
 

7 

Wiesław Wańkowicz 
 
 

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE – ASPEKT PRZESTRZENNY  
I ROLA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO* 

 
 

Abstrakt. W artykule przedstawiono problem wykluczenia społecznego i jego aspekt 
przestrzenny. Pierwsza część artykułu obejmuje krótkie omówienie wykluczenia społecznego 
i stref społecznie wykluczonych. Następnie przedstawione jest zagadnienie interwencji pu-
blicznej mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z uwzględnieniem jego 
przestrzennego aspektu i roli planowania przestrzennego w tym procesie. W związku z tym 
działania związane z interwencją publiczną obejmują planowanie przestrzenne i rewitaliza-
cję. W procesie interwencji wyróżniono dwie podstawowe fazy decyzyjne, jedną związaną 
z delimitacją obszarów interwencji i drugą – formułowania programu rewitalizacji, tj. wyboru 
projektów, które będą realizowane. Wyróżniono cztery zakresy problemowe: przestrzenny, 
materialny, społeczny i finansowy. W podsumowaniu zawarto wnioski – cele zmian i rozwią-
zania przestrzenne muszą być rozumiane i odbierane w podobny sposób przez projektan-
tów, lokalną społeczność i decydentów. W szczególności winny one prowadzić do zgodnych 
poglądów na temat oczekiwanych zmian przestrzeni. 

 
Słowa kluczowe: wykluczenie społeczne, strefy społecznie wykluczone, planowanie 

przestrzenne, gospodarowanie przestrzenią, polityka rozwoju. 
 
 

Wprowadzenie 
Wykluczenie społeczne i ubóstwo w dzisiejszych niestabilnych czasach jest zjawiskiem 

powszechnym. Obecny porządek społeczny generuje stosunkowo dużą liczbę osób 
bezrobotnych – niepotrzebnych ze względów gospodarczych (podziału pracy). Prowadzi to 
do narastania zjawisk biedy, marginalizacji i wykluczenia społecznego, także narastania 
patologii społecznych. Walka z tymi zjawiskami jest więc jednym z ważniejszych zadań 
władz publicznych. 

Niskie dochody i wysokie bezrobocie powodują, że w miastach powstają obszary 
zdewastowane, cechujące się katastrofalnym stanem infrastruktury technicznej i zasobów 
mieszkaniowych. Skutkiem tego jest społeczna polaryzacja i segregacja (także w znaczeniu 
przestrzennym) oraz duży stopień społecznego niepokoju. Pojawia się również spirala 
wykluczenia, stan samoutrwalającej się deprywacji społecznej i degradacji przestrzeni, a im 
dłużej w tej spirali znajdują się podmioty wykluczone, tym trudniej jest się im z niej wydostać. 
W Polsce wiąże się to z transformacją społeczno-gospodarczą (od roku 1990 do dzisiaj) oraz 
zaniedbaniami z przeszłości (do roku 19891). Przełamanie stanu wykluczenia społecznego 

                                                
* Artykuł powstał jako część projektu badawczego własnego pt. Planowanie przestrzenne a rewitalizacja stref 
społecznie wykluczonych. Nr projektu N N527 277637, nr umowy 2776/B/T02/2009/37. 
1 Spuścizną po systemie komunistycznym są zaniedbane miasta i ich zasoby – skutek nie tylko braku środków na 
ich utrzymanie, ale także realnego nadzoru właścicielskiego. Po roku 1989 oprócz zmian ustrojowych i politycz-
nych dokonano także zmian w sferze społecznej i gospodarczej, przede wszystkim przywracając realną własność 
nieruchomości, a co za tym idzie, zmieniając relacje właścicielskie w zasobie gruntowym i mieszkaniowym.  



 

8 

nie jest możliwe bez interwencji publicznej. Konieczna jest więc realizacja działań, które 
prowadziłyby z jednej strony do powstrzymania procesów degradacji, z drugiej – do 
wywołania procesów rozwoju, zwiększających możliwości zatrudnienia i potencjał miast. 
 

