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1. Wstęp

Celem niniejszej wypowiedzi jest zarysowanie specyficznych proble-
mów o charakterze międzykulturowym, które towarzyszą procesom 
rewitalizacji obszarów miejskich. Na tle wielokulturowych cech orga-
nizacji terytorialnych poddanych rewitalizacji, przedstawiono główne 
problemy zarządcze, wpływające na przebieg i skuteczność zarządzania 
odnową dzielnic. 

Współczesna refleksja na temat kierunków rozwoju społeczno-go-
spodarczego jednostek terytorialnych [The World Bank 2009] wskazuje 
na konieczność podjęcia procesów reurbanizacji i rewitalizacji obszarów 
miejskich [Noworól 2009]. W świetle aktualnych badań rewitalizacja 
oznacza skoordynowany proces społeczny i inwestycyjny, prowadzo-
ny wspólnie przez władzę samorządową i społeczność lokalną, będący 
elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie skut-
kom degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym,  
a także pobudzanie wzrostu aktywności społecznej i gospodarczej [Za-
łożenia krajowej polityki rewitalizacyjnej 2009]. To szerokie ujmowa-
nie procesu rewitalizacji wiąże się w szczególności z jej wymiarem spo-
łecznym, stanowiącym najtrudniejsze wyzwanie dla zarządzających 
miastem. Odnowa dzielnic ma istotny wymiar kulturowy. Wiąże się on  
z koniecznością radzenia sobie z konfliktami występującymi na tere-
nach kryzysowych – przed, w trakcie i po wdrażaniu procesów rewita-

przedsiębiorczość i zarządzanie
tom XI, zeszyt 3, ss. 7–18 
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lizacji. W artykule wskazano, ukierunkowane na kwestie wielokulturo-
we, obszary zarządzania terytorialnego wymagające szczególnej atencji 
ze strony podmiotów sterujących funkcjonowaniem i rozwojem miast  
i terenów poddanych procesom rewitalizacji. 

2. Organizacja terytorialna jako organizacja wielokulturowa

We wcześniejszych publikacjach autor sformułował definicję organiza-
cji terytorialnej, przyjmując, że organizacja taka spełnia trzy warunki:
– podstawowy obszar jej działania stanowi jednostkę podziału tery-

torialnego, stworzoną w celu wykonywania administracji publicznej 
(warunek przestrzenny i prawny);

– zespół osób ją tworzących stanowi wspólnotę obywateli zamieszku-
jących określone terytorium (warunek społeczny);

– podstawą działania wspólnoty terytorialnej jest struktura stosun-
ków, wynikających z aktów prawnych określających system we-
wnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju i funkcjonowa-
nia (warunek prawno-ekonomiczny, a zarazem – zarządczy) [Nowo-
ról 2007, ss. 22–23].
Organizacją terytorialną będzie więc także gmina miejska. Jako 

taka, organizacja ta charakteryzuje się specyficznymi cechami, okre-
ślającymi jej podmiotowość w odniesieniu do sterowania procesami 
rozwoju i funkcjonowania, a to:
–	 własne, określone ściśle terytorium, 
– osobowość prawna jako wyraz podmiotowości wspólnoty teryto-

rialnej,
– demokratycznie wybierane władze jako podstawa systemu zarzą-

dzania,
– budżet (a w nim – dochody własne) i własny majątek jako instru-

ment zarządzania,
– zadania publiczne jako realizacja potrzeb wspólnoty przez procesy 

animowane przez władze polityczne oraz administrację publiczną. 
Można przyjąć, że jednostka terytorialna, powołana do wykonywa-

