odróżniemi funkcjami o zasięgu ogólskie mogą również,
niu od wielu miast zanomiejskim i ponadlokalnym,
ze względu na swoje
chodnioeuropejskich,
roli jaką pełnią one dla tożsapołożenie i prestiżowe
sytuacja tych osiedli
mości i wizerunku miasta oraz
znaczenie, łatwiej od
w polskich miastach
skupienia na ich terenie obiekinnych obszarów zdejest na dzień dzisiejszy
tów
dziedzictwa
materialnego
gradowanych stać się
stosunkowo dobra pod
i duchowego
terenem potencjalnie
względem poziomu żyatrakcyjnym dla nocia mieszkańców. Tzw.
wych mieszkańców,
„blokowiska” stanowią
firm i inwestorów zewnętrznych. Niesie
ważne i względnie dobre zasoby mieszkato ze sobą duże zagrożenie wypierania
niowe, z reguły zintegrowane komunikacją
dotychczasowych mieszkańców, wymaga
publiczną z obszarami śródmiejskimi i niewięc odpowiednich działań społecznych
źle wyposażone w infrastrukturę społeczi ekonomicznych w ramach programów
ną. Sprywatyzowanie znacznej części tych
rewitalizacji.
zasobów przyczyniło się także do stabilizaPodobne problemy degradacji techcji własności i identyfikacji mieszkańców
nicznej i społecznej są udziałem starych
z obszarami osiedlowymi. Sytuację wielosiedli przyfabrycznych, których lokalizakich osiedli stabilizuje ich zróżnicowanie
cja w przestrzeni miasta może być bardzo
społeczne oraz fakt, że nie doszło na ich
zróżnicowana – od dzielnic śródmiejskich
terenie do tworzenia się pustostanów.
po peryferyjne. Dodatkowym czynnikiem,
Najważniejszymi procesami, które
który utrudnia ich rewitalizację, jest często
wpływają na podatność poszczególnych
utrwalony negatywny wizerunek (stygmawielkich osiedli na ich degradację, a tym
tyzacja), wyższe niż w innych częściach
samym potrzebę ich rewitalizacji, są memiasta bezrobocie wynikające z upadku
chanizmy negatywnej selekcji społeczlub regresu sąsiednich zakładów przemynej, a więc duży odpływ lepiej sytuowa-
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nych, wykształconych i przedsiębiorczych
zazwyczaj jednego właściciela. Stwarza
mieszkańców do innych dzielnic miasta
to możliwość realizacji dużych projektów
oraz strefy podmiejskiej. Czynnikami wyrewitalizacyjnych, w tym tzw. inwestycji
pychającymi mogą być
flagowych o prestiżoniski standard mieszwym znaczeniu. Jest
kań, słaba dostępność
OCZEKIWAĆ można dalto jednak nierzadko
i niska jakość usług i
właściciel, który nie
szego różnicowania się sytuprzestrzeni
publiczma ani motywacji ani
acji wielkich osiedli mieszkanych, ich niedostosośrodków, aby dbać naniowych, z których niektóre
wanie do potrzeb stależycie o utrzymanie
wymagały będą szybkiego
rzejącej się ludności,
posiadanych obiektów,
podjęcia działań rewitalizaa także duże rozmiary
nie mówiąc już o ich
cyjnych,
zapobiegających
osiedli, związane z
modernizacji lub przyw pierwszym rzędzie kumulatym poczucie anonistosowaniu do nowych
cyjnym procesom degradacji
mowości, słaba intefunkcji. Zarządzający
społecznej
gracja społeczna oraz
likwidowanymi
lub
brak poczucia bezpiezagrożonymi bankrucczeństwa. Oczekiwać
twem zakładami przemożna dalszego postępowania procesów
mysłowymi, nieruchomościami pokolejoróżnicowania się sytuacji wielkich osiewymi czy powojskowymi nie wykazują
dli mieszkaniowych, z których niektóre
też większej aktywności w kierunku ich
wymagały będą szybkiego podjęcia dziasprzedaży lub dzierżawy. Barierą rewitaliłań rewitalizacyjnych zapobiegających
zacji może być tu obecność wielu specjaw pierwszym rzędzie kumulacyjnym prolistycznych budowli i instalacji, nierzadko
cesom degradacji społecznej.
niski standard infrastruktury i jej nieprzyWspólną cechą wyróżniającą tereny
stosowanie do współczesnych wymagań,
poprzemysłowe, pokolejowe i powojskokształt działek i ich ograniczona dostępwe jest brak stałych mieszkańców, którzy
ność komunikacyjna, a także skażenia
stanowią najważniejekologiczne.
szy podmiot procesów
Skala zdegradowaSKALA
zdegradowanych terewitalizacji w dzielninych terenów poprzerenów poprzemysłowych, pocach mieszkaniowych
mysłowych, pokolejokolejowych
i
powojskowych
różnej generacji. Rewych i powojskowych
jest tak duża, że wymagają
witalizacja omawiajest tak duża, że wymaone
nierzadko
interwencji
punych terenów oznacza
gają one nierzadko interblicznej podmiotów szczebla
otwarcie dla społeczwencji publicznej wyności lokalnej przekraczającej poza możliregionalnego lub krajowego
strzeni, która wcześniej
wości władz lokalnych,
pozostawała zamknięzwłaszcza małych i śreta i niedostępna. Istotnym ułatwieniem ich
dnich miast. Wynika z tego konieczność
rewitalizacji może być fakt, że mają one
podjęcia takiej interwencji przez podmiot
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publiczny na szczeblu regionalnym. Doświadczenia niemieckie i francuskie pokazują, że rolę taką spełniać mogą agencje
regionalne zajmujące się skupywaniem
zdegradowanych gruntów, scalaniem działek, prowadzeniem niezbędnych wyburzeń i rekultywacji przygotowujących teren pod ponowne zainwestowanie na cele
rynkowe lub publiczne. Szczególną formą rewitalizacji terenów, na które nie ma
w chwili obecnej zapotrzebowania, może
być ich przetrzymywanie i niskobudżetowe zagospodarowanie przez tego typu
specjalistyczną agencję, np. jako terenu
zielonego. Tworzą one rezerwę terenów
inwestycyjnych oczekujących na popyt ze
strony podmiotów gospodarczych lub samorządów w bliższej lub dalszej przyszłości. Duże znaczenie miałoby stworzenie
krajowej bazy terenów zainwestowanych
(zurbanizowanych) zawierającej informacje
o ich cechach i sposobach użytkowania.

2.6.

Możliwości wykorzystania
doświadczeń zagranicznych

Doświadczenia zagraniczne wskazują jednoznacznie na konieczność prowadzenia w warunkach gospodarki rynkowej
interwencji publicznej w zdegradowanych
obszarach miast. Rewitalizacja osadzona
jest w Europie Zachodniej w kontekście
zintegrowanej krajowej polityki miejskiej
i powiązana z polityką mieszkaniową państwa, polityką ochrony dziedzictwa kulturowego i polityką ekologiczną. Krajowa
polityka rewitalizacyjna realizowana jest
przez wyspecjaliowane narodowe agencje
lub urzędy bądź ministerstwa odpowie-

dzialne za politykę miejską. Towarzyszy
temu tworzenie barier dla rozlewania się
przestrzeni zurbanizowanych przy jednoczesnym tworzeniu zachęt i ułatwień dla
inwestycji na terenach wcześniej zagospodarowanych. Finansowe wspieranie rewitalizacji z budżetu państwa traktowane jest
jako jeden z fundamentalnych warunków
wiarygodności przedsięwzięć rewitalizacyjnych i zaangażowania prywatnych
podmiotów gospodarczych. Rewitalizacji
służyć mają stabilne ramy prawne regulujące ją w sposób ogólny i elastyczny,
umożliwiający wybór różnych rozwiązań
instytucjonalnych i ścieżek rewitalizacji
ukierunkowanych na rozwiązanie problemów konkretnych rewitalizowanych obszarów.
Głównym podmiotem odpowiedzialnym za rewitalizację zdegradowanych obszarów mieszkaniowych są władze lokalne.
W przypadku terenów poprzemysłowych,
pokolejowych i powojskowych dużą rolę
odgrywają często podmioty regionalne lub
krajowe. Na poziomie lokalnym obserwujemy integrowanie programów rewitalizacji z polityką społeczną, mieszkaniową
i transportową miast lub obszarów metropolitalnych. Olbrzymią rolę odgrywają