Wykluczenie społeczne 
Społeczeństwo, tworząc określony system społeczny, definiuje struktury społeczne 

i prawa przysługujące członkom społeczeństwa. Ich zablokowanie, związane z rozwiąza-
niami systemowymi lub wynikające z przemian społecznych, prowadzi do deprywacji 
i wykluczenia społecznego. Przyczyny a zarazem skutki wykluczenia społecznego wiążą się 
z następującymi problemami społecznymi (na podstawie: Klebaniuk 2007): 
 społeczno-ekonomicznymi – wynikającymi z tego co posiadamy (własność), co możemy 

uzyskać (praca i dochody, prawa socjalne) oraz z kosztu (wydatków na wytworzenie 
i uzyskanie dóbr),  

 społeczno-politycznymi – związanymi z pojęciem równości, z prawami politycznymi 
i możliwością partycypacji w decyzjach politycznych i społecznych, z poglądami, ideolo-
giami, tożsamością,  

 psychospołecznymi – takimi jak samoocena, etyka pracy i produktywności, więzi 
społeczne i rodzinne, motywacja,  

 kulturowymi – wynikającymi z prestiżu, mody, związanymi z subkulturami,  
 zdiagnozowanymi przypadkami, takimi jak konflikty, kryzysy, lęki, brak akceptacji, 

psychopatologie i socjopatologie. 
Można wyróżnić (na podstawie: Wnuk-Lipiński 2008) następujące kategorie nierówno-

ści społecznych: 
 ekonomiczne – związane z dochodami/zarobkami i majątkiem: wyłączenie z grupy 

o określonym statusie materialnym, pozbawienie praw majątkowych,  
 polityczne – związane ze statusem obywatelskim: wyłączenie z czynnych i/lub biernych 

praw wyborczych itp.,  
 społeczne – związane ze statusem społecznym: wyłączenie z korzystania z określonego 

dorobku społecznego.  
Grupami społecznymi najbardziej narażonymi na wykluczenie społeczne są:  

 osoby niepełnosprawne,  
 osoby chore psychicznie,  
 uzależnieni,  
 długotrwale bezrobotni,  
 osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,  
 kobiety samotnie wychowujące dzieci,  
 starsze samotne osoby,  
 ofiary patologii życia rodzinnego,  
 dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych oraz wychowujące się poza rodziną,  
 bezdomni,  
 opuszczający zakłady karne i poprawcze,  
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 imigranci oraz członkowie mniejszości narodowych, np. członkowie społeczności romskiej.  
Prawdopodobieństwo dotknięcia wykluczeniem zwiększa się, gdy jednostka ma kilka 

cech charakterystycznych dla wyżej wymienionych grup społecznych, np. uzależniony, 
długotrwale bezrobotny, chronicznie chory imigrant.  

W polityce spójności (Concerted development… 2005) wyróżnia się (ryc. 1.) osiem 
dziedzin życia ludzkiego należących do sfer: 
 materialnej i niematerialnej, 
 indywidualnej i społecznej. 
 

 
Ryc. 1. Sfery i aspekty życia społecznego, wskazujące na wykluczenie 

społeczne i konieczność interwencji publicznej  
– realizacji polityki spójności społecznej 

Opracowanie własne na podstawie Concerted development… 2005 
 

Podział ten służy do oceny wykluczenia społecznego i wskazania wymagań (zadań) 
związanych z interwencją publiczną – są to objawy wykluczenia społecznego i zakres 
interwencji publicznej. 

Podsumowując, wykluczenie społeczne jest wielowymiarowym i dynamicznym 
zjawiskiem lub procesem, w którym jednostki lub grupy częściowo lub całkowicie 
pozbawione są możliwości uczestniczenia w głównym nurcie życia społeczeństwa:  
 pełnienia zgodnie z prawem ról społecznych, 
 korzystania z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, 
 gromadzenia zasobów i zdobywania dochodów w godny sposób.  
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Strefy (obszary) społecznie wykluczone 
Na początku rozważań na temat stref społecznie wykluczonych konieczne jest 

doprecyzowanie tego terminu. Czym innym jest strefa społecznie wykluczona, a czym innym 
strefa wykluczenia społecznego. W pierwszym przypadku to przestrzeń jest wykluczona 
z jej funkcji społecznych (pozbawiona funkcji, nie pełni ich), w drugim jest to przestrzeń 
użytkowana/zajmowana przez osoby wykluczone społecznie. Oczywiście obie sytuacje mogą 
wystąpić równocześnie – główna część społeczeństwa odrzuca określone terytorium, które 
już jest lub zostaje zagospodarowane przez osoby wykluczone społecznie. 

