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Słowo wstępne 

 

Przedstawiamy Państwu drugą monografię elektroniczną Instytutu Spraw 

Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dotyczy ona rewitalizacji miast w relacji z 

rozwojem lokalnym i regionalnym. O ile pierwszy zeszyt monografii zawierał „ujęcie 

obszarowe”, analizując konkretne programy i projekty rewitalizacji, to w niniejszej 

monografii dziewięciu autorów podejmuje zagadnienia metodyczne badania 

wspomnianych relacji.  

Jest to problematyka szeroka, zbyt może szeroka, by zdołać zgłębić wybrane 

zagadnienia – które ze względu na kierunek prac Instytutu Spraw Publicznych wiążą się 

przede wszystkim z zarządzaniem. Trzeba jednak wybaczyć i organizatorom i autorom 

pewne „błędy młodości”, gdyż rewitalizacja jest wciąż jeszcze w Polsce dziedziną in statu 

nascendi, która szuka swej systemowej tożsamości.  

Mimo wielu Lokalnych Programów Rewitalizacji, jakie pojawiły się w polskich 

metropoliach i dużych miastach wojewódzkich, jak również w ponad setce miast średnich i 

małych, w latach 2004–2006 mieliśmy do czynienia bardziej z poszukiwaniem metody, 

sposobu wykorzystania funduszy strukturalnych z poprzedniego okresu programowania. 

Ten kierunek prac zdominował, a niekiedy zastąpił, bardziej finezyjne poszukiwania 

metodyki prac przedoperacyjnych, niezbędnych dla budowy kompleksowych programów 

rewitalizacji oraz metodyki ich wdrażania, czyli skutecznej odpowiedzi na pytanie, jak 

pokonać opór nieprzystosowanej materii prawnej i nieufnej materii społeczeństw 

lokalnych.  

Lata 2007–2013 to nowy okres programowania funduszy europejskich: Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spójności. Nadal jeszcze stanowią one 

zasadnicze źródło finansowe dla rozruchu i rozwoju systemu rewitalizacji w Polsce. 

Jednak te lata przynoszą zwielokrotnione fundusze strukturalne.  Do wykorzystania w 16 

Regionalnych Programach Operacyjnych niosą one – poprzez zdefiniowane w RPO 

priorytety i działania – ponad miliard euro dla każdego regionu. Wymagają około 20-

procenowego uzupełnienia z krajowych funduszy publicznych. Równocześnie stwarzają 

szansę na ich znaczne zwielokrotnienie poprzez pobudzony tymi wkładami publicznymi 

sektor prywatny. Dostrzeże on bowiem swe możliwości i perspektywy inwestycyjne, gdy 
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tylko pierwsze projekty publiczne zakończą się sukcesem, dając nadzieję na rozwój 

gospodarczy rewitalizowanych obszarów miejskich.  

Równocześnie z tzw. naborami do programów i projektów oraz ich wdrażaniem 

rozwija się zarówno w łonie samorządów, jak i w świecie nauki refleksja nad 

koniecznością bardziej skutecznego, czyli – inaczej mówiąc – kompleksowego podejścia 

do problemów rozwoju lokalnego. Jest to refleksja nad projektami, które są w stanie 

zintegrować kilka cech równocześnie:  

- po pierwsze – przynieść rozwiązania dla konkretnych problemów społecznych 
(bezrobocie, rozwój rynku pracy, poprawa warunków życia i mieszkania, w tym 
również osób starszych),  

- po drugie – zapewnić trwałą ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego na 
terenach kryzysowych,  

- po trzecie – umożliwi ć tym terenom wzrost gospodarczy, organizując i zapewniając 
jednocześnie warunki dla wzrostu ładu przestrzennego, estetyki przestrzeni 
publicznych i krajobrazu miejskiego,, 

- po czwarte – zapewnić poczucie tożsamości lokalnej i ułatwić identyfikację 
mieszkańców z przestrzenią, która staje się na powrót ich „małą ojczyzną” w 
procesie rewitalizacji. 

Tak różne i kompleksowe cele wymagają, jak wiadomo, odpowiednich narzędzi 

prawnych, finansowych i umiejętności zarządzania. W kręgach samorządowców, ale i w 

gremiach naukowych wzrasta przekonanie, że tylko rewitalizacja przyjazna dla lokalnego 

społeczeństwa ma szanse uzyskać jego wiarygodność i poparcie, zaś sukces wyrasta z 

potwierdzonego przykładami przekonania o wiarygodności projektów i o możliwości 

wykorzystania ich dla własnych celów – osobistych, rodzinnych, biznesowych. Wielu 

spośród samorządowców sądzi, że perswazja i pozyskanie inwestorów są o wiele bardziej 

skuteczne niż przymus administracyjny, który jednak także bywa niezbędnym narzędziem 

kompetentnego operatora programu. 

Jak ta na wskroś praktyczna sfera działań podmiotów gospodarki rynkowej 

kierowana przez samorządy miejskie ma się do nauki o zarządzaniu w ogóle czy o 

zarządzaniu w rewitalizacji? Jak i dlaczego staje się przedmiotem refleksji naukowej? 