DOŚWIADCZENIA zagraniczne wskazują jednoznacznie na konieczność prowadzenia w warunkach gospodarki
rynkowej interwencji publicznej w zdegradowanych obszarach miast
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w praktyce rewitalizacyjnej wyspecjalizow miastach zachodnioeuropejskich. Rówwani operatorzy działający na rzecz mianocześnie ogólna liczba mieszkań w stosta. Obserwujemy szerokie włączanie podsunku do liczby mieszkańców jest w Polsce
miotów prywatnych w rewitalizację na zaznacznie mniejsza. W efekcie zapewnienie
sadach partnerstwa publiczno-prywatnego.
odpowiedniej ilości mieszkań jawić się
Powszechnie uznawana jest niezbędność
może wciąż jako potrzeba bardziej nagląca
realnej, a nie pozorowanej partycypacji
niż dbałość o podnoszenie standardu istniespołecznej, której celem jest osiągniejących zasobów.
cie współdziałania społeczności lokalnej
W związku ze znacznie szybszym
z podmiotami prowadzącymi rewitalizawzrostem gospodarczym Polski w porówcję. Rozwinięty jest
naniu z krajami Europy
szeroki system monitoZachodniej, dynamirowania, który dotyczy
ka rozwoju gospodarPOWSZECHNIE uznawawszystkich sfer zwiączego wielu, zwłaszna jest niezbędność realnej,
zanych z rewitalizacją,
cza dużych i średnich
a nie pozorowanej partycytj. mieszkaniowej i inmiast w Polsce, a także
pacji społecznej, której celem
frastrukturalnej, ekomałych miast położojest osiągnięcie współdziałania
nomicznej, społecznej,
nych w strefach metrospołeczności lokalnej z podekologicznej itd.
politalnych, jest dużo
miotami prowadzącymi rewiKorzystanie z dowiększa niż większości
talizację
świadczeń zagraniczmiast zachodnioeuronych wymaga uwzględpejskich odznaczająnienia pewnych różnic
cych się większą staspołeczno-gospodarczych i przestrzenbilnością struktur i funkcji gospodarczych.
nych jakie istnieją między współczesnymi
Pociąga to za sobą silną presję inwestycyjmiastami polskimi i miastami zachodnioną przy równoczesnej względnej słabości
europejskimi.
lokalnego kapitału prywatnego.
W wymiarze materialnym odmienność
Uruchomione zostały na nieznaną
ta widoczna jest w niespotykanej kumulawcześniej w Polsce skalę procesy suburcji zaniedbań technicznych z wielu dziebanizacyjne. Wzrost ludnościowy oraz
sięcioleci w zakresie substancji mieszkarelokacja działalności gospodarczych do
niowej i infrastruktury technicznej oraz
strefy podmiejskiej wywierają znaczny
gwałtownym przyroście terenów wyłąwpływ na rozwój samych miast, a zwłaszczonych z użytkowania przemysłowego,
cza ich części centralnych. Oznacza to, że
kolejowego czy wojskowego w wyniku
działania rewitalizacyjne podejmowane
transformacji gospodarczej i politycznej.
są w polskich miastach równolegle z fazą
Towarzyszy temu niejasny i nieuregulointensywnej suburbanizacji, podczas gdy
wany status prawny wielu nieruchomości.
w miastach Europy Zachodniej rewitalizaWielkość osiedli wzniesionych w technocja pojawiła się na dużą skalę po gwałtowlogii wielkopłytowej jest w miastach polnej suburbanizacji, a częściowo w reakcji
skich nieporównywalna z ich rozmiarami
na nią.
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Z punktu widzenia
wszystkim na rozwiązagrożenia degradacją
zaniach niemieckich,
DOŚWIADCZENIA
niei wykluczeniem spoa w drugiej kolejności
mieckie, francuskie i brytyjskie
łecznym ważne jest
francuskich, stosunkopokazują, że środki publiczne
stosunkowo duże spowo najmniej natomiast
łeczne zróżnicowanie
brytyjskich. Ich wprowydatkowane na wsparcie
wielkich osiedli blowadzenie
wymaga
rewitalizacji generują efekt
ków w polskich miarozwagi
i
uwzględnielewarowy w postaci kilkakrotstach. Utrzymaniu tego
nia specyfiki polskienie większych nakładów podzróżnicowania sprzygo kontekstu. Analiza
miotów prywatnych i wracają
ja wciąż wąski rynek
doświadczeń
zagrado budżetu państwa w postaci
mieszkaniowy, czemu
nicznych pozwala na
podwyższonych
dochodów
towarzyszy znikoma
sformułowanie kilku
podatkowych
liczba pustostanów bęnajważniejszych rekodących jednym z efekmendacji w zakresie
tów, a zarazem czynmożliwych do wykoników rozwoju patologii społecznych w
rzystania w Polsce instrumentów instymiastach zachodnioeuropejskich. Brak jest
tucjonalnych i prawnych sprawdzonych
także podłoża etnicznego i rasowego w
w tych krajach.
społecznych procesach degradacji dzielCelowe wydaje się utworzenie krajonic mieszkaniowych, zarówno staromiejwej agencji lub urzędu odpowiedzialnego
skich jak i wielkich osiedli powojennych.
za politykę rewitalizacyjną w ramach zinNie sposób również pominąć głębtegrowanej polityki miejskiej lub powieszych różnic instytucjonalnych i kulturorzenie zadań w tym zakresie ministerstwu
wych warunkujących zarówno procesy
prowadzącemu tę politykę. Podstawową
degradacji przestrzeni miejskiej, jak i jej
rolę w finansowaniu przedsięwzięć rerewitalizację. Swoistym dziedzictwem
witalizacyjnych odegrać może krajowy
socjalizmu są ograniczone zaufanie obyfundusz rewitalizacji. Doświadczenia
wateli do urzędów publicznych, krótniemieckie, francuskie i brytyjskie pokakie tradycje aktywności obywatelskiej
zują jednoznacznie, że środki publiczne
i partycypacji społecznej. Nakłada się na
wydatkowane na wsparcie rewitalizacji
to zakorzenione w ideologii minionego
generują efekt lewarowy w postaci kilkasystemu wartościowanie otaczającego
krotnie większych nakładów podmiotów
świata w kategoriach apriorycznej wyżprywatnych i wracają do budżetu państwa
szości tego, co nowe nad tym, co stare,
w postaci podwyższonych dochodów poa także zerwanie ciągłości funkcjonowadatkowych. Niezwykle przydatne byłoby
nia samorządów.
wyposażenie władz lokalnych w instruWydaje się, że ze względu na podomenty dające władzom lokalnym rozbieństwo szerszych uwarunkowań kultuszerzone prawo wykupu nieruchomości
rowych i ustrojowych, polski model rewiw objętych rewitalizacją obszarach zdegratalizacji powinien wzorować się przede
dowanych w sytuacji, gdy właściciele nie-
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ruchomości nie chcą przystąpić do takich
działań. Przykładami takich rozwiązań są
urbanistyczne przedsięwzięcia rozwojowe
w Niemczech lub strefy zagospodarowania uzgodnionego we Francji. Niezbędny
jest rozwój statystyki publicznej oraz obserwatoriów lokalnych w kierunku zbierania i udostępniania danych społecznych,
ekonomicznych, mieszkaniowych, infrastrukturalnych i ekologicznych w skali wewnątrzmiejskiej. Służył on będzie z jednej
strony delimitacji obszarów kryzysowych w
przestrzeni miasta, a z drugiej monitorowaniu procesów rewitalizacji i ich efektów.

2.7. Założenia krajowej polityki
rewitalizacji
Wychodząc z założenia, że rewitalizacja ma cechy usługi publicznej, to jest
odpowiedzialność za jej przebieg i skutki
ponosi władza publiczna, warto rozważyć
założenia, na jakich powinna opierać się
krajowa polityka rewitalizacyjna. Potrzeba
prowadzenia takiej polityki na szczeblu
krajowym, pomimo faktu, że przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane są
na szczeblu lokalnym, wynika z tego, iż
rozwój miast decyduje o rozwoju gospodarczym kraju, a poziom życia mieszkających w nich obywateli należy do sfery odpowiedzialności państwa. Utrzymywanie
się znacznych obszarów zdegradowanych
w miastach podważa więc realizację misji
rządu, jaką jest wszechstronny rozwój społeczno-gospodarczy kraju.
Podstawowym zadaniem krajowej polityki rewitalizacji jest stworzenie warunków
pobudzających i wspierających podmioty lokalne i regionalne w podejmowaniu
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działań rewitalizacyjnych, mobilizując
przy tym różnorodne zasoby miast i regionów. Niezbędna jest spójność polityki
rewitalizacyjnej z szerszą polityką miejską. Powinna ona zmierzać do zintegrowanego rozwoju miast zapewniającego
uczciwą równowagę między interesami
przedsiębiorców i interesami publicznymi
oraz autentyczną partycypację społeczną.
Wyrazem politycznej woli wspierania rewitalizacji miast powinno być utworzenie
centralnej instytucji odpowiedzialnej za
tę politykę na szczeblu rządowym, a perspektywicznie ministerstwa rozwoju miast.
Realizacji tej polityki służyć mają różnorodne instrumenty o charakterze prawnym, instytucjonalnym i finansowym. Politykę tę i jej narzędzia cechować powinna
spójność, efektywność, przejrzystość oraz
względna prostota (przyswajalność) dla
wszystkich, do których jest kierowana.
Spójność regulacji dotyczących rewitalizacji zapewnić mogłaby specjalna ustawa.
Rewitalizacja wymaga zintegrowanych
instrumentów ekonomicznych, łączących
środki publiczne pochodzące z Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetów
samorządowych z prywatnymi środkami
właścicieli nieruchomości i inwestorów
wspomagane funduszami pożyczkowymi.
Główną rolą środków publicznych jest inicjowanie działań rewitalizacyjnych i za-

WYRAZEM politycznej woli
wspierania rewitalizacji miast
powinno być utworzenie centralnej instytucji odpowiedzialnej za tę politykę na szczeblu
rządowym
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chęcanie prywatnego kapitału do udziału
pełnić mogą rolę operatorów rewitalizaw tych działaniach.
cji zdolnych do skoordynowania działań
Polityka rewitalizacji musi mieć chana poziomie wojewódzkim i lokalnym,
rakter działań zintegrowanych od szczebla
a także prowadzenia rewitalizacji dużych
lokalnego do centralnego. Na poziomie
terenów poprzemysłowych, pokolejowych
regionalnym przyjąć można podejście
czy powojskowych.
oddolne, polegające na wspieraniu lokalGłównym podmiotem działań rewitanych inicjatyw rewitalizacyjnych. W polizacyjnych jest gmina będąca równoczedejściu odgórnym samorząd wojewódzki
śnie przedmiotem oddziaływania rządu
przygotować może średnioterminowy (3–5
i władz regionalnych. Punkt wyjścia do
lat) program operacyjny uwzględniający
działań rewitalizacyjnych na poziomie
cele i działania związane z rewitalizacją.
lokalnym stanowi identyfikacja potrzeb
Powinien to być program kroczący, który
i delimitacja obszarów zdegradowanych,
zawierałby między innymi delimitację obw tym konsultacje społeczne. Kluczowym
szarów strategicznych rewitalizacji i prokrokiem jest decyzja polityczna rady gminy
jektów kluczowych będących przedmiooraz kampania informacyjna wyjaśniająca
tem wspólnych działań
potrzebę i zakres przekrajowych i wojewódzwidywanych
zmian
kich oraz kompleksowe
na obszarze objętym
GŁÓWNYM
podmiotem
wytyczne
dotyczące
rewitalizacją. Politydziałań rewitalizacyjnych jest
rewitalizacji dla poka gminy realizowana
gmina, której polityka realizoziomu lokalnego, czyli
jest za pośrednictwem
wana jest za pośrednictwem
miast i zainteresowalokalnego
programu
lokalnego programu rewitalinych podmiotów (berewitalizacji, który, ze
zacji
neficjentów programu).
względu na złożoność
Współpraca poziomu
zjawisk jakich dotykrajowego i wojewódzczy i wielość celów,
kiego wykorzystywać może kontrakty wojest dokumentem wieloaspektowym, a nie
jewódzkie, w których wspierane mogłyby
branżowym. Program rewitalizacji obejbyć duże projekty indywidualne, grupy
muje między innymi plan działań prowaprojektów (np. projekty infrastrukturalne
dzących do uzyskania określonych efekzwiązane ze sobą funkcjonalnie na danym
tów dla wszystkich uczestników procesu
obszarze), czy mikroprogramy. Istotną rolę
rewitalizacji oraz analizę wykonalności
w polityce regionalnej odegrać może poi celowości przedsięwzięcia. Miasto pobudzanie współpracy międzysektorowej
dejmujące program rewitalizacji zobowiąi dialogu publicznego obejmujące wymiazane jest do zapewnienia odpowiedniego
nę informacji przez dużą liczbę podmiowspółfinansowania ze środków własnych.
tów realizujących procesy rewitalizacji
Ważnym elementem polityki rewitalizacji
w województwie lub nimi zainteresopowinny być instrumenty sprzyjające szewanych. Agencje rozwoju regionalnego
rokiej partycypacji społecznej – angażo-
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waniu się obywateli na wszystkich etapach
oferuje ta ustawa: prawa pierwokupu, wyprzedsięwzięcia. Polityka rewitalizacyjna
właszczenia, podziału i scalania nieruchoma charakter ciągły i opiera się na monimości. Wymaga to jednoznacznego zdefitoringu przebiegu i skutków rewitalizacji
niowania przedsięwzięcia rewitalizacyjneoraz ewaluacji zastogo, a także określenia
sowanych działań (inwarunków i okresu
UZNANIE
rewitalizacji
za
terwencji).
czasowego zawieszeWielu
ekspertów
nia działania mechanicel publiczny w rozumieniu
uznaje za niezbędne
zmów rynkowych oraz
ustawy o gospodarce nieruzwiększenie zakresu
ograniczenia wykonychomościami
umożliwiłoby
kompetencji gminy na
wania prawa własnopełniejsze korzystanie przez
obszarach poddanych
ści na wyznaczonych
gminę z instrumentów, jarewitalizacji.
Szereg
obszarach jeśli jest to
kie oferuje ta ustawa: prawa
działań koniecznych
konieczne dla realizapierwokupu, wywłaszczenia,
przy przygotowaniu i
cji tego przedsięwziępodziału i scalania nieruchopóźniejszej realizacji
cia.
mości
przedsięwzięć rewitaNa koniec podlizacyjnych wymaga
kreślić trzeba w szeraktywności samorząszym kontekście polidu lokalnego wykraczającej poza prawnie
tyki miej-skiej, że sukces rewitalizacji poldozwolony gminie zakres funkcjonowaskich miast uzależniony będzie w znacznia. Należą do nich różne usługi, które na
nym stopniu od ograniczenia łatwości inzasadach komercyjnych lub niekomercyjwestowania w niezabudowanych terenach
nych gmina mogłaby świadczyć uczestw granicach miast i w gminach podmiejnikom procesów rewitalizacyjnych, np.
skich, co prowadzić będzie do większego
w sprawach zarządzazainteresowania i opłania i koordynowania
calności inwestowania
prowadzonych inwestywe wcześniej zagospoSUKCES rewitalizacji polcji, obrotu i zarządzadarowanych terenach
skich miast uzależniony bęnia nieruchomościami,
zdegradowanych. Podzie w znacznym stopniu od
prowadzenia montażu
lityka państwa i gmin
ograniczenia łatwości inwefinansowego itd.
wspierająca przez wystowania w niezabudowanych
Uznanie rewitalidatki na infrastrukturę
terenach w granicach miast i
zacji za cel publiczny
i regulacje prawne zaw gminach podmiejskich, co
w rozumieniu ustawy
budowywanie terenów
prowadzić będzie do większeo gospodarce nieruzielonych jest sprzeczgo zainteresowania i opłacalchomościami umożlina z polityką rewitaliności inwestowania w zdegrawiłoby pełniejsze kozacji obszarów zurbadowanych
obszarach
zurbanirzystanie przez gminę
nizowanych.
zowanych
z instrumentów, jakie
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2.8. Model rewitalizacji dla