nia administracji publicznej stanowi zasób: przestrzenny, demograficz-
ny i organizacyjny (społeczno-gospodarczy), który uzyskuje wewnętrz-
ną strukturę stosunków i zależności, a – w konsekwencji – tożsamość, 
dzięki temu właśnie, że tworzy organizację terytorialną. 
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W dobie globalizacji i związanych z nią zmian w gospodarce lokal-
nej, procesach migracji, wreszcie – w stylu życia mieszkańców miast, 
szczególnie ważnym wyzwaniem dla organizacji terytorialnych jest 
akceptacja modelu wspólnoty wielokulturowej. W kontekście pojęcia 
miasta jako „organizacji terytorialnej” warto zatem spojrzeć na istotę 
„organizacji wielokulturowej”. Przypomnijmy zatem, za R. Winkler, 
że organizacja taka posiada następujące cechy charakterystyczne:
1) „…zasoby ludzkie, którymi dysponuje są zróżnicowane kulturowo 

nie tylko w aspekcie „pionowym” (a zatem w odniesieniu do wieku, 
pochodzenia społecznego itp.), ale też i „poziomym” (czyli w aspek-
cie pochodzenia regionalnego, etnicznego, rasowego);

2) w jej obrębie: 
a) pojawia się pluralizm, a zatem współistnieją i pozostają ze sobą  

w stałej interakcji wartości, obyczaje, założenia i dogmaty róż-
nych kultur,

b) występuje akulturacja, czyli szczególna odmiana procesów so-
cjalizacji, w ramach których następuje przyjmowanie przez jed-
nostkę treści kulturowych odmiennych od tych, jakie jednostka 
nabyła wcześniej,

c) zachodzą procesy integracji, co oznacza, że w ramach tworzonego 
specyficznego „dialogu” organizacyjnego dąży się do tego, by: 
• wyeliminowane zostało zupełnie zjawisko społecznej dyskry-

minacji mniejszości kulturowych, 
• mniejszości te proporcjonalnie były reprezentowane na 

wszystkich szczeblach organizacji, 
• żadna z perspektyw prezentowanych przez współistnieją-

ce kultury nie stanowiła orientacji dominującej/ nadrzęd-
nej względem wszystkich pozostałych.” [Winkler 2009,  
ss. 39–51]

Powyższe ujęcie określa idealną organizację wielokulturową.  
Z punktu widzenia niniejszej wypowiedzi, analizującej organizację te-
rytorialną, w której występuje zjawisko wielokulturowości, szczególnie 
ważne jest wyodrębnienie aspektów „poziomego” i „pionowego” zróżni-
cowania zasobów ludzkich w organizacji wielokulturowej.

Pozornie, standardy współczesnego państwa prawa gwarantują 
mniejszościom i innym potencjalnie marginalizowanym grupom spo-
łecznym możliwość zachowania własnych wartości kulturowych w or-
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ganizacjach terytorialnych. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej daje 
takie gwarancje w układzie „poziomym” i „pionowym”. Rozdział II Kon-
stytucji (Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela – art. 30–
�6) stanowi podstawę zapewnienia przez państwo równości społecznej  
i bezpieczeństwa obywateli. Wymienione cechy organizacji wielokultu-
rowej – w strukturze i funkcjonowaniu organizacji terytorialnej – muszą 
jednak łączyć się z odpowiednio wysokim kapitałem społecznym1. 