Próbując dać odpowiedź na to pytanie, Dyrekcja Instytutu Spraw Publicznych 

postanowiła w ramach międzynarodowej konferencji, zorganizowanej w listopadzie 2009 

r. zastosować „metodę długich lejców” i sprawdzić, co na ten temat mają do powiedzenia 

zarówno zaproszeni goście, jak i pracownicy Wydziału Zarządzania i Komunikacji 

Społecznej oraz zgłaszający swój udział naukowcy z zaprzyjaźnionych uczelni. Nie 
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postawiono więc innych warunków wstępnych dotyczących problematyki wystąpień, 

ograniczając jej tematykę do relacji wiążących rozwój lokalny i regionalny z procesami 

rewitalizacji. Niżej podpisany nie był na wstępie przekonany do takiej perspektywy, 

sądząc, że po dziewiętnastu już latach prób i błędów w polskich programach rewitalizacji 

warto pokusić się o większe sprecyzowanie tematów. Jednak – jak się okazało – referaty 

zgłoszone przez zainteresowanych naukowców oraz profesjonalistów-praktyków, 

proponujących pogłębioną refleksję na temat własnej pracy, ujawniły nowe, interesujące 

perspektywy. Dlatego prezentowaną monografię charakteryzuje zarówno pewna rozległość 

tematów, które dotyczą zarówno klasycznych problemów rewitalizacji miast poruszanych 

tutaj i w „starej” Europie przed trzydziestu laty, jak i nowego spojrzenia na polskie 

uwarunkowania rewitalizacji, ambitnego rozważania w misternych niuansach rodzimych 

uwarunkowań kulturowych, psychologicznych i semantycznych dotyczących przestrzeni 

miejskiej. 

Niniejsza publikacja obrazuje wielość perspektyw, z jakich na rewitalizację 

spoglądają przedstawiciele różnych dyscyplin nauki – szczególnie chodzi tutaj o nauki 

humanistyczne. Jest to również przegląd metod, jakimi posługują się autorzy w swych 

analizach. 

Aleksandra Jadach-Sepioło przyjmuje najbardziej szeroki front analizy. Pyta o 

miejsce rewitalizacji w projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do roku 2020. 

Celem artykułu jest ukazanie ewolucji strategicznej wizji polityki rewitalizacyjnej w 

Polsce, od lat 90. XX w. aż do koncepcji rewitalizacji miast zawartej w projekcie KSRR 

2010-2020. W tekście prześledzono kształtowanie się polskiego modelu rewitalizacji miast 

w latach 1990–2010, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie zapowiada projekt 

nowej strategii. 

Aleksander Noworól wprowadza czytelnika do problematyki badań nad relacjami 

polityki rozwoju terytorialnego i rewitalizacji. Wychodzi od postulatu o potrzebie wzrostu 

intensywności zagospodarowania, który skłania do przyjęcia reurbanizacji miast, a w tym 

– rewitalizacji obszarów kryzysowych, za jeden z podstawowych celów rozwoju. Twierdzi 

dalej, że polityka rozwoju terytorialnego wymaga nowego spojrzenia, uwzględniającego 

skalę degradacji siedlisk i terenów, głównie położonych w miastach. W obrębie 

podsystemu zarządzania procesami rewitalizacji analizuje więc te działania, które odnoszą 

się do każdego z elementów konstytuujących terytorium (środowiska przestrzennego, 

kapitału ludzkiego i społeczno-gospodarczego), przy wykorzystaniu dostępnych 

instrumentów interwencji publicznej w sferze regulacji i animacji rozwoju. 



Wybrane aspekty metodologicznego ujęcia rewitalizacji w Polsce 

 8

Krzysztof Skalski przyjmuje podobną perspektywę. Kładzie jednak nacisk na 

analizę napotkanych i ujawnionych w ciągu ostatnich 19 lat praktyki barier w rozwoju 

programów rewitalizacji w Polsce. Aby je usunąć, wskazuje na  brakujące instrumenty 

urbanistyki operacyjnej, programy rządowe i regionalne, gdyż zaniechania i opóźnienia w 

tej domenie sięgają kilkudziesięciu lat w stosunku do krajów „starej” Unii Europejskiej.  

W swym artykule, a szczególnie w perspektywie zadań Instytutu Spraw Publicznych jako 

jednostki dydaktycznej, szuka również powiązań pomiędzy nauką i praktyką operacyjną. 

Zwraca więc uwagę na konieczność edukacji w nowych zawodach potrzebnych już w 

najbliższych latach dla rozwoju rewitalizacji w kraju. Rozpoczynając analizę od 

endogenicznych, polskich barier i problemów, które należy rozwiązać, by programy 

rewitalizacji okazały się skuteczniejsze, przechodzi do kwestii kształcenia 

uniwersyteckiego kadry zarządzającej. Wskazuje na potrzeby kształcenia szefów 

programów rewitalizacji, dyrektorów studiów przedoperacyjnych – zawodów 

poszukiwanych na rozwijającym się rynku pracy. W skali kraju potrzebne będzie już w 

następnym dziesięcioleciu kilka tysięcy pracowników o nowym profilu zawodowym i 

nowych kompetencjach. Potrzebni oni będą również w zawodach związanych z realizacją 

polityki społecznej na obszarach kryzysowych, z operacjami na nieruchomościach i 

zarządzaniem lokalną polityką mieszkaniową.  