z uwagi na zasoby dziedzictwa kulturowego obszarów śródmiejskich.
polskich miast
W modelu procesu rewitalizacji wyróżnić można takie zasadnicze elementy jak:
Wyniki zrealizowanego przez zespół
obszar podlegający rewitalizacji, aktorów
projektu zarysować można w formie ogól(podmioty) zaangażowanych w ten proces,
nego modelu organizacji i zarządzania prodziałania i decyzje podejmowane przez
cesem rewitalizacji na poziomie lokalnym
aktorów oraz szersze otoczenie procesu
z uwzględnieniem istniejących w Polsce
rewitalizacji (m.in. regulacje prawno-oruwarunkowań. Zaproponowany model nie
ganizacyjne, polityka miejska, zewnętrzne
stanowi gotowej recepty, a jedynie propomożliwości finansowania procesu, uwazycję schematu rozwiązań, która powinna
runkowania społeczno-kulturowe).
być pomocna w przygotowywaniu przedTrzon modelu rewitalizacji stanowią
sięwzięć rewitalizacyjnych. W zależności
działania rewitalizacyjne czyli wszystkie
od konkretnych uwarunkowań, niektóre
czynności konieczne do osiągnięcia celów
elementy mogą okazać się zbyteczne, inne
rewitalizacji. Obejmują one działania i dezaś wymagały będą rozbudowy.
cyzje polityczne (np. budowę porozumiePrzedstawione w modelu rozwiązania na rzecz rewitalizacji, przyjęcie odponia stworzone zostały głównie z myślą
wiednich uchwał), organizacyjno-zarządo rewitalizacji obszarów mieszkaniocze (np. zawiązanie
wych, której inicjowapartnerstw, organizacja
nie i zarządzanie jest
PROCES rewitalizacji obejbiura operatora), baprzede wszystkim zamuje działania i decyzje polidawcze i planistyczne
daniem samorządów
tyczne (np. budowę porozu(np. identyfikacja obmiejskich.
Zgodnie
mienia na rzecz rewitalizaszarów kryzysowych,
z zasadą pomocniczocji, przyjęcie odpowiednich
opracowanie szczegóści władze wyższych
łowych planów) oraz
uchwał),
organizacyjno-zaszczebli powinny być
realizacyjne. Ważną
rządcze (np. zawiązanie partbezpośrednio angażorolę w przygotowaniu
nerstw, organizacja biura opewane w rozwiązywaprogramu rewitalizacji
ratora), badawcze i planistycznie problemów lokala następnie jego realinych w wyjątkowych
ne (np. identyfikacja obszarów
zacji odgrywa współsytuacjach, w których
kryzysowych,
opracowanie
udział lokalnej społeczkompetencje i możliszczegółowych planów) i reności i innych zainterewości władz lokalnych
alizacyjne przy współudziale
sowanych podmiotów
okazują się niewystarspołeczności lokalnej i innych
(aktorów).
czające. W przypadku
zainteresowanych podmiotów
Istotne jest odporewitalizacji sytuacja
(aktorów)
wiednie uporządkowataka może dotyczyć
nie zadań i czynności
niektórych
terenów
w pewien logiczny ciąg. Proponowanej
powojskowych, poprzemysłowych i pokolejności działań nie należy jednak trakkolejowych, a także szczególnie cennych
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tować zbyt rygorystycznie, specyficzne
uwarunkowania mogą wymusić zmianę
kolejności lub pominięcie pewnych etapów.
Proces rewitalizacji podzielony został
w modelu na pięć faz (opis wzdłuż lewej
krawędzi schematu): 1. fazę inicjującą,
2. ustalanie zakresu, 3. planowanie,
4. realizację i 5. finalizację. W kolumnach
od lewej do prawej przedstawiono najważniejsze składowe procesu (opis u góry
schematu w załączniku). Są to kolejno:
dokumenty i narzędzia, działania i decyzje, działania partycypacyjne, elementy
monitoringu oraz aktorzy biorący udział
w procesie rewitalizacji. Główny trzon
modelu stanowi schemat działań i decyzji
podejmowanych w procesie rewitalizacji.
Działania i decyzje (opisane w prostokątach) zostały w miarę możliwości uporządkowane według kolejności występowania
(od góry do dołu), niemniej jednak przyjętą kolejność należy traktować elastycznie.
Z uwagi na odmienną ilość czasu potrzebną na realizację różnych działań, wiele
z nich będzie w rzeczywistości na siebie
zachodzić.
Relacje pomiędzy poszczególnymi
działaniami wraz z ich kierunkiem przedstawiono za pomocą strzałek. Strzałki w kolorze pomarańczowym oznaczają logiczną
kolejność działań rewitalizacyjnych, natomiast strzałki w kolorze granatowym powiązania informacyjne między działaniami. W niektórych przypadkach kierunek
tych powiązań jest przeciwny kolejności
działań. Oznacza to, że na późniejszym
etapie mogą pojawić się istotne informacje, które wymuszą modyfikację, lub całkowitą zmianę rozwiązań i ustaleń przyjętych wcześniej. Są to zatem sprzężenia
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zwrotne, które umożliwiają optymalizację
systemu rewitalizacji. Granatowe strzałki oznaczone przerywaną linią pokazują
słabsze lub potencjalne powiązania, natomiast przerywane strzałki pomarańczowe sugerują alternatywną kolejność działań. Strzałki w kolorze ciemnoróżowym
oznaczają powiązania głównych działań
rewitalizacyjnych z działaniami partycypacyjnymi, natomiast strzałki niebieskie
łączą działania z systemem monitoringu
i ewaluacji. Narzędzia i dokumenty przyporządkowano do określonych działań przez
umieszczenie numerów odpowiadających
właściwym działaniom rewitalizacyjnym;
dodatkowo narzędzia połączono z działaniami strzałkami w kolorze zielonym.
Do każdego z głównych działań przyporządkowano aktorów, oznaczając kolorami stopień ich zaangażowania w danym
działaniu. Kolor czerwony oznacza główny podmiot odpowiedzialny za realizację działania. Kolorem pomarańczowym
zaznaczono innych ważnych współwykonawców działania, natomiast na żółto
zaznaczono podmioty odgrywające rolę
pomocniczą lub potencjalnie mogące
uczestniczyć w realizacji działania. Przyporządkowanie to ma charakter orientacyjny. Niektórzy aktorzy mogą odgrywać
wiele ról naraz.

2.9.

Monitorowanie obszarów
kryzysowych w miastach
i procesu rewitalizacji

Proces rewitalizacji w polskich miastach nie będzie skuteczny bez monitorowania obszarów kryzysowych i przebiegu
działań rewitalizacyjnych oraz oceny ich
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skutków. Niedostatki statystyki publicznej,
procesu rewitalizacji i długookresowych
a w szczególności brak ogólnokrajowego
trendów rozwojowych oraz ocena efektów
systemu monitorowania zmian w zagospodziałań rewitalizacyjnych w stymulowaniu
darowaniu przestrzennym i niewielka ilość
pozytywnych procesów społeczno-gospodanych obrazujących wewnątrzmiejskie
darczych i odwracaniu trendów negatywzróżnicowanie zjawisk
nych. Monitorowanie
społecznych i gosposłużyć ma ponadto
GŁÓWNYM
podmiotem
darczych powodują,
informowaniu społeczodpowiedzialnym za monitoże monitorowanie reności lokalnej i wszystrowanie obszarów kryzysowitalizacji zaprojekkich podmiotów zaanwych i procesów rewitalizacji
towane zostało jako
gażowanych w proces
są samorządy miejskie
kompletny i niezależny
rewitalizacji o jego
system. Nie zmienia to
przebiegu i wynikach.
faktu, że należy dążyć
Jest więc ono podstado jego integrowania z szerszym systewą oceny trafności interwencji publicznej,
mem zbierania informacji przestrzennych,
jaką stanowi rewitalizacja, ma usprawniać
między innymi proponowaną siecią regioanimowanie i zarządzanie procesem renalnych obserwatoriów rozwoju.
witalizacji, a także wzmacniać poczucie
Głównym podmiopartnerstwa i odpowietem odpowiedzialnym
dzialności biorących w
za monitorowanie obnim udział podmiotów
CELEM monitorowania jest
szarów kryzysowych
oraz je aktywizować.
identyfikacja obszarów zdei procesów rewitaliProponowany sysgradowanych wymagających
zacji są samorządy
tem
monitorowania
rewitalizacji, obserwacja przemiejskie. W przypadku
obejmuje dwa podsysbiegu procesu rewitalizacji
zdegradowanych tetemy: monitorowania
i długookresowych trendów
renów niemieszkanioobszarów
kryzysorozwojowych, ocena efektów
wych – poprzemysłowych zwany audytem
działań rewitalizacyjnych oraz
wych, pokolejowych i
miejskim oraz monitoinformowanie społeczności lopowojskowych, istotną
rowania i oceny procekalnej
i
wszystkich
podmiotów
rolę odgrywać mogą
su rewitalizacji.
zaangażowanych w proces
samorządy regionalne,
W ramach audytu
rewitalizacji
o
jego
przebiegu
które mogą też wspiemiejskiego analizowai wynikach
rać władze lokalne,
ne jest wewnątrzmiejmiędzy innymi opraskie
zróżnicowanie
cowując kryteria delizjawisk społecznych
mitacji zdegradowanych obszarów mieszi gospodarczych oraz zagospodarowania
kaniowych.
przestrzennego, co umożliwi wskazanie
Celem monitorowania jest identyfikaobszarów kryzysowych wymagających incja obszarów zdegradowanych wymagaterwencji. Prowadzony cyklicznie, np. co
cztery lata, audyt miejski pozwoli na obserjących rewitalizacji, obserwacja przebiegu
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wowanie kierunków przemian przestrzeni
talizacji, stały monitoring realizacji rzemiejskiej.
czowo-finansowej programu i monitoring
Podstawę analizy stanowić mogą dwa
zmienności uwarunkowań zewnętrznych,
rodzaje jednostek przestrzennych: jedcoroczne raporty z monitoringu oraz ewanostki urbanistyczne
luacja ex-post.
lub jednostki sztuczne,
Zadaniem ewalunp. siatka kwadratów.
acji ex-ante jest przede
M O N I TO R O WA N I E
Zaletą jednostek urbawszystkim ocena zgodumożliwia ocenę trafności
nistycznych jest to, że
ności przygotowywainterwencji publicznej, jaką
stanowią one naturalne
nego programu rewistanowi rewitalizacja, ma
jednostki dla zbierania
talizacji z potrzebami
usprawniać animowanie i zai przedstawiania wielu
w tym zakresie oraz
rządzanie procesem rewitaliinformacji oraz podejocena szans osiągnięzacji, a także wzmacniać pomowania działań recia założonych celów,
czucie partnerstwa i odpowiewitalizacyjnych, wadą
czyli rozwiązania zidzialności biorących w nim
jest nieuwzględnianie
dentyfikowanych proudział
podmiotów
oddziaływania między
blemów obszarów krysąsiednimi obszarami.
zysowych przez proPosługiwanie się siatką
ponowane działania.
kwadratów lepiej obrazuje ciągłość zjawisk
Oceny takiej dokonywać powinni eksperci
w przestrzeni, umożliwia automatyzację
niezależni od zespołu przygotowującego
i elastyczność analizy i wizualizacji wieprogram rewitalizacji. Efektem powinna
lu różnych cech, niebyć optymalizacja alosie natomiast ze sobą
kacji zasobów finanNA
monitorowanie
i
ocenę
niebezpieczeństwo gesowych i organizacyjprocesu rewitalizacji skłaneralizacji i interpolanych oraz poprawa jadać
się
powinny:
ewaluacja
cji przy korzystaniu z
kości programowania.
ex-ante realizowana na etapie
danych dostępnych dla
Stały
monitoring
przygotowywania programu
dużych jednostek poprocesu rewitalizacji
wierzchniowych. Obie
polega na sprawdzarewitalizacji, stały monitoring
metody analizy przeniu prawidłowości jego
realizacji rzeczowo-finansostrzeni miasta wzajemprzebiegu i służyć ma
wej programu i monitoring
nie się uzupełniają.
poprawie
wdrażania
zmienności uwarunkowań zeNa monitorowanie
prowadzonych
działań
wnętrznych, coroczne raporty
i ocenę procesu rewii ich bieżącej jakości.
z monitoringu, oraz ewaluacja
talizacji składać się
Obejmuje monitorowaex-post pozwalająca ocenić
powinny następujące
nie postępu prac, realiskuteczność, wydajność, użyelementy: ewaluacja
zacji budżetu i zmian
teczność oraz trwałość efekex-ante realizowana
w uwarunkowaniach
tów rewitalizacji
na etapie przygotowyzewnętrznych, w tym
identyfikację
ryzyk,
wania programu rewi-
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które mogą zagrozić osiągnięciu założonych celów oraz badanie postaw społecznych. Monitoring ten powinien być realizowany przez podmiot pełniący funkcję
operatora rewitalizacji, który zbiera informacje ilościowe i jakościowe, następnie je
analizuje i przygotowuje na ich podstawie
raporty merytoryczne i finansowe zarówno
na własne potrzeby, jak i dla urzędu miasta.
Opracowywane przez niego roczne raporty
z rewitalizacji prowadzić mają ponadto do
silniejszego poczucia partnerstwa i współodpowiedzialności zainteresowanych podmiotów, w tym społeczności lokalnej.
Efekty monitoringu są jednym z kluczowych źródeł informacji dla ewaluacji
przedsięwzięć rewitalizacyjnych po ich
zakończeniu. Ewaluacja ex post ma ocenić
wyniki interwencji wykorzystującej środki
publiczne – jej sukces lub porażkę. Oceniane są skuteczność, wydajność, użyteczność oraz trwałość efektów. Ewaluację taką
przeprowadzać powinna firma zewnętrzna
w okresie do trzech lat od zakończenia realizacji programu rewitalizacji.
Prowadzone w ramach rewitalizacji badania ewaluacyjne oraz raporty z monitorowania mają do spełnienia dwie zasadnicze funkcje: ocenę skuteczności programu
z perspektywy społecznej (koncentracja
na oddziaływaniu i efektach) oraz usprawnienie bieżącego zarządzania (koncentracja na procesie i zarządzaniu). Pierwsza
z tych funkcji wyraża ukierunkowanie systemu monitorowania na zewnątrz – przede
wszystkim do społeczności lokalnej jako
podstawowego podmiotu i beneficjenta rewitalizacji. Druga ma charakter wewnętrzny – służy uczeniu się instytucji publicznych oraz podnoszeniu jakości prowadzonej przez nie polityki.