3. Wielokulturowość w procesach rewitalizacji obszarów 
miejskich

Niezależnie od regulacji prawnych, standardy życia publicznego regulo-
wane są pragmatyką zachowań, wynikającą przede wszystkim z pozio-
mu kapitału ludzkiego oraz kapitału społecznego wspólnot terytorial-
nych. Badania polskie i zagraniczne wskazują przy tym na charaktery-
styczne zjawiska, które obserwuje się w obszarach miast, określanych 
jako „kryzysowe”. Obszary takie wymagają kompleksowej rewitalizacji 
obejmującej procesy społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Warto pod-
kreślić właśnie społeczny wymiar marginalizacji dzielnic. Stanowi on 
najtrudniejszą barierę ich rozwoju i przekształceń, obejmując problemy 
wynikające z niskiego poziomu kapitału ludzkiego i społecznego tych ob-
szarów [Skalski 2009, s. 14]. Nie można przeprowadzić procesu regene-
racji dzielnicy bez kompleksowego rozwiązania nawarstwionych w niej 
problemów społecznych. I tak np. działania polegające na przesiedlaniu 
ubogiej i/lub marginalizowanej ludności dzielnic zdegradowanych ozna-
czają w skali lokalnej (gminy czy miasta) jedynie relokację problemu,  
a nie jego rozwiązanie. Stąd władze publiczne, jako podmioty zarządzające 
organizacją terytorialną, podejmować muszą szeroko zakrojone działa-
nia własne i animować aktywność różnych podmiotów w celu wdrożenia 
skutecznego procesu rewitalizacji. W przypadku wielu dzielnic miejskich 
szczególnie trudne okazuje się przełamanie problemów wynikających  
w wielokulturowości, m.in. pochodzenia narodowościowego czy etnicz-
nego pewnych grup mieszkańców. 

1  Por. w szczególności art. 35. Konstytucji, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska za-
pewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność 
zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej 
kultury. 
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Badania prowadzone przez autora we Francji, jeszcze w latach �0. 
ukazywały kulturowe aspekty marginalizacji społeczności zamiesz-
kującej osiedla „kryzysowe” [Noworól 1991, ss. 10–12]. W istocie do 
dziś, znaczny odsetek mieszkańców tych osiedli stanowią imigranci. 
Dzielnice takie kumulują zjawiska biedy, bezrobocia, podwyższonej 
przestępczości i – ogólnie – wykluczenia na tle kulturowym. Pomimo 
prowadzonej we Francji i innych krajach Unii Europejskiej polityki in-
tegracji mniejszości etnicznych i religijnych, na „poziomy” aspekt wie-
lokulturowości nakłada się aspekt „pionowy” – rozwarstwienie spo-
łeczne i znaczne różnice w zamożności imigrantów. Powtarzające się 
rozruchy w dzielnicach peryferyjnych miast francuskich mają właśnie 
m.in. podłoże kulturowe. Różnice tego typu wzmacniają odrębności 
poszczególnych grup społecznych miasta, hamując procesy integracji  
i utrudniając komunikację pomiędzy ludnością rdzenną a napływową. 
W konsekwencji rewitalizacja społeczna dzielnic, wymagająca oddol-
nego uczestnictwa publicznego, staje się trudniejsza, a czasem – nie-
osiągalna (także z powodu barier językowych). Na powyższe nakłada 
się problem wpływu w środowiskach imigrantów reprezentujących 
przekonania o podłożu integrystycznym, które wzmacniane są przez 
niektóre ośrodki religijne. Badania autora potwierdziły, że już w latach 
�0. XX w. lokalni przywódcy islamscy w dzielnicy Neuhof w Strasbur-
gu torpedowali rewitalizację, by nie utracić „władzy” nad społecznością 
muzułmańską2.

Rozwarstwienie społeczne wspólnot miejskich nie jest specyfiką 
francuską. Problemy podobnej natury spotkać można w Stanach Zjed-
noczonych, Holandii, Niemczech, czy Wielkiej Brytanii. Aktualne bada-
nia rzeczywistości brytyjskiej potwierdzają, że „…doszło do wyklucze-
nia społecznego znaczącej grupy mieszkańców miast i powstania tzw. 
nowej podklasy społecznej (new urban underclass), do której zalicza się 
m.in. osoby należące w przeszłości do warstwy niższej średniej lub ro-
botniczej, które w wyniku restrukturyzacji utraciły miejsca pracy i nie 
posiadają szansy na zdobycie zatrudnienia.” [Guzik 2009, ss. 12–13]

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na szczególny wymiar „piono-
wego” aspektu zróżnicowania kulturowego zasobów ludzkich w orga-
nizacji terytorialnej i wielokulturowej zarazem. Dyferencjacja i – zwią-
zana z nią – stratyfikacja społeczna wydaje się ułomnością takiej or-