Dwa inne artykuły dotyczą metod oceny programów rewitalizacji w perspektywie 

ich wsparcia z funduszy unijnych i innych funduszy publicznych. To temat ważny i 

aktualny, gdyż wiele urzędów marszałkowskich w Polsce – będących instytucjami 

zarządzającymi, upoważnionymi do przyznawania lub odrzucania programów i projektów 

rewitalizacji – odczuwa potrzebę posiadania właściwych kryteriów oceny projektów i 

programów. Nie mając gotowych wzorców, tworzą te kryteria oraz wskaźniki do ich 

zwymiarowania. Niektóre z instytucji zarządzających, świadome, że przyjęte instrumenty 

oceny determinują w znacznym stopniu prezentację programów i projektów, pytają, czy 

przyjęte kryteria wpływają korzystnie na zawartość zgłaszanych opracowań. Karol Bury  

analizuje mankamenty przyjętych kryteriów oceny, proponując zastosowanie metody QAT 

– metody wielokryterialnej – opartej na pracach w programach URBAN i URBACT. 

Również Jan Kazimierczak i Tomasz Szulc proponują wykorzystanie metod 

macierzowych do hierarchizacji projektów rewitalizacyjnych poddawanych ocenie.  

Problemami uspołecznienia przygotowań programów i projektów zajmuje się 

dwoje innych autorów tej monografii: Renata Przygodzka, trafnie podkreślając 

niezbywalną rolę lokalnych grup działania tworzonych lub tworzących się z inicjatywy 
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ludności lokalnej na terenach wiejskich, oraz Paweł Hałat, który szeroko ujmuje rolę 

instrumentów partycypacji społecznej w lokalnych programach rewitalizacji miast w 

Polsce. 

Anna Lubecka i Roman Batko, spoglądają na procesy rewitalizacji z 

perspektywy nauk humanistycznych. Poruszają zagadnienia semantyki miasta, jego 

tożsamości, postrzegania i oceny w opinii publicznej. W tej perspektywie programy 

rewitalizacji stanowią istotną ingerencję w ukształtowany przez pokolenia wizerunek 

przestrzeni miasta i jego dzielnic. Mogą go zaburzyć, zmienić, poprawić lub przyczynić się 

do dalszej destrukcji. Toteż perspektywa psychologiczna i semiotyczna, traktujące o 

relacjach mieszkańca i użytkownika ze zmieniającą się przestrzenią na obszarze objętym 

Lokalnym Programem Rewitalizacji, są trafnie dobrane. Są one sposobem na zrozumienie, 

jak w czasie trwania i po ustaniu sekwencji interwencyjnej tworzyć warunki do 

ponownego zakorzenienia się mieszkańców, tych poprzednio zajmujących dany teren i 

tych powracających – najczęściej w asyście nowych mieszkańców, młodych i 

zasobniejszych. Stąd problemy identyfikacji z miejscem i weberowska problematyka 

„grupy przynależności” i „grupy odniesienia”. Anna Lubecka analizuje te problemy 

poprzez pojęcie gentryfikacji i jej skutków, a Roman Batko poprzez analizę miejsc 

szczególnie znaczących, takich jak dom, świątynia czy cmentarz. Bardziej lub mniej 

uświadomiona symbolika takich miejsc w opinii autora w znacznym stopniu determinuje 

relacje mieszkańca z przestrzenią poddaną rewitalizacji – również poprzez „rewitalizację 

pamięci o miejscu”.  

Przekazujemy więc w ręce Czytelników  tom monografii na nośniku 

elektronicznym. Zawarte w nich artykuły to efekt podjęcia w Instytucie Spraw Publicznych 

tematyki zarządzania procesami rewitalizacji. Podkreślić należy duże zainteresowanie 

środowiska naukowego tą problematyką. Zauważam równocześnie – prowadząc od 

dziesięciu lat zajęcia dydaktyczne w tym zakresie – duże zainteresowanie wyborem 

tematyki prac magisterskich ukierunkowanych na zarządzanie programami przekształceń 

przestrzennych (szczególnie rewitalizacją) jako domeną zarządzania publicznego. 

Wyrażam przekonanie, że jest to potrzebne, wręcz konieczne, gdyż taki profil absolwenta 

odpowiada zapotrzebowaniu rynku pracy, jaki tworzy się przy okazji rewitalizacji 

obszarów kryzysowych w miastach i na obszarach wiejskich. W obliczu tych przesłanek 

zarządzanie w rewitalizacji jako tematyka badań i dydaktyki w ISP będą kontynuowane.  

 
Krzysztof Skalski 