Raporty z monitoringu oraz raporty
z ewaluacji końcowej trafiać mogą do regionalnych obserwatoriów rozwoju, stając się w ten sposób podstawą do szerszej
oceny skali i efektów rewitalizacji miast
w skali województw i całego kraju.

2.10.

Kształcenie kadr dla
rewitalizacji

Skala potrzeb rewitalizacyjnych w polskich miastach, przy ograniczonej wiedzy
i doświadczeniach w tym zakresie, tworzy
zapotrzebowanie na przygotowanie profesjonalnych kadr dla procesów rewitalizacji. Lukę tę wypełnić powinny studia podyplomowe „Rewitalizacja miast polskich
– organizacja i finansowanie” przygotowane przez Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Jagielloński. Propozycja studiów
bazuje na wynikach trzyletniego wspólnego udziału w projekcie badawczym dotyczącym rewitalizacji.

SKALA potrzeb rewitalizacyjnych w polskich miastach,
przy ograniczonej wiedzy
i doświadczeniach w tym zakresie, tworzy zapotrzebowanie na przygotowanie profesjonalnych kadr dla procesów
rewitalizacji

Celem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, których unikalny
profil edukacji i nabyte w jej trakcie umiejętności praktyczne odpowiadały będą ryn-
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kowemu zapotrzebowaniu na koordynatorów i zarządców kompleksowych procesów
rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.
Szczegółowymi celami studiów są:
– dostarczenie słuchaczom szerokiej wiedzy dotyczącej procedur delimitacji
obszarów zdegradowanych w miastach
zgodnych z wymogami UE, prawnych
podstaw
działań
rewitalizacyjnych
w Polsce i odpowiednich regulacji europejskich, zarządzania i finansowania
projektów rewitalizacyjnych, partnerstwa publiczno-prywatnego w projektach rewitalizacji oraz różnorodnych
form finansowania rewitalizacji i włączania podmiotów niepublicznych do
działań rewitalizacyjnych, partycypacji
i aktywizacji społecznej;
– praktyczne przygotowanie słuchaczy do
prowadzenia działań rewitalizacyjnych
(tworzenia lokalnych programów rewitalizacji i ich aktualizacji), wykorzystania narzędzi i technik programowania
działań rewitalizacyjnych oraz doboru
źródeł, mechanizmów i instrumentów
finansowania działań rewitalizacyjnych
na różnych etapach;
– przedstawienie słuchaczom w formie
studiów przypadków, warsztatów, wizyt studyjnych oraz wykładów zagranicznych gości i ekspertów z Polski
najlepszych praktyk w Polsce i za granicą dotyczących wdrażania programów
rewitalizacyjnych, kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań oraz wniosków
z doświadczeń negatywnych;
– stworzenie platformy e-learningowej
wykorzystywanej do prowadzenia zajęć, gromadzenia materiałów dydaktycznych, zawierającej bazę dobrych praktyk;
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– przeprowadzenie wizyt studyjnych
w celu wykorzystania zdobytej w procesie kształcenia wiedzy do oceny i wsparcia merytorycznego władz miejskich
w rozwiązywaniu problemów w realizowanych działaniach rewitalizacyjnych.

CELEM

studiów podyplomowych „Rewitalizacja miast
polskich – organizacja i finansowanie” jest wykształcenie
wysokiej klasy specjalistów
przygotowanych do programowania i zarządzania kompleksowymi procesami rewitalizacji obszarów zurbanizowanych

Słuchaczami studiów podyplomowych
będą przedstawiciele miast, pracownicy
administracji publicznej oraz wszyscy,
którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę
w dziedzinie rewitalizacji. Wybór grupy
docelowej podyktowany jest chęcią stworzenia profesjonalnej kadry przygotowanej
do programowania i wdrażania projektów
rewitalizacyjnych. Studia stanowić powinny szczególne wsparcie w zdobywaniu
potrzebnej wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i finansowania rewitalizacji
małych i średnich miast. Miasta zlecające
na zewnątrz przygotowanie programów
rewitalizacji, a potem dokumentacji projektowej, potrzebują wsparcia organizacyjnego i merytorycznego na każdym etapie realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Dobre przygotowanie merytoryczne
kadr samorządowych pozwoli ograniczyć
wydatki na te cele.
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Bolesław Domański

Studia propagowały będą kompleksostosowanych w rewitalizacji. Moduł trzeci
we rozumienie rewitalizacji jako całościopt. „Finansowanie przedsięwzięć rewitawego procesu celowej interwencji na oblizacyjnych” skupia się na finansowych
szarach zurbanizowanych podlegających
uwarunkowaniach programowania rewitadegradacji, obejmującego zagadnienia
lizacji w polskich miastach, instrumentach
społeczne, ekonomiczne i przestrzenne.
i procedurach finansowania przedsięwzięć
Pokazywały będą specyfikę uwarunkowań
rewitalizacyjnych oraz finansowaniu rewii przebiegu procesów rewitalizacji w dzieltalizacji z wykorzystaniem złożonych menicach staromiejskich, wielkich osiedlach
chanizmów finansowania, takich jak partmieszkaniowych oraz terenach poprzemynerstwo publiczno-prywatne i instrumenty
słowych, pokolejowych i powojskowych.
inżynierii finansowej. Ostatni, czwarty moKształciły będą umiejętność definiowania
duł pt. „Zarządzanie informacją w przedspołecznych, gospodarczych, przestrzensięwzięciach rewitalizacyjnych” obejmuje
nych i środowiskowych celów rewitalizatematykę informacji przestrzennej oraz
cji, a także umiejętność budowania partdanych społeczno-ekonomicznych w pronerstwa różnych podmiotów publicznych
cesie programowania rewitalizacji, technik
i prywatnych w procesach rewitalizacji
informacyjnych w procesie zarządzania
oraz rozwijania partycypacji społecznej.
przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz
Obejmowały będą całokształt problemaich monitorowania i ewaluacji.
tyki programowania i zarządzania przedProgram studiów przewiduje prowasięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz ich
dzenie zajęć w formie e-learningu, tradyfinansowania.
cyjnych wykładów, warsztatów oraz wizyt
Treści kształcenia podzielono na cztery
studyjnych. Ewaluacja procesu kształcenia
moduły, z których każdy składa się z kilbędzie miała miejsce w formie egzaminów
ku bloków tematycznych. Moduł pierwszy
pisemnych kończących poszczególne mopt. „Rewitalizacja jako proces interwencji
duły, odbioru projektów wykonywanych
w obszarach zurbaniw kilkuosobowych gruzowanych” obejmuje
pach w czasie wizyty
PROGRAM studiów podyproblematykę rozwoju
studyjnej, oraz końcoplomowych obejmuje zajęcia
i degradacji miast, powego rozliczenia mew
formie
e-learningu,
wykłalityki rozwoju lokalnerytorycznego, w tym
dów, warsztatów oraz wizyt
go i polityki miejskiej
ankiet ewaluacyjnych
studyjnych
oraz rozumienia re(jakość studiów w opiwitalizacji jako wielonii słuchaczy oraz poaspektowego procesu
ziom wiedzy i umiejętinterwencji. Drugi moduł zatytułowany
ności uzyskane przez uczestników). Studia
„Organizacja przedsięwzięć rewitalizaobejmowały będą około 200 godzin zajęć
cyjnych” dotyczy programowania i zarząteoretycznych i warsztatowych.
dzania przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi w Polsce, w tym technik zarządczych
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REWITALIZACJA MIAST POLSKICH
WYKONAWCY PROJEKTU