2 We współczesnej beletrystyce francuskiej, niezwykle interesujące spojrzenie na wie-
lokulturowość „dzielnic kryzysowych” Marsylii zarysował w swych książkach J.-C. Izzo.
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ganizacji, jej wadą i jednocześnie deficytem w rozumieniu „poprawnie 
politycznego” społeczeństwa, w którym wielokierunkowa współpraca 
zbudowana jest na takich wartościach, jak tolerancja, czy potrzeba 
uczenia się od innych. Niestety, w odczuciu wielu członków zaintereso-
wanych społeczności terenów rewitalizowanych tak w istocie nie jest. 
Dowodzi tego stosunek do – ściśle z rewitalizacją powiązanej – gentry-
fikacji, czyli procesów „uszlachetnienia” obszarów marginalizowanych. 
Gentryfikacja przyjmuje trzy postacie: gentryfikacji ekonomicznej, 
społecznej i symbolicznej (kulturowej) [Karwińska 200�]. Zwiększenie 
wartości nieruchomości i obiektów, poprawa atrakcyjności miejsc i zdy-
wersyfikowanie społeczne osiedli odbierane są często jako zjawiska ne-
gatywne. Przyczyny tego wiążą się ze skutkami rewitalizacji, które ude-
rzają w ludność niezamożną i w tych, dla których specyficzny klimat 
społeczny i kulturowy dzielnic stanowi o ich atrakcyjności. Faktycznie, 
w procesie rewitalizacji (ukierunkowanej na gentryfikację) gubi się czę-
sto charakter dzielnicy i jej profil społeczny. Prowadzi to m.in. do za-
przestania funkcjonowania – dotąd zazwyczaj tanich – podstawowych 
usług dla ludności. W ich miejsce pojawiają się, zestandaryzowane  
w skali globalnej, sieci handlowe i usługowe, o wyższym standardzie, 
lecz – w powszechnym odczuciu – bez lokalnego charakteru, nie wspo-
minając o „genius loci”.

Opisany efekt gentryfikacji obrazuje kolejne wyzwanie rewitalizacji, 
w której wielokulturowość jest nie tylko doświadczeniem wzajemnej 
akceptacji dla różnic pomiędzy sąsiedzkimi grupami społecznymi, ale 
także – i co ważniejsze – wyzwaniem dla zachowania lokalnej specyfiki 
dzielnic na tle kulturowej globalizacji. O ile wymóg wzajemnej akcep-
tacji społeczności lokalnych ma charakter uniwersalny, to problematy-
ka zachowania „genius loci” różnić się będzie w zależności od walorów 
społecznych i przestrzennych określonego terytorium. 

Powtórzyć w tym miejscu trzeba, sygnalizowany powyżej, postulat 
prowadzenia określonej polityki społecznej na terenach rewitalizowa-
nych w ten sposób, by nie było konieczności przesiedlania ludności 
mieszkającej w dzielnicach problemowych. Wykorzenienie ludności to 
zaledwie relokacja problemów społecznych, a jednocześnie zatracenie 
klimatu kulturowego dzielnicy. 

4. Wyzwania zarządzania międzykulturowego w procesach 
rewitalizacji
Główne problemy zarządzania międzykulturowego jako zarządzania 
organizacjami działającymi w warunkach wielokulturowości opisał 
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syntetycznie Ł. Sułkowski [2007, ss. 5–7]. Wskazał on na następujące 
kwestie:
–	 konflikt kulturowy jest immanentną cechą zróżnicowania pomiędzy 

społeczeństwami, przy czym „we współczesnym świecie znajdziemy 
zarówno obszar konfliktów pomiędzy organizacjami, jak i koope-
racji prowadzącej do wzajemnych korzyści interesariuszy organiza-
cji wywodzących się z różnych kręgów kulturowych; przesłaniem 
zarządzania międzykulturowego jest ograniczanie obszarów po-
tencjalnych konfliktów, przy powiększaniu pól kooperacji mię-
dzykulturowej;

