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Rewitalizacja 
 

 

•Stanowi integralną i naturalną 
część procesów rozwojowych 
miasta 

•Powinna być traktowana jako 
proces stały i ciągły przemian 
miejskich 

•Istotnymi elementami działań 
rewitalizacyjnych jest koncepcja 
(plan) i realizacja partycypacyjna.  

•Plan rewitalizacyjny, powinien 
stanowić część planu większego, 
jakim jest Strategia Rozwoju 
Miasta 

 



Trzy główne, uniwersalne cele 
rewitalizacji: 

 

- Ochrona dziedzictwa 

- Integracja społeczna 

- Aktywizacja ekonomiczna 

 

        = wzrost jakości życia 

 
-       czy zawsze powinna być 

inicjowana przez samorząd  ? 

-       czy zawsze powinna być 
realizowana wg określonego z 
góry planu (pzp) ? 

 

 

http://www.podroze.pl/s/image/127106/d321.jpg


http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:New-York-Jan2005.jpg


2.Zarządzanie strategiczne miastem 

 

                   Strategia Rozwoju Miasta               
 

 

 

                         - ogół zasad, wytycznych, w tym ich uszeregowanie, 
wypracowanych w partycypacyjny sposób przez samorząd lokalny, 
mających za zadanie realizację wyznaczonych, najistotniejszych 
CELÓW, w określonym czasie, wynikających z wizji samorządu i dla 
niej służącej, podlegających aktualizacji, realizowanych przy pomocy 
powołanych oraz sformalizowanych i nie formalnych organizacji 
zewnętrznych i wewnętrznych. 

„Nie można iść na raz kilkoma drogami” 

 

MIASTO JAKO ANALOG PRZEDSIĘBIORSTWA 

/K.Kuciński/ 



Zarządzanie strategiczne miastem 
    Ukierunkowany na przyszłość proces planowania i wyboru 

celów rozwoju oraz zadań realizacyjnych, wdrażania przyjętych 

postanowień oraz monitorowania  i ewaluacji pierwotnie 

przyjętych zasad w celu stałego dostosowywania technik, 

narzędzi i formuły przyjętej strategii do zmieniającego się 

otoczenia. 

/H. Gawroński/ 

„ Plany to tylko dobre chęci, chyba, że natychmiast przekształcą 

się w ciężką pracę” 

/P.Drucker/ 

   
 



 

 

 

 

 

Wizja 

Cele,   

Zasoby, narzędzia 

Przywództwo 

Przywództwo 

Miejsce Kapitał społeczny 



3. Miasto kreatywne 

   Zjawisko emergencji – proces, w którym interakcja wszystkich 
elementów składowych, prowadzi do wyłonienia się nowych 
właściwości całości danego systemu. Jednocześnie właściwości te nie 
są widoczne na poziomie mikro. 

    Najciekawszą istotą tych struktur to nieliniowość i nieprzewidywalność. 
Nieszczelności i błędy zmieniają swoje wektory, odwracając wektory 
procesów rozwoju.  

 

„Teoria niezwykle rzadkich zdarzeń”  

– najistotniejsze zmiany w systemie, powstały w wyniku zaistnienia 
niezwykle rzadkiego zdarzenia”. 

/A. Nowak i N.N.Taleb/ 

 

„Niezwykle Rzadkie Miejsca”  oraz „Czarne Łabędzie” mogą stać się 
motorem zmian rozwojowych poszczególnych miast. 
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4. Monitoring 
       Po co ? 
 

       Monitoring stanowi najważniejszy aspekt zarządzania 

strategicznego we wszystkich jego fazach: 

 

 

 wdrożenie 

 

 

        

Ewaluacja efektów 

przygotowanie 



Warszawa, czerwiec 2013 15 

Wskaźniki określające atrakcyjność miasta: 

 -  poziom i zmiana mieszkańców, liczby odwiedzających 

oraz firm, 

 -  poziom i zmiana dochodów mieszkańców, wynagrodzeń, 

dochodów firm, 

-   poziom i zmiana wartości nieruchomości i kapitału 

ulokowanego na obszarze 
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5. Przykłady 

Miasto Tkaczy „Park Kulturowy w Zgierzu” 

 

 

 

 

http://www.miastotkaczy.pl/sites/default/files/imagecache/oryginal/zdjecia/1.02_narut23.jpg
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• Koszary Dragonów w Olsztynie 
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