Redaktorzy tomów
Prof dr hab MAREK BRYX; profesor zwyczajny SGH; kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości oraz Prorektor SGH; zainteresowania badawcze obejmują szeroko rozumiany
rynek nieruchomości; szczególne zainteresowanie problemami zarządzania instytucjami
rynku nieruchomości oraz finansowania inwestycji w nieruchomości, w tym systemami
finansowania budownictwa mieszkaniowego; od kilku lat rozwój zainteresowań badawczych w kierunku problematyki zarządzania procesami i finansowania procesów rewitalizacji miast, a nawet szerzej - innowacyjności i rozwoju obszarów miejskich
Udział w projekcie:
Redaktor, autor rozdziałów w tomach:
Tom 3 pt. Rewitalizacja miast w Niemczech
Tom 7 pt. Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji
Autor Aneksu nr 1 do tomu 9. pt. Założenia polityki rewitalizacji w Polsce
Dr ROBERT GUZIK; adiunkt w Zakładzie Rozwoju Regionalnego IGiGP UJ; jego zainteresowania badawcze to: geografia społeczeństwa informacyjnego, gospodarka oparta
na wiedzy, geografia przestępczości, dostępność do usług w różnych skalach przestrzennych, geografia szkolnictwa, geografia Unii Europejskiej
Udział w projekcie:
Redaktor, autor rozdziałów w tomie 1 pt. Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii
Współautor rozdziału 1 w Tomie 9. pt. Założenia polityki rewitalizacji w Polsce
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Dr ALEKSANDRA JADACH-SEPIOŁO; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; zainteresowania badawcze to: rewitalizacja i rozwój miast, gentryfikacja, programowanie
i finansowanie projektów miejskich, potencjał inwestycyjny miast, instrumenty inżynierii
finansowej w rozwoju miastich, potencjał inwestycyjny miast, instrumenty inżynierii finansowej w rozwoju miast
Udział w projekcie:
Redaktor, autorka rozdziałów w tomie 3 pt. Rewitalizacja miast w Niemczech
Autorka rozdziału 5 w Tomie 5 pt. Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce
Autorka rozdziału 5 w Tomie 6 pt. Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją
Współautorka rozdziałów 9 i 11 w Tomie 8 pt. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
Współautorka rozdziałów 3 oraz 7 w Tomie 9. pt. Założenia polityki rewitalizacji w Polsce
Autorka Aneksu nr 2 do Tomu 9. pt. Założenia polityki rewitalizacji w Polsce
Mgr KAROL JANAS; Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, doktorant w Instytucie Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ; zainteresowania badawcze: geografia społeczna, geografia miast, zagadnienia tożsamości i terytorialnej i więzi społecznych, partycypacja społeczna, rewitalizacja, problematyka wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego,
problematyka rozwoju społeczno-gospodarczego krajów byłego ZSRR.
Udział w projekcie:
Redaktor, autor rozdziałów w Tomie 10 pt. Model rewitalizacji
Autor rozdziału 9 w Tomie 1 pt. Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii
Współautor rozdziału 11 w Tomie 1 pt. Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii
Dr WOJCIECH JARCZEWSKI; adiunkt w Instytucie Rozwoju Miast; szczególnie intryguje
go pytanie: jak władze samorządowe na poziomie lokalnym i regionalnym mogą animować i wspierać rozwój społeczno-gospodarczy? Szukając odpowiedzi na to pytanie,
w ramach projektów polskich i międzynarodowych, zajmował się już takimi zagadnieniami jak: przyciąganie inwestorów do gmin, czynniki lokalizacji inwestycji zagranicznych,
ocena efektywności projektów i programów pomocowych współfinansowanych z funduszy UE, rewitalizacja polskich miast, powstawanie nowych gmin.
Udział w projekcie:
Redaktor, autor rozdziałów w tomach:
Tom 4 pt. Przestrzenne aspekty rewitalizacji
Tom 8 pt. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
Tom 10 pt. Model rewitalizacji
Tom 11 pt. System monitorowania rewitalizacji
Autor rozdziału 2 w Tomie 9. pt. Założenia polityki rewitalizacji w Polsce
Mgr JANUSZ JEŻAK; urbanista, kierownik Zakładu Ekonomiki Przestrzeni Instytutu Rozwoju Miast; autor planów miejscowych, studiów uwarunkowań, opracowań eksperckich
podejmujących problematykę rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich; w swo-
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jej pracy koncentruje się na zagadnieniach optymalizacji procesów zagospodarowania
przestrzeni, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik analizy danych; jego zainteresowania badacze koncentrują się na zagadnieniach związanych z ekonomiką przestrzeni, procesach suburbanizacji a także problemach zarządzania w gospodarce przestrzennej.
Udział w projekcie:
Redaktor, autor rozdziałów w tomie 11 pt. System monitorowania rewitalizacji
Autor rozdziału 12 w Tomie 8 pt. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
Dr ALINA MUZIOŁ-WĘCŁAWOWICZ, geograf, wykładowca na Politechnice Warszawskiej, ekspert w Banku Gospodarstwa Krajowego, członek stowarzyszenia Forum Rewitalizacji; pecjalista w dziedzinie polityki i gospodarki mieszkaniowej, rewitalizacji, rozwoju lokalnego; autorka szeregu publikacji z dziedziny geografii mieszkalnictwa, polityki
mieszkaniowej, teoretycznych i praktycznych aspektów rewitalizacji miast w Polsce
Udział w projekcie:
Redaktor, autor rozdziałów w Tomie 12 pt. Przykłady rewitalizacji miast
Autorka rozdziału 2 w tomie 4 pt. Przestrzenne aspekty rewitalizacji
Redaktor raportu Rozpoznanie i ocena podjętych po 1990 roku, ważniejszych działań
rewitalizacyjnych z punktu widzenia podstaw prawnych, procedury decyzyjnej i procesu
realizacyjnego, a także najistotniejszych przeszkód utrudniających ich realizację
Dr WŁADYSŁAW RYDZIK; Instytut Rozwoju Miast; zainteresowania badawcze to: zarządzania rozwojem miast, analizy rynku nieruchomości, mieszkalnictwo
Udział w projekcie:
Redaktor, autor rozdziałów w Tomie 6 pt. Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania
rewitalizacją
Dr hab. arch. KRZYSZTOF SKALSKI, prof. UJ; Instytut Spraw Publicznych UJ; specjalista
w dziedzinie odnowy miast, rewitalizacji starych dzielnic miejskich i urbanistyki operacyjnej; przygotowywał studia dla wielu programów rewitalizacji za granicą i koordynował próby krajowe; prowadził badania na temat wpływu nauk humanistycznych na projektowanie architektoniczne, badania partycypacji mieszkańców w zagospodarowaniu
przestrzeni, prace nad budową systemów rewitalizacji
Udział w projekcie:
Autor Tomu 2. pt. Rewitalizacja we Francji – zarządzanie przekształceniami obszarów
kryzysowych w miastach
Współautor rozdziału 3 oraz 7 w Tomie 9. pt. Założenia polityki rewitalizacji w Polsce
Dr inż. WIESŁAW WAŃKOWICZ; adiunkt w Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie; specjalista w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego, w tym rewitalizacja, planowanie systemów transportowych, zagadnień ekonomiki przestrzeni, przygotowania
i programowania projektów inwestycyjnych, wspomagania procesów decyzyjnych i analiz decyzyjnych
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Udział w projekcie:
Redaktor, autor rozdziałów w Tomie 10 pt. Model rewitalizacji
Autor rozdziału 5 w Tomie 9. pt. Założenia polityki rewitalizacji w Polsce
Dr hab. ANDRZEJ ZBOROWSKi; adiunkt w Zakładzie Geografii Ludności, Rolnictwa
i Osadnictwa IGiGP UJ; jego zainteresowania badawcze to: geografia ludności, geografia
miast ze szczególnym uwzględnieniem procesów urbanizacji, geografia społeczna – zagadnienia jakości życia, metody ilościowe w geografii
Udział w projekcie:
Redaktor, autor rozdziałów w Tomie 5 pt. Demograficzne i społeczne uwarunkowania
rewitalizacji miast w Polsce
Autor rozdziału 5 w Tomie 8 pt. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
Dr hab. arch. ZYGMUNT ZIOBROWSKI, prof. IRM; Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
Instytut Rozwoju Miast, specjalność: urbanistyka, planowanie przestrzenne, planowanie
i zarządzanie rozwojem miast i regionów miejskich, rewitalizacja, metody wykorzystania
i zarządzania informacją przestrzenną
Udział w projekcie:
Redaktor, autor rozdziałów w Tomie 8 pt. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
Redaktor, autor rozdziałów w Tomie 9 pt. Założenia polityki rewitalizacji w Polsce