– występuje zróżnicowanie zarządzania międzykulturowego w wy-
miarze: uniwersalizm versus relatywizm kulturowy, gdzie uniwer-
salizm oznacza poszukiwanie jednej, uogólnionej teorii zarządzania 
(niezależnie od kręgu kulturowego), a relatywizm kulturowy wska-
zuje na zróżnicowaną użyteczność teorii, koncepcji i metod zarzą-
dzania w zależności od kultury, w której są wykorzystywane; prze-
słaniem zarządzania międzykulturowego jest tutaj skuteczna 
komunikacja i budowanie „mostów mentalnych” pozwalających 
przezwyciężyć różnice międzykulturowe i opierających się na 
samych fundamentach natury ludzkiej (np. biologiczno-ewolucyj-
nych);

– istnieje zróżnicowanie pomiędzy konwergencją a dywergencją kul-
turową w warunkach globalizacji; tejże globalizacji kultury, którą 
można zdefiniować jako stopniowe ujednolicanie wartości, norm 
i wzorów kulturowych w skali wielu krajów, przeciwstawić można 
– podnoszone przez niektórych teoretyków (np. A. Appadurai, A.D. 
Smith) zjawisko zróżnicowania i występowania nowych konfigura-
cji kulturowych, w obrębie których kultury narodowe posługują się 
elementami globalizacyjnymi instrumentalnie po to, by poprawić 
własną pozycję konkurencyjną; domeną i wyzwaniem zarządzania 
międzykulturowego staje się monitorowanie kierunków zmian;

– problemem badawczym zarządzania międzykulturowego są kwestie 
poznawcze i pragmatyczne kultury organizacyjnej, charaktery-
zujące się wielością podejść i ujęć teoretycznych, od determinizmu 
(możliwość kontroli procesów wewnątrz organizacji) do indeter-
minizmu (brak możliwości przewidywania kierunków zmian oraz 
możliwości kształtowania kultury organizacyjnej) [Sułkowski 2007, 
ss. 5–7].

Problemy zarządzania międzykulturowego…
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Warto zauważyć, że właściwie wszystkie wymienione wyżej prob-
lemy zarządzania międzykulturowego odnoszą się bezpośrednio do 
zarządzania organizacjami terytorialnymi, a w tym – do zarządzania 
procesami rewitalizacji obszarów kryzysowych miast.

Rewitalizacja, ale jednocześnie jej brak, mogą być – jak wykazano 
powyżej – zarzewiem konfliktów. Dotyczy to napięć społecznych, le-
żących u podłoża kryzysu dzielnic. Wielokulturowość obszarów miast 
postrzegana bywa jako zjawisko pogłębiające niekorzystne procesy  
i utrudniające konsensus mieszkańców i działaczy społecznych. Kon-
fliktogenność jest także cechą gentryfikacji, której towarzyszą proce-
sy ekonomiczne i społeczne, nie pozwalające części mieszkańców na 
akceptację nowych form zagospodarowania i użytkowania nierucho-
mości w obszarze rewitalizowanym. Wyzwanie dla władz publicznych  
i administracji to w tym kontekście:
– takie ukierunkowanie polityki społecznej w obszarach wymagają-

cych rewitalizacji, by w porę zapobiegać społecznym wybuchom; ele-
ment kulturowy nie będzie tu elementem wiodącym w zestawieniu 
z innymi działaniami osłonowymi dla ludności marginalizowanej; 
świadomość różnic kulturowych stanowić jednak powinna ważny 
element wyboru narzędzi zarządczych, w tym – o charakterze włą-
czających mieszkańców w planowanie i realizację przekształceń re-
witalizacyjnych;