Zagadnienie przestrzeni wykluczonej zilustrowano na ryc. 2. Zarówno rycina, jak 
i objaśnienie nie obejmują wszystkich wariantów rzeczywistości, są jedynie jej modelem. 
Konieczne jest także przyjęcie kilku założeń: 
 interesuje nas przestrzeń miast, 
 pomijamy zagadnienie terenów zamkniętych, tj. związanych z obroną narodową 

i bezpieczeństwem wewnętrznym,  
 pomijamy tereny wykluczone z funkcji społecznych (mieszkaniowych i użytkowych) ze 

względu na prawną ochronę związaną z ich wartością przyrodniczą i/lub kulturową, 
 

 
 

Ryc. 2. Degradacja przestrzeni: strefy społecznie wykluczone (przestrzeń wykluczona) 
i strefy wykluczenia społecznego (miejsce pobytu/zamieszkania osób społecznie 

wykluczonych) 
Opracowanie własne 
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 przestrzeń traktujemy w sposób zgeneralizowany, jako całość, niezależnie od 
wykorzystania jej pod zabudowę. 

Z lewej strony ryc. 2 przedstawiono przestrzeń, przyporządkowując ją do następują-
cych kategorii: zamieszkanej (pełniącej funkcję mieszkaniową), zamieszkanej i użytkowej 
(pełniącej funkcje mieszkaniowe i inne) oraz użytkowej (pełniącej różne funkcje związane 
z produkcją, usługami, handlem, w tym rekreacyjną, komunikacyjną czy też rolniczą). 
Odrębną kategorię stanowi przestrzeń niezamieszkana i nieużytkowana. Tę kategorię 
podzielono na trzy grupy: przestrzeń niedostępną (w konkretnym okresie, zagrożoną 
osuwiskami, odizolowaną przez bagna itp.), odrzuconą (dostępną, ale zbyt kosztowną itp.) 
i porzuconą (wcześniej zamieszkaną i/lub użytkowaną). Z tych trzech grup interesuje nas 
przede wszystkim trzecia, jako przestrzeń utracona, co przy ograniczoności zasobów może 
być niepraktyczne i nieracjonalne (wykluczamy sytuacje skrajne, katastrofę, np. wyciek 
substancji radioaktywnej z elektrowni jądrowej, gdyż takie zdarzenie zmieni tę przestrzeń 
w długotrwale niedostępną).  

Z prawej strony ryciny przedstawiono zagadnienie wykluczenia. Możliwe są różne 
warianty degradacji, wyróżnić można trzy z nich:  
 degradacja lokalnej społeczności (lub użytkowników) prowadząca do marginalizacji, 

deprywacji i wykluczenia społecznego – powstania strefy wykluczenia społecznego 
w niezdegradowanej przestrzeni, 

 degradacja przestrzeni – jej wyposażenia technicznego, zabudowy itp., prowadząca do 
powstania strefy społecznie wykluczonej, zamieszkanej i/lub użytkowanej przez osoby nie 
podlegające procesowi wykluczenia społecznego,  

 wystąpienie obu rodzajów degradacji równocześnie (nie analizujemy na tym etapie 
związków przyczynowo-skutkowych) – powstanie strefy społecznie wykluczonej 
zamieszkanej i/lub użytkowanej przez osoby wykluczone społecznie. 

W krańcowym przypadku może to doprowadzić do porzucenia przestrzeni. 
Interesującą nas kategorią przestrzeni są strefy społecznie wykluczone zamieszkane 

i/lub użytkowane przez osoby wykluczone społecznie (w wielu przypadkach brak interwencji 
przy pojawianiu się symptomów wykluczenia społecznego i/lub wykluczenia przestrzeni 
prowadzi do powstania tej kategorii przestrzeni). W sferze ewentualnej interwencji publicznej 
pozostają także strefy społecznie wykluczone zamieszkane i/lub użytkowane przez osoby 
nie podlegające procesowi wykluczenia społecznego – także pośrednie pomiędzy tymi 
dwiema kategoriami. Interwencja w strefy wykluczenia społecznego niezwiązane z proce-
sami degradacji przestrzennej, jako szeroko rozumiana interwencja socjalna nie jest wprost 
związana z aspektem przestrzennym. 