Autorzy i współautorzy rozdziałów
Mgr NATALIA BATZ, doktorantka w Institut für Stadt- und Regionalplanung Technische
Universität Berlin, pola badawcze to: finansowanie, koordynacja i monitoring procesów
zrównoważonego rozwoju i rewitalizacji miast
Udział w projekcie:
Autorka Części II – Rewitalizacja Lipska w Tomie 3 pt. Rewitalizacja miast w Niemczech
Współautorka rozdziałów 2 i 3 w Tomie 3 pt. Rewitalizacja miast w Niemczech
Dr hab. STANISŁAW BELNIAK, prof. UEK; ekspert w dziedzinie rynku nieruchomości
i rewitalizacji miast; pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Krakowskiej, Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie; rzeczoznawca
majątkowy; autor i współautor ponad 100 publikacji i ponad 50 opracowań z zakresu
gospodarki nieruchomościami, rewitalizacji miast, prywatyzacji przedsiębiorstw
Udział w projekcie:
Współautor rozdziału 8 w Tomie 8 pt. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
Prof dr hab MAREK BRYX; patrz str. 53
Mgr MAGDALENA DEJ; doktorantka w Zakładzie Rozwoju Regionalnego IGiGP UJ; jej
zainteresowania badawcze to: geografia wsi, rozwój lokalny i regionalny, społeczne i go-
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spodarcze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, funkcjonowanie dużych przedsiębiorstw w wiejskich obszarach peryferyjnych
Udział w projekcie:
Współautorka rozdziałów 4 i 6 w Tomie 5 pt. Demograficzne i społeczne uwarunkowania
rewitalizacji miast w Polsce
Mgr inż. arch. TOMASZ DELOWSKI; wiceprezes Centrum Projektów Regionalnych SA
w Katowicach; pola badawcze to: rewitalizacja miast, partnerstwa publiczno-prywatne,
ekspert i doradca Funduszu Powierniczego Jessica dla woj. Zachodniopomorskiego,
rozwój nowych założeń miejskich, budownictwo mieszkaniowe oraz zarządzanie sferą
mieszkalnictwa, gospodarka nieruchomościami – rozwój nieruchomości
Prof. dr hab. BOLESŁAW DOMAŃSKI; Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński; zainteresowania badawcze: rozwój regionalny i lokalny, uwarunkowania i skutki inwestycji zagranicznych, restrukturyzacja regionów i miast
przemysłowych, rewitalizacja miast, przekształcenia terenów poprzemysłowych
Udział w projekcie:
Autor rozdziału 4 w Tomie 4 pt. Przestrzenne aspekty rewitalizacji.
Współautor rozdziału 3 w Tomie 8 pt. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
Współautor rozdziału 1 w Tomie 9 pt. Założenia polityki rewitalizacji w Polsce
Mgr JADWIGA GAŁKA; doktorantka w Zakładzie Geografii Ludności, Rolnictwa i Osadnictwa IGiGP UJ; jej zainteresowania badawcze to: geografia ludności, geografia rolnictwa i osadnictwa, metody analizy przestrzennej
Udział w projekcie:
Współautorka rozdziału 3 w Tomie 5 pt. Demograficzne i społeczne uwarunkowania
rewitalizacji miast w Polsce
Dr GABRIEL GŁÓWKA; pracownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości SGH; zainteresowania badawcze związane głównie z systemami finansowania nieruchomości; autor
wielu publikacji poświęconych tym problemom, duże doświadczenie praktyczne dotyczące finansowania nieruchomości uzyskane podczas pełnienia funkcji kierowniczych
w sektorze bankowym
Udział w projekcie:
Współautor rozdziału 9 w Tomie 8 pt. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
Mgr KATARZYNA GORCZYCA; asystent w Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie, doktorantka w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego;
zainteresowania badawcze: geografia miast, wielkie osiedla mieszkaniowe, rewitalizacja
obszarów miejskich, planowanie przestrzenne
Udział w projekcie:
Autorka rozdziału 5 oraz współautorka rozdziału 16 w Tomie 1 pt. Rewitalizacja miast
w Wielkiej Brytanii
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Autorka rozdziału 3 w Tomie 4 pt. Przestrzenne aspekty rewitalizacji
Współautorka rozdziału 6 w Tomie 5 pt. Demograficzne i społeczne uwarunkowania
rewitalizacji miast w Polsce
Współautorka rozdziału 3 w Tomie 1 pt. Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii
Mgr JANUSZ GÓRECKI; doktorant w Zakładzie Rozwoju Regionalnego IGiGP UJ; jego
zainteresowania badawcze to: zakorzenienie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w Polsce, świadomość regionalna, problematyka pograniczy kulturowych
Udział w projekcie:
Współautor rozdziału 7 w Tomie 5 pt. Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce
Dr ROBERT GUZIK; patrz str. 53
Dr KRZYSZTOF GWOSDZ; adiunkt w Zakładzie Rozwoju Regionalnego IGiGP UJ; jego
zainteresowania badawcze to: uwarunkowania lokalnego i regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwój i przekształcenia konurbacji przemysłowych, restrukturyzacja miast i regionów przemysłowych, geografia historyczna, geografia kultury
Udział w projekcie:
Współautor rozdziału 3 w Tomie 8 pt. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
Dr inż. arch. EWA HECZKO-HYŁOWA; Sekretarz Naukowy Instytut Rozwoju Miast; pola
badawcze: architektura krajobrazu miejskiego; zrównoważony, zintegrowany rozwój
i odnowa miast, rewitalizacja i reurbanizacja; system przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem i odnową miast
Udział w projekcie:
Autorka rozdziału 7 w Tomie 5 pt. Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce
Dr IRENA HERBST; adiunkt Katedry Inwestycji SGH; autorka kilkudziesięciu publikacji
dotyczących budownictwa mieszkaniowego, partnerstwa publiczno – prywatnego i rewitalizacji miast, między innymi: koncepcji banku budownictwa mieszkaniowego, prywatyzacji budownictwa, społecznego budownictwa czynszowego i roli BGK w jego finansowaniu, systemu kredytów kontraktowych i hipotecznych oraz programu reformy
budownictwa mieszkaniowego.
Udział w projekcie:
Autorka rozdziału 4 w Tomie 7 pt. Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji
Współautorka rozdziałów 9 oraz 11 w Tomie 8 pt. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
Mgr MACIEJ HUCULAK, Instytutu Rozwoju Miast, współautor licznych publikacji z zakresu inwestycji zagranicznych, funkcji i roli Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce,
klimatu inwestycyjnego, rozwoju regionalnego, geografii przemysłu, w tym w szczególności spożywczego, członek PTG
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Udział w projekcie:
Autor rozdziału 5 w Tomie 4 pt. Przestrzenne aspekty rewitalizacji
Dr ALEKSANDRA JADACH-SEPIOŁO; patrz str. 54
Mgr KAROL JANAS; patrz str. 54
Dr WOJCIECH JARCZEWSKI; patrz str. 54
Mgr JANUSZ JEŻAK; patrz str. 54
Mgr AGATA JUREK-ZBROJSKA, doktorantka w Szkole Głównej Handlowej; radca prawny
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, ekspert w dziedzinie prawa nieruchomości, od wielu lat doradza inwestorom polskim i zagranicznym w zakresie inwestycji
na rynku nieruchomości; autorka licznych publikacji i wykładów z zakresu prawa nieruchomości. zainteresowania badawcze zarządzanie przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi
Udział w projekcie:
Współautorka rozdziałów 17, 18, 19 w Tomie 3 pt. Rewitalizacja miast w Niemczech
Dr hab. ANNA KARWIŃSKA, prof. UEK; kierownik Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; prowadzi zajęcia z przedmiotów: socjologia ogólna, socjologia
stosunków międzynarodowych, socjologia miasta, społeczno-kulturowe uwarunkowania
gospodarki przestrzennej; uczestnik projektów krajowych i zagranicznych dotyczących
zagadnień społecznych, rewitalizacji czy kapitału społecznego; autorka wielu opracowań
i studiów o Krakowie i KOM
Udział w projekcie:
Autorka rozdziału 6 w Tomie 8 pt. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
Mgr inż. arch. EWA KIPTA; główny specjalista, Urząd Miasta Lublina, zainteresowania
badawcze: rewitalizacja zespołów miejskich, partycypacja społeczna, zintegrowane zarządzanie rozwojem, renowacja zabytków, przekształcenia układów urbanistycznych,
rozwój zrównoważony w skali lokalnej i regionalnej
Mgr ARKADIUSZ KOCAJ; doktorant w Zakładzie Rozwoju Regionalnego IGiGP UJ; jego
zainteresowania badawcze to: geografia społeczno-ekonomiczna, geografia przemysłu,
geografia historyczna, tradycyjne działalności wytwórcze
Udział w projekcie:
Autor rozdziałów 4 i 8 w Tomie 1 pt. Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii
Dr MARCIN KOPEĆ; zainteresowania badawcze to: rewitalizacja miejskich obszarów
zdegradowanych, rozwój miast
Udział w projekcie:
Współautor rozdziału 4 w Tomie 6 pt. Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją
Dr inż. arch. ADAM KOWALEWSKI; przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; Prezes RN Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej; Członek Państwo-
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wej Rady Gospodarki Przestrzennej; Koordynator Projektów w Instytucie Rozwoju Miast;
autor kilkunastu nagrodzonych prac konkursowych architektonicznych i urbanistycznych
oraz zrealizowanych projektów architektonicznych
Mgr EDYTA KOWALSKA; Zastępca Dyrektora Biura ds. Inwestycji Urząd Miasta Łodzi;
zajmuję się między innymi: zarządzaniem procesami rewitalizacji, projektami społecznymi wspomagającymi procesy rewitalizacji
Prof. dr hab. TADEUSZ KUDŁACZ; kierownik Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Gospodarki Regionalnej; główne zainteresowania naukowe to: rozwój i polityka regionalna i lokalna, ekonomiczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, programowanie rozwoju jednostek terytorialnych
poziomu regionalnego i lokalnego, zagospodarowanie przestrzenne w układach jednostek terytorialnych
Udział w projekcie:
Współautor rozdziału 4 w Tomie 6 pt. Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją
Mgr MICHAŁ KURYŁO; Instytut Rozwoju Miast; zainteresowania badawcze to między innymi: rewitalizacja terenów powojskowych, aspekty finansowe rewitalizacji, regionalistyka
Udział w projekcie:
Współautor rozdziału 7 w Tomie 4 pt. Przestrzenne aspekty rewitalizacji
Współautor rozdziału 13 w Tomie 8 pt. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
Dr hab. ELŻBIETA MĄCZYŃSKA, profesor nadzwyczajny SGH; kierownik Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa; kierownik studiów podyplomowych: „Wycena Nieruchomości”; pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN; Prezes Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; Specjalność:
ekonomia, wycena przedsiębiorstw
Udział w projekcie:
Współautorka rozdziału 5 w Tomie 3 pt. Rewitalizacja miast w Niemczech
Autorka rozdziału 3 w tomie 7 pt. Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji
Dr GRZEGORZ MICEK; adiunkt w Zakładzie Rozwoju Regionalnego IGiGP UJ; jego zainteresowania badawcze to: rozwój lokalny i regionalny, układy przestrzenne poziomu
innowacyjności polskiej gospodarki, uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w różnych skalach przestrzennych, metody badań geografii społeczno-ekonomicznej
Udział w projekcie:
Autor rozdziałów 2, 10, 11, 13, 15 w Tomie 1 pt. Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii
Współautor rozdziału 14 Tomie 1 pt. Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii
Dr inż. arch. IZABELA MIRONOWICZ; adiunkt w Katedrze Planowania Przestrzennego
na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej; zainteresowania badawcze ogni-
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skują się wokół problematyki transformacji miast, co z jednej strony prowadzi do studiów
nad nową forma miasta, z drugiej zaś do zagadnień związanych z rewitalizacją; osobnym
działem jest rozwijana we Wrocławiu koncepcja symulacji rozwoju struktur przestrzennych przy użyciu modeli matematycznych.
Udział w projekcie:
Autorka rozdziału 2 w Tomie 8 pt. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
Mgr MARTA MODELEWSKA; doktorantka w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości SGH;
zainteresowania badawcze skupiają się wokół: rewitalizacji miast, rozwoju zrównoważonego, transportu miejskiego, finansowania inwestycji miejskich oraz partnerstwa publiczno-prywatnego
Udział w projekcie:
Współautorka rozdziałów 18, 19, autorka rozdziałów 20-23 w Tomie 3 pt. Rewitalizacja
miast w Niemczech
Współautorka rozdziału 9 w Tomie 8 pt. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
Dr ALINA MUZIOŁ-WĘCŁAWOWICZ; patrz str. 55
Dr hab. inż. arch. ALEKSANDER NOWORÓL, profesor UJ; dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ; pola i zainteresowania badawcze: zarządzanie w administracji publicznej,
projektowanie urbanistyczno-architektoniczne, instrumenty gospodarczego i przestrzennego rozwoju terytorialnego oraz aktywizacji obszarów, planowanie strategiczne i inwestycyjne – finansowanie inwestycji publicznych, partnerstwo w realizacji zadań publicznych, rewitalizacja i regeneracja przestrzenna
Udział w projekcie:
Redaktor rozdziału 4 w Tomie 9 pt. Założenia polityki rewitalizacji w Polsce
Dr KAMILA NOWORÓL; pracownik firmy konsultingowej; zainteresowania badawcze
to: zarządzanie publiczne, partycypacja publiczna, partnerstwo w realizacji zadań publicznych, Instrumenty lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, rewitalizacja
i regeneracja przestrzenna (programowanie, wdrażanie, ewaluacja), promocja i PR w sektorze publicznym, problematyka aktywizacji zawodowej i rynku pracy
Udział w projekcie:
Współautorka rozdziału 4 w Tomie 9 pt. Założenia polityki rewitalizacji w Polsce
Dr KATARZYNA PETER-BOMBIK; adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych UJ; prace naukowe dotyczą między innymi: finansów publicznych, zarządzania publicznego oraz zarządzania rozwojem
Udział w projekcie:
Współautorka rozdziału 4 w Tomie 9 pt. Założenia polityki rewitalizacji w Polsce
Dr IGA PIETRASZKO-FURMANEK; asystent w Instytucie Spraw Publicznych UJ; prace
naukowe skupiają się wokół tematów związanych z rozwojem lokalnym i regionalnym,
zarządzaniem gminą, partycypacją publiczną
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Udział w projekcie:
Współautorka rozdziału 4 w Tomie 9 pt. Założenia polityki rewitalizacji w Polsce
Dr inż. WŁADYSŁAW RYDZIK; patrz str. 55
Dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF SKALSKI, prof. UJ; patrz str. 55
Dr KATARZYNA G. SOBIECH-GRABKA; adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości
SGH; zainteresowania badawcze to między innymi: partnerstwo publiczno-prywatne, ryzyko inwestycyjne, rewitalizacja miast, polityka gospodarcza okresu transformacji
Udział w projekcie:
Współautorka rozdziału 9 w tomie 8 pt. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
Dr hab. MARIA SOJA; adiunkt w Zakładzie Geografii Ludności, Rolnictwa i Osadnictwa
IGiGP UJ; jej zainteresowania badawcze to: geografia ludności, problemy społeczno-demograficzne problemów wiejskich, przemiany ludnościowe na obszarach górskich Polski
i Francji, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Udział w projekcie:
Współautorka rozdziału 2 w Tomie 5 pt. Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce
Dr PIOTR TRZEPACZ; asystent w Zakładzie Geografii Ludności, Rolnictwa i Osadnictwa IGiGP UJ; jego zainteresowania badawcze to: cykl życia sieci miast, przestrzenne
uwarunkowania zachowań wyborczych, mechanizmy kształtujące przestrzenny podział
rynku usług pasażerskiego transportu lotniczego w Polsce, geografia ciążeń społeczno-ekonomicznych miast i regionów, infrastruktura transportu a metropolizacja
Udział w projekcie:
Współautor rozdziału 3 w Tomie 1 pt. Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii
Współautor rozdziału 16 w Tomie 1 pt. Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii
Mgr inż. arch. ALDO VARGAS TETMAJER; pracownik Instytutu Rozwoju Miast; doktorant
Instytutu Spraw Publicznych UJ; członek projektów badawczych i projektów upowszechniania wiedzy z zakresu planowania przestrzennego, zarządzania w administracji i urbanistyki; zainteresowania naukowe: rewitalizacja miejska, strategie rozwoju lokalnego
i regionalnego, planowanie urbanistyczne, procesy społeczno-ekonomiczne i przestrzenne rozwoju miast, regulacje oraz polityki i instrumenty rozwoju miast
Udział w projekcie
Współautor rozdziału 4 w Tomie 9 pt. Założenia polityki rewitalizacji w Polsce
Dr WIESŁAW WAŃKOWICZ; patrz str. 55
Dr ANNA WARYCH-JURAS; asystent w Zakładzie Geografii Ludności, Rolnictwa i Osadnictwa IGiGP UJ; jej zainteresowania badawcze to: zagadnienia ludnościowe ze szczególnym uwzględnieniem migracji, geografia miast, geografia polityczna
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Udział w projekcie:
Współautorka rozdziału 3 w Tomie 5 pt. Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce
Mgr MAREK WĘGLOWSKI; Instytut Rozwoju Miast; zainteresowania badawcze to między innymi: planowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, samorząd terytorialny,
rynek nieruchomości
Udział w projekcie:
Autor rozdziałów 2 i 3 w Tomie 6 pt. Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją
Autor rozdziału 7 w Tomie 8 pt. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
Dr inż. MACIEJ W. WIERZCHOWSKI; Instytut Rozwoju Miast; zainteresowania badawcze
to: prawno-finansowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, ekonomiczne i przestrzenno-organizacyjne problemy scalania i wymiany gruntów rolnych i leśnych oraz scalania i podziału nieruchomości, gospodarka gruntami dla budownictwa mieszkaniowego,
techniczno-organizacyjne i ekonomiczne problemy remontów i modernizacji zasobów
budowlanych, rewitalizacja nieruchomości
Udział w projekcie:
Autor rozdziału 1 w Tomie 6 pt. Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją
Współautor rozdziału 8 w Tomie 8 pt. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
Dr Joanna WIĘCŁAW-MICHNIEWSKA; adiunkt w Zakładzie Geografii Ludności, Rolnictwa i Osadnictwa IGiGP UJ; jej zainteresowania badawcze to: geografia miast ze szczególnym uwzględnieniem strefy podmiejskiej, aktywność budowlana, poziom i jakość życia mieszkańców miast
Udział w projekcie:
Współautorka rozdziału 3 w Tomie 1 pt. Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii
Współautorka rozdziału 16 w Tomie 1 pt. Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii
Mgr JACEK WOŹNIAK; Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Zarządu ds. Planowania Strategicznego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; prawnik; autor licznych artykułów na temat polityki rozwoju regionalnego i zarządzania funduszami UE, był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie strategii rozwoju
województw, programy przedakcesyjne Phare 2000-2003, program ZPORR 2004-6 oraz
przygotowania do wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-13
Udział w projekcie:
Współautor rozdziału 4 w Tomie 9 pt. Założenia polityki rewitalizacji w Polsce
Dr inż. arch. DANIEL ZAŁUSKI; adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej; urbanista, architekt – zainteresowania przekształceniami terenów kolejowych, w tym w szczególności przebudową dworców
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i przystanków, budową polskich kolei dużych prędkości, rewitalizacją terenów poprzemysłowych i pokolejowych, projektowaniem systemów przestrzeni publicznych i nowych
struktur urbanistycznych
Udział w projekcie:
Autor rozdziału 6 w Tomie 4 pt. Przestrzenne aspekty rewitalizacji
Dr hab. ANDRZEJ ZBOROWSKI; patrz str. 56
Mgr GRZEGORZ ZĘBIK; doktorant w Zakładzie Geografii Ludności, Rolnictwa i Osadnictwa IGiGP UJ; jego zainteresowania badawcze to: geografia miast i ludności ze szczególnym uwzględnieniem procesów suburbanizacji
Udział w projekcie:
Współautor rozdziału 7 w Tomie 5 pt. Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce
Dr hab. arch. ZYGMUNT ZIOBROWSKI, prof. IRM; patrz str. 56