– wdrażanie procesów zmian w tempie pozwalającym na wzajem-
ną adaptację mieszkańców i nowych podmiotów: gospodarczych  
i społecznych, dających impuls odnowie dzielnicy; wyzwania o cha-
rakterze kulturowym są – tym razem – elementem pierwszoplano-
wym, gdyż kluczową rolę odegra czynnik związany z nowymi inwe-
stycjami, lub transferem środków publicznych, które powinny być 
prowadzone w sposób nie pobudzający alienacji zastanych grup spo-
łecznych.
W sytuacjach zagrożenia konfliktem istnieje konieczność nawiąza-

nia przez władze i administrację publiczną dialogu z mieszkańcami. 
Otwiera to szerokie pole dla wdrażania różnych form uczestnictwa 
publicznego, od informowania, poprzez konsultacje społeczne, po 
pełną partycypację. Dialog taki wymaga podejścia zróżnicowanego  
w kontekście dylematu uniwersalizm/ relatywizm kulturowy. Z jednej 
strony, istnieją szczegółowo opisane, „uniwersalne” formy dialogu pub-
licznego, które stosuje się w USA i Europie [Noworól 200�]. Nie wszyst-
kie jednak rozwiązania i narzędzia komunikacji mogą być stosowane  
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w konkretnej jednostce terytorialnej. Regionalne i lokalne uwarunko-
wania kulturowe odgrywają tu istotną rolę, otwierając szerokie pole 
działań. Należy podkreślić, że polskie doświadczenia są raczej skromne,  
a dialog ogranicza się do informowania i konsultowania rozwiązań. 
Partycypację publiczną w najszerszym znaczeniu stosuje się raczej rzad-
ko3. W praktyce narzędzia dialogu są zestandaryzowane i nie uwzględ-
niają lokalnej specyfiki ani konieczności zróżnicowania w odniesieniu 
do określonych grup adresatów (np. chociażby z uwzględnieniem wie-
ku mieszkańców). Jest to oczywiste utrudnienie ich wdrażania. Dobór 
instrumentów partycypacji do lokalnych uwarunkowań kulturowych 
stanowi poważne, choć rzadko brane pod uwagę, wyzwanie dla zarzą-
dzających procesami rewitalizacji.

Innym aspektem napięć związanych z rewitalizacją jest kwestia 
konwergencji/ dywergencji rozwiązań. Kwestię tę można rozumieć 
w różnych płaszczyznach. Po pierwsze – dotyczy ona rozwiązań kon-
cepcyjnych architektoniczno-urbanistycznych. Nie wchodząc w dys-
kurs, który powinien być prowadzony raczej na gruncie urbanistyki 
i architektury, należy zasygnalizować, że rozwiązania funkcjonalno-
przestrzenne odwołujące się do symboliki abstrakcyjnej i metajęzyka 
formy, są – w sytuacji dzielnic kryzysowych rozwiązaniem nietrwałym. 
Znacznie lepiej akceptowane są koncepcje utrzymane w stylistyce na-
wiązującej do tradycji, szczególnie w odniesieniu do – faktycznej i sym-
bolicznej –regulacji stref dostępności dla różnych grup mieszkańców. 
Badania potwierdziły, że dywergencja rozwiązań kulturowych – szuka-
nie „lokalnych klimatów przestrzennych”, zakorzenionych w „swojsko-
ści” miejsc jest lepszym wariantem poszukiwań form architektonicz-
nych w obszarach rewitalizacji [Noworól 1991]. 