Do stref zagrożonych wykluczeniem zalicza się: 
 zdegradowane obszary mieszkaniowe, 
 zdegradowanie i/lub porzucone tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, 
 zdegradowane przestrzenie publiczne, 
 zdegradowane i/lub porzucone centra miast. 
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Wspomnieć należy o jeszcze jednym problemie wykluczenia przestrzennego, jakim jest 
granica strefy społecznie wykluczonej. Granica ta może być bardziej lub mniej precyzyjne 
określona. Może to być: 
 fizyczne odgrodzenie: cieki wodne, linie kolejowe, mur (ogrodzenie) (ryc. 3), 
 granica psychologiczna – nie ma fizycznego, realnego odgrodzenia, ale członkowie 

lokalnej społeczności wiedzą, gdzie jest ta niewidzialna granica.  
Nieprawidłowa organizacja przestrzeni może mieć bezpośredni wpływ na powstanie 

sytuacji wykluczenia społecznego – złe warunki przestrzenne i oddziaływanie procesu 
wykluczenia (obecność wykluczenia społecznego) wzajemnie prowadzą do powstania 
wykluczenia społeczno-przestrzennego. 

 
Ryc. 3. Fizyczna bariera – mur tworzy dwie strefy społecznie wykluczone względem siebie 

Źródło: State of The World’s Cities 2008/2009, 2008, UN HABITAT, Nairobi, London 
 

Zjawisko grodzenia przestrzeni, w tym całych osiedli mieszkaniowych, nazywane jest 
społecznościami za bramą (gated communities). Osiedla takie powstają z różnych przyczyn: 
tworzą je ludzie o podobnym stylu życia, elity oraz osoby poszukujące bezpieczeństwa (na 
podstawie: Jałowiecki, Szczepański 2006). Można dodać jeszcze egzekwowanie uprawnień 
do korzystania ze swojej własności, szczególnie z miejsc do parkowania – ogrodzenie 
gwarantuje, że nikt właścicielowi takiego miejsca nie zajmie, z uwzględnieniem konieczności 
ponoszenia kosztów związanych z jej utrzymaniem oraz odpowiedzialności cywilnej za 
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zdarzenia, które mogą zajść w tej przestrzeni. Zjawisko powstawania grodzonych osiedli 
ma cechy negatywne i pozytywne. Ocenie nie może podlegać sam fakt grodzenia, ale 
każdorazowy kontekst jego zaistnienia. Grodzenie jest ściśle związane z czytelnością 
podziału przestrzeni, a bramy pozwalają na sterowanie dostępnością danej przestrzeni2. 
Negatywne elementy zjawiska to przede wszystkim brak konsekwentnego planu 
zagospodarowania i nieuporządkowane sprawy własnościowe, które w konsekwencji 
prowadzą do wygradzania tradycyjnych miejsc publicznych, rozcinania istotnych więzi 
społecznych i ekonomicznych.  
 

Interwencja publiczna 
Korzystanie z przestrzeni, wykorzystanie jej zasobów, przekształcanie itp. określamy 

mianem gospodarowania przestrzenią – jest to proces polegający na transformacji istnieją-
cego stanu przestrzeni w stan pożądany. Na proces ten składają się: zarządzanie przestrze-
nią, w tym planowanie, oraz realizacja zaplanowanych przedsięwzięć. W gospodarowaniu 
przestrzenią biorą udział praktycznie wszyscy: mieszkańcy i użytkownicy danej przestrzeni. 
Jakość tej przestrzeni zależy więc w różnym stopniu od nich wszystkich. Można nazwać ich 
interesariuszami, mogą to być osoby fizyczne, ale także osoby prawne, jak spółdzielnie, 
stowarzyszenia, fundacje. Każdy z interesariuszy nieco inaczej postrzega przestrzeń i jej 
wartość, ma inne wobec niej oczekiwania i różne do niej prawo. Także poczucie więzi 
interesariuszy z określonymi przestrzeniami jest różne.  