Autorzy eksertyz i opracowań specjalistycznych
Ponadto opracowano szereg analiz i studiów, które nie zostały opublikowane w formie
książkowej, natomiast będą zamieszczone na stronie internetowej.
Mgr JERZY ADAMSKI; Opracowanie raportu pt. Analiza lokalnych programów rewitalizacji
Prof. dr hab. inż. arch. ALEKSANDER BÖHM; Rewitalizacja krajobrazu miejskiego
Dr MACIEJ BORS; Metoda analizy i oceny projektów rewitalizacji – QAT HOUSE ES
Mgr ALEKSANDRA CZYŻEWSKA; Redaktor raportu pt. Rozpoznanie i ocena podjętych
po 1990 roku, ważniejszych działań rewitalizacyjnych z punktu widzenia podstaw prawnych, procedury decyzyjnej i procesu realizacyjnego, a także najistotniejszych przeszkód
utrudniających ich realizację
Dr ANDRZEJ GAŁĄZKA; Współautor opracowania pt. Przegląd definicji i uporządkowanie pojęć stosowanych w literaturze i praktyce dla określenia różnych elementów
i aspektów procesów rewitalizacji
Mgr PAWEŁ HAŁAT; Współautor opracowania pt. Zarządzanie procesami rewitalizacji
– model dla Polski. Partycypacja społeczna
Dr ALEKSANDRA JADACH-SEPIOŁO; Doświadczenia krajowe i przegląd literatury krajowej dotyczącej rewitalizacji
Dr inż. STANISŁAW KARCZMARCZYK; Zagadnienia technologiczne w procesach rewitalizacji miast
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Prof dr hab. ANNA KARWIŃSKA; Rewitalizacja miast polskich w perspektywie socjologicznej – zagadnienia społeczne
Mgr MARCIN KOPEĆ; Współautor opracowania pt. Analiza dokumentów planistycznych
rządu oraz władz samorządowych poziomu wojewódzkiego pod kątem projektowanych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych po 2006 roku
Dr JERZY KOPYRA; Wstępne założenia do projektowanej regulacji ustawowej w zakresie
rewitalizacji miast polskich
Dr JAN KORNIŁOWICZ; Współautor opracowania pt. Ocena stopnia degradacji technicznej i funkcjonalnej polskich miast na wybranych przykładach i w oparciu o zgromadzone informacje
MAREK KOZŁOWSKI; Rewitalizacja w wybranych miastach Azji, USA i Australii – możliwości wykorzystania doświadczeń dla polskich miast
Dr hab. PROF. TADEUSZ KUDŁACZ; Analiza dokumentów planistycznych rządu oraz
władz samorządowych poziomu wojewódzkiego pod kątem projektowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych po 2006 roku
LILLE METROPOLE; Przewodnik zarządzania projektem
Mgr inż. arch. DAGMARA MLICZYŃSKA-HAJDA; Autorka opracowań:
Rewitalizacja w Dzierżoniowie. Raport z badania.
Ekspertyza określająca zakres i metodę badania rewitalizacji w miastach.
Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju – założenia
Mgr MARTA MODELEWSKA, Rozpoznanie dotychczasowych programów kształcenia
w dziedzinie rewitalizacji w Polsce
Dr YUSNANI MOHD YUSOF; Revitalisation of Selected Cities in the Asia-Pacific Rim:
Implications for Polish Cities
Dr hab. ALEKSANDER NOWORÓL, prof. UJ; Współautor opracowania pt. Zarządzanie
procesami rewitalizacji – model dla Polski. Partycypacja społeczna
Dr KAMILA NOWORÓL; Współautor opracowania pt. Zarządzanie procesami rewitalizacji – model dla Polski. Partycypacja społeczna
Dr hab. arch. KRZYSZTOF SKALSKI; Programy kształcenia zawodowego w dziedzinie
rewitalizacji (odnowy miast) we Francji
Mgr MARIA THIEL; Współautorka opracowania pt. Ocena stopnia degradacji technicznej
i funkcjonalnej polskich miast na wybranych przykładach i w oparciu o zgromadzone
informacje
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Prof. dr hab. inż. arch. WITOLD A. WERNER; Współautor opracowania pt. Ocena stopnia degradacji technicznej i funkcjonalnej polskich miast na wybranych przykładach
i w oparciu o zgromadzone informacje
Mgr MAREK WĘGLOWSKI; Autor opracowań:
Ocena sytuacji prawnej w zakresie problematyki rewitalizacji miast.
Rozpoznanie instytucji działających na polu rewitalizacji i ich kompetencji a także ocena
ich komplementarności w stosunku do specyfiki procesów rewitalizacyjnych
Dr inż. MACIEJ WIERZCHOWSKI; Autor opracowań:
Ocena idei, koncepcji, barier, problemów, standardów i instrumentów w planowaniu
i prowadzeniu procesów rewitalizacji.
Ocena znaczenia praw do nieruchomości w procesie rewitalizacji (diagnoza aktualnego
stanu)
Prof. dr hab. inż. arch. HANKA ZANIEWSKA; Współautorka opracowania pt. Ocena
stopnia degradacji technicznej i funkcjonalnej polskich miast na wybranych przykładach
i w oparciu o zgromadzone informacje
Dr Tomasz Żelawski; Współautor opracowania pt. Ocena stopnia degradacji technicznej
i funkcjonalnej polskich miast na wybranych przykładach i w oparciu o zgromadzone
informacje

66
04_autorzy.indd 66

2010-05-31 15:31:13

Spis tomów

PUBLIKACJE

REWITALIZACJA MIAST POLSKICH
SPIS TOMÓW

Tom 1 Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii
Część I. Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii
1. Wprowadzenie – Guzik R.
2. Kontekst i geneza procesów rewitalizacji – Micek G., Guzik R., Gorczyca K., Kocaj A.
2
3. Wsp
Współczesne procesy rewitalizacji w Wielkiej Brytanii – Guzik R., Micek G.,
Gorczyca K., Wi
Więcław-Michniewska J., Trzepacz P., Janas K., Kocaj A.
4. Rewitalizacja według typów terenów – Kocaj A., Więcław-Michniewska J., Trzepacz P., Gorczyca K.
5. Rewitalizacja według typów rozwijanych funkcji – Gorczyca K., Micek G., Guzik R.
6. Przyszłość rewitalizacji w Wielkiej Brytanii – Guzik R.
7. Podsumowanie – Guzik R.
Część II. Rewitalizacja w Newcasle upon Tyne/Gateshead i Sunderland
8. Ekonomiczna i społeczna charakterystyka Północno-Wschodniej Anglii – Kocaj A.
9. Rewitalizacja w Newcastle upon Tyne i Gateshead – Janas K.
10. Rewitalizacja w Sunderland – Micek G.
11. Podsumowanie i wnioski – Janas K., Micek G.
Część III. Ocena możliwości wykorzystania doświadczeń brytyjskich w warunkach polskich
12. Wprowadzenie – Guzik R.
13. Rozwiązania prawne i finansowe – Micek G.
14. Rozwiązania instytucjonalne i organizacyjne – Guzik R., Micek G.
15. Systemy monitorowania i oceny – Micek G.
16. System konsultacji społecznych – Więcław-Michniewska J., Trzepacz P., Gorczyca K.
17. Podsumowanie – Guzik R.
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Tom 2 Rewitalizacja miast we Francji – zarządzanie przekształceniami obszar
obszarów kryzysowych w miastach – Krzysztof Skalski
Wprowadzenie
1. Wprowadzenie: rewitalizacja (odnowa miast) polityki miejskie
2. Chronologia odnowy miast na tle polityki miejskiej 1945–2000
3. Rewitalizacja a polityka miejska w latach osiemdziesiątych
osiemdziesi
do 2008 roku
4. Transfer doświadczeń zagranicznych: uwarunkowania i kierunki
5. Polityka rewitalizacji miast małych i średnich we Francji
6. Vannes: konsekwentna polityka rewitalizacji miasta średniej wielkości – Operacja Programowania OPAH
7. Rewitalizacja miasta Roubaix
8. Regionalna polityka gruntowa dla rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i odłogów urbanistycznych
9. Rewitalizacja powojennych dzielnic – osiedli mieszkaniowych
10. Finansowanie polityki mieszkaniowej i programów odnowy urbanistycznej
11. Doświadczenia francuskie a budowa systemu zarządzania odnową miast w Polsce