Inny aspekt opisywanego problemu dotyczy poziomu teoretycznej 
spójności stosowanych rozwiązań w sensie zarządczym i organizacyj-
nym. W opinii autora, także w tym przypadku, ideą o większej noś-
ności jest podejście dywergentne. Skuteczność procesu rewitalizacji ła-
twiej będzie uzyskać, akceptując „kulturowe zderzenia”. Oznacza to, że  
w ramach zarządzania procesem odnowy ustalone zostaną ekwifinalne 
ścieżki poprawy zastanych sytuacji, poprzez:

3 Potwierdzają to badania prowadzone aktualnie przez zespół pod kierunkiem autora  
w ramach projektu badawczego: Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzi-
ctwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju (publikacja w druku).
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– partycypację publiczną różnych grup: mieszkańców, potencjalnych 
inwestorów, działaczy publicznych w tworzeniu programu rewitali-
zacji (w fazie planowania),

– dezagregację organizowania procesu rewitalizacji, czyli angażowa-
nie różnych współpracujących podmiotów, zwłaszcza z sektora po-
zarządowego i mieszkańców, przy ograniczeniu bezpośredniej ak-
tywności urzędu miasta (w fazie organizowania),

– rozproszony system bieżącego zarządzania procesem, zaledwie ko-
ordynowany przez administrację publiczną (w fazie kierowania 
– motywowania).
Złożoność opisanych wyżej problemów i wyzwań zarządzania mię-

dzykulturowego nie pozwala odnieść się jednoznacznie do kwestii de-
terminizmu/ indeterminizmu w kształtowaniu kultury organizacyj-
nej. Jeśli przedmiotem badań jest organizacja terytorialna wdrażająca 
procedury rewitalizacji obszarów kryzysowych, to możemy – zaledwie 
ogólnie – wskazać, że:
– w regulowanych przez prawo obszarach funkcjonowania życia poli-

tycznego i aparatu administracyjnego można oczekiwać przewidy-
walnych i wzajemnie powiązanych rozstrzygnięć organizacyjnych;

– w kwestiach związanych z rewitalizacją istotne znaczenie będzie 
miała aktywność gminy, wynikająca z art. 6. Ustawy o samorzą-
dzie gminny, stanowiącym, że „Do zakresu działania gminy należą 
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżo-
ne ustawami na rzecz innych podmiotów” [Dz. U. 2001 nr 142 poz. 
1591 z późn. zm.]. Takie otwarcie aktywności gminy, w powiązaniu 
z sygnalizowanymi wcześniej procesami dywergencji systemu zarzą-
dzania uruchamia procesy indeterministyczne, czasem wręcz nie-
przewidywalne.

5. Wnioski

Konsekwencją powyższych przesłanek twórczych i zarządczych jest 
– potencjalnie – wysoki poziom złożoności międzykulturowego zarzą-
dzania organizacjami terytorialnymi w odniesieniu do rewitalizacji 
obszarów kryzysowych. Uwarunkowania kulturowe odnowy dzielnic 
sprzyjają, jak wykazano powyżej, różnym formom zarządzania wielo-
poziomowego, w którym uwzględnia się różne punkty widzenia, różne 
stanowiska i różne ośrodki decyzyjne. Wymienione aspekty stanowią 
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zaledwie początek refleksji, która powinna zostać pogłębiona ukierun-
kowanymi badaniami, często o interdyscyplinarnym charakterze. 

Abstract 
The aim of the paper is to make an outline of intercultural issues, accompanying 
processes of urban regeneration. Against multicultural features of the 
territorial organizations, subjected to urban regeneration, the paper presents 
main managerial issues influencing the course and the effectiveness of 
the renewal of neighborhoods. The urban regeneration (revitalization) is 
understood as a coordinated process of social and investment activities led 
by self-government and local community, aimed at the counteraction against 
consequences of spatial degradation and social crisis phenomena. The urban 
regeneration has an important cultural dimension. It is connected with the 
necessity of the management of conflicts found within the crisis city areas – 
before, during and after the implementation of urban regeneration processes 
(gentrification). The paper presents, directed to multicultural issues, fields 
of the territorial management demanding a particular attention by the legal 
entities responsible for carrying out and development of communities and 
areas subjected to revitalization. The paper outlines also the issues of the 
intercultural management linked with the urban regeneration processes. 
The conclusions concern the model of management of the transformation 
processes, including aspects of multiculturalism.
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