Tom 3 Rewitalizacja miast w Niemczech
Część I. Rewitalizacja miast w Niemczech
Cz
1. Wprowadzenie – Bryx M.
2. Kontekst i geneza proces
procesów rewitalizacji – Jadach-Sepioło A., Krawczyk N.
3. Zasady rewitalizacji – Jadach–Sepio
Jadach–Sepioło A., Krawczyk N.
4. Spo
Społeczne aspekty rewitalizacji – Jadach-Sepioło A.
5. Rewitalizacja a rynek nieruchomości – Bryx M., Mączyńska E.
6. Rewitalizacja według typów terenu – Jadach-Sepioło A.
7. Rewitalizacja według typów rozwijanych funkcji – Jadach-Sepioło A.
8. Podsumowanie. Efekty programów rewitalizacji w Niemczech – Jadach-Sepioło A., Krawczyk N.
Część II. Rewitalizacja Lipska – Krawczyk N.
9. Ekonomiczna i społeczna charakterystyka Saksonii i Lipska
10. Odnowa Lipska
11. Szczegółowa analiza wybranych przypadków odnowy miejskiej
12. Zarządzenie procesami rewitalizacji w Lipsku. Struktury organizacyjne procesów rewitalizacji
13. Finansowanie programów rewitalizacji
14. Monitoring procesów rewitalizacji w Lipsku
15. Efekty rewitalizacji w Lipsku
16. Podsumowanie
Część III. Rewitalizacja Bremy
17. Ekonomiczna i społeczna charakterystyka Landu i miasta Brema – Jurek-Zbrojska A.
18. Odnowa Bremy – Modelewska M., Jurek–Zbrojska A.
19. Szczegółowa analiza wybranych przypadków rewitalizacji – Modelewska M., Jurek-Zbrojska A.
20. Zarządzanie procesami organizacyjnymi – Modelewska M.
21. Monitoring procesów rewitalizacji w Bremie – Modelewska M.
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22. Efekty rewitalizacji w Bremie – Modelewska M.
23. Podsumowanie – Modelewska M.
Część IV. Ocena możliwości wykorzystania doświadczeń niemieckich w Polsce – Bryx M.
24. Wprowadzenie – wnioski ogólne
25. Rozwiązania prawne
26. Systemy zarządzania – rozwiązania organizacyjne i instytucjonalne
27. Rozwiązania finansowe
28. Konsultacje społeczne
29. Systemy monitorowania i oceny

Tom 4 Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska,
tereny poprzemys
poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe
Wprowadzenie do problematyki tomu
1. Skala degradacji miast w Polsce
2. Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich – Muzioł-Węcławowicz A.
3. Wielkie osiedla mieszkaniowe – diagnoza stanu obecnego, podejmowane działania rewitalizacyjne – Gorczyca K.
4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – specyfika wyzwań i instrumentów – Domański B.
5. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Polskie doświadczenia i perspektywy – Huculak M.
6. Tereny pokolejowe PKP S.A. – szanse i możliwości przekształceń na nowe funkcje miejskie
– Załuski D.
7. Rewitalizacja terenów powojskowych – Jarczewski W., Kuryło M.
8. Podsumowanie – Jarczewski W.

Tom 5 Demograficzne i spo
społeczne uwarunkowania rewitalizacji
miast w Polsce

4.

5.
6.

7.
8.

Wst
Wstęp
1. Wprowadzenie – Zborowski A.
2. Demograficzne
De
uwarunkowania rewitalizacji w miastach polskich – Zborowski A.,
Soja M.
3. Ocena rozmiarów i kierunku napływu obcokrajowców – imigrantów do polskich
miast, w tym ich cech społeczno–demograficznych – Warych-Juras A., Gałka J.
Ocena stopnia zaawansowania zjawisk degradacji społecznej – patologie społeczne, wykluczenie społeczne i ubóstwo, procesy polaryzacji i segregacji, segmentacja rynku pracy w miastach
Polski – Zborowski A., Dej M.
Gentryfikacja w kontekście rewitalizacji – Jadach-Sepioło A.
Ocena jakości życia w wymiarze obiektywnym i subiektywnym w zdegradowanych dzielnicach
śródmiejskich i w strefie wielkich osiedli mieszkaniowych w wybranych miastach Polski – Zborowski A., Dej M., Gorczyca K.
Ocena zjawisk psychospołecznych i demograficznych towarzyszących dotychczas realizowanym wybranym projektom rewitalizacji w Będzinie, Poznaniu i Warszawie – Górecki J., Zębik G.
Podsumowanie – Zborowski A.
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Tom 6 Aspekty prawne i organizacyjne zarz
zarządzania rewitalizacją
Wprowadzenie – Rydzik W.
1. Koncepcje i instrumenty planowania i prowadzenia procesów
proces
rewitalizacji
– Wierzchowski M.
2. Uwarunkowania prawne rewitalizacji miast – Węglowski
W
M.
3. Kompetencje i komplementarność
komplementarno instytucji uczestniczących w rewitalizacji
– Węglowski M.
4. Zakres rewitalizacji miejskich w ramach programów rozwoju regionalnego – Kudłacz T., Kopeć M.
5. Możliwości zarządzania wartością nieruchomości w rewitalizacji polskich miast – Jadach-Sepioło A.
6. Organizacja zarządzania procesami rewitalizacji – Rydzik W.
Zakończenie – Rydzik W.

T
Tom
7 Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach
rewitalizacji
1. Wprowadzenie do problematyki tomu – Bryx M.
2. Infrastruktura rynku nieruchomo
nieruchomości jako wsparcie procesów rewitalizacji – luka
instytucjonalna i regulacyjna – Bryx M.
3. Rewitalizacja a zasady biznesu – M
Mączyńska E.
4. Warunki finansowania procesów rewitalizacji w gospodarce rynkowej – Herbst I.
5. Rewitalizacja polskich miast w świetle wymagań Funduszy Strukturalnych UE 2004–2006 jako
wdrażanie europejskiego podejścia systemowego – Heczko-Hyłowa E.
6. Podsumowanie – Bryx M.

Tom 8 Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
1
1. Procedura badawcza i wyniki prac prowadzonych w ramach diagnozy – Jarczewski W.
2. Proces transformacji teren
terenów miejskich wobec dziedzictwa duchowego i materialnego – Mironowicz I.
3. Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce – Domański
Doma
B., Gwosdz K.
4. Skala degradacji miast w Polsce – Jarczewski W.
5. Społeczny aspekt rewitalizacji – Zborowski A.
6. Społeczne kryteria delimitacji obszarów kryzysowych – Karwińska A.
7. Prawno-instytucjonalny aspekt rewitalizacji – Węglowski M.
8. Ekonomiczne aspekty rewitalizacji – Belniak S., Wierzchowski M.
9. Źródła i metody finansowania projektów rewitalizacyjnychw Polsce – Jadach-Sepioło A. – red.,
Główka G., Herbst I., Sobiech-Grabka K., Batz N., Modelewska M.
10. Urbanistyczny aspekt rewitalizacji – Ziobrowski Z.
11. Modele rewitalizacji miast w Polsce – ocena założeń – Herbst I., Jadach-Sepioło A.
12. Informacyjne zaplecze rewitalizacji – Jeżak J.
13. Rewitalizacja w liczbach – Jarczewski W., Kuryło M.
Podsumowanie – Ziobrowski Z.
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Tom 9 Za
Założenia polityki rewitalizacji w Polsce
1. Mo
Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych w zakresie rewitalizacji
miast w Polsce – Guzik R., Doma
Domański B.
2. Degradacja techniczna i spo
społeczna miast – Jarczewski W.
3. Za
Założenia krajowej polityki rewitalizacji – Bryx M., Herbst I., Jadach–Sepioło A.
4. Regionalny kontekst krajowej polityki rewitalizacji – Noworól
Nowor A., Noworól K.,
Hałat P., Woźniak J., Peter-Bombik K., Pietraszko-Furmanek I., Vargas Tetmajer A.
5. Lokalny kontekst krajowej polityki rewitalizacji – Wańkowicz W.
6. Propozycje nowych instrumentów prawnych – Węglowski M.
7. Propozycje instrumentów finansowych – Bryx M., Jadach-Sepioło A.
8. Aneksy
Aneks nr 1. Szacunek stopnia zwrotu środków publicznych, wydanych na działania rewitalizacyjne
– Bryx M.
Aneks nr 2. Propozycja struktury planu wykonawczego „Rewitalizacja miast polskich” – PW RMP
– Jadach-Sepioło A.

Tom 10 Model rewitalizacji
Wst – Ziobrowski Z.
Wstęp
Część I Modele rewitalizacji. Ujęcie krajowe i regionalne – Wańkowicz W.
C
1. Ogólny
Og
model rewitalizacji
2. Modele instytucjonalne i programowanie
3. Podsumowanie – proces zmiany
Część II Model procesu rewitalizacji – Janas K., Jarczewski W.
Wprowadzenie
1. Faza inicjująca
2. Ustalanie zakresu rewitalizacji
3. Planowanie programu rewitalizacji
4. Realizacja programu rewitalizacji
5. Finalizacja
Podsumowanie

Część III Słownik – Wańkowicz W.

Tom 11 Monitorowanie rewitalizacji
1. Wprowadzenie do problematyki tomu – Jarczewski W.
2. Audyt miejski – Jarczewski W., Jeżak J.
3. Monitorowanie i ocena procesu rewitalizacji – Jarczewski W.
4. Wskaźniki do monitorowania i oceny procesu rewitalizacji – Jarczewski W.

Tom12 Przykłady rewitalizacji miast
1. Wprowadzenie – Muzioł-Węcławowicz A.
2. Renowacja i rewitalizacja w Szczecinie. Podsumowanie działań 1990–2008 – Kulpa-Jarocka G.,
Mliczyńska-Hajda D.
3. Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu – Czyżewska A.
4. Rewitalizacja śródmieścia Lublina – Kipta E.
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5. Program rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy – Borówek I.
6. Rewitalizacja najstarszej części Ustki – Poczobut J.
7. Procesy rewitalizacji w Radomiu – Thiel M., Zaniewska H.
8. Rewitalizacja obszarów kryzysowych w Poznaniu – Podbrez L., Szwarc-Gosiewska N.
10. Program rewitalizacji w Częstochowie – Chudowska-Rączka D.
11. Program rewitalizacji w Łodzi – Kowalska E.
12. Metoda badania i oceny rezultatów rewitalizacji na przykładzie programu rewitalizacji starówki
Dzierżoniowa – Mliczyńsk-Hajda D.
Zakres opracowywania i wdrażania programów rewitalizacji. Dobre praktyki – Czyżewska A.
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