Rozwój, podobnie jak gospodarowanie przestrzenią, także jest procesem zmian. 
Celem jest zapewnienie trwałego wzrostu gospodarczego i cywilizacyjnego. Rozwój 
przejawia się wzrostem dochodu kraju (produkt krajowy) i jego mieszkańców, jakościowymi 
zmianami w strukturze gospodarki a także wzrostem dostępności dóbr cywilizacyjnych. 

Realizując zadania związane z rozwojem i bieżącym gospodarowaniem powierzonym 
terenem, rząd i jednostki samorządu terytorialnego przygotowują i prowadzą politykę roz-
woju. Przez politykę rozwoju [12] rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podej-
mowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, 
spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, zwiększania konkurencyjno-
ści gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej 
(Ustawa z dnia 6 grudnia 2006…). W odniesieniu stref społecznie wykluczonych działania te 
obejmują planowanie przestrzenne i rewitalizację – proces 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. 

Na ryc. 4 pokazano możliwie kompletny obraz problemu wykluczenia społecznego 
i obszarów społecznie wykluczonych. Posłużył on jako pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi 
na podstawowe pytania: jakich dziedzin życia i grup społecznych dotyka problem planowania 
i rewitalizacji stref społecznie wykluczonych, jakie pytania zadajemy, oceniając jakość 

                                                
2 Ze względu na bezpieczeństwo odgradzanie części przestrzeni, jak również zamykanie jej wewnątrz zabudowy 
może być skutecznym narzędziem jego poprawy (Newman 1996), uczytelnienie granic daje możliwość 
identyfikacji określonej przestrzeni – rozpoznania, jak i poczucia tożsamości/przynależności (Pawłowska 2001). 
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podejmowanych decyzji, a jakie powinniśmy zadawać, oraz jaka jest rola poszczególnych 
uczestników procesu w dokonywaniu kolejnych wyborów?  
 

 
Ryc. 4. Wykluczenie społeczne i wykluczenie przestrzenne 

Opracowanie własne 
 

Planowanie przestrzenne nie ma bezpośredniego wpływu na wykluczenie społeczne, 
ale poprzez realizację zaplanowanych w przestrzeni inwestycji można zmienić 
parametry tej przestrzeni, które wpłyną na jakość życia. Istotne jest to, że każdy 
przypadek należy traktować odrębnie (jako sytuację tu i teraz) i ciągle się uczyć. Ze względu 
na odmienność sytuacji prawnej i ekonomicznej oraz odmienność kulturową bardzo trudne 
jest przenoszenie doświadczeń nawet w obrębie jednego miasta (obyczaj, kultura, status 
ekonomiczny), nie mówiąc już o przenoszeniu ich między miastami czy krajami. Łącznikiem 
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między planowaniem przestrzennym, rewitalizacją a jakością życia, pomiędzy społeczną 
i przestrzenną stroną wykluczenia, pozwalającym na uzyskanie sukcesu przestrzennego 
i społecznego, jest znalezienie wspólnego języka, umożliwiającego porozumienie 
w sprawie percepcji przestrzeni. Temu może służyć interaktywna partycypacja obywatelska 
w procesach planowania, przygotowania i realizacji rewitalizacji. 

W związku z tym konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czym jest sukces, 
jak postrzegają go różni uczestnicy omawianych procesów, na ile ich oceny są zbieżne?  
W tabeli 1 przedstawiono standardy – wskaźniki, cechy przedmiotu decyzji, dla których 
możemy podać wartości lub przedziały oznaczające osiągnięcie sukcesu, które są miarą 
pożądanego stanu rzeczy, miarą osiągnięcia celu działania, i typy kryteriów decyzyjnych 
dla kolejnych faz dowolnej interwencji publicznej. Wskaźniki mogą powtarzać się (być takie 
same) dla wszystkich faz, ale ich wartości służące do oceny i podjęcia decyzji (standardy) 
będą różne.  
 
Tabela 1. Fazy interwencji publicznej i związane z nimi decyzje 

Lp. Fazy interwencji 
publicznej 

Standardy jako kryteria 
decyzyjne Typ kryteriów decyzyjnych 

1. Analizy i oceny 
przestrzeni miasta w celu 
wyznaczenia (delimitacji) 
obszarów 
wymagających 
interwencji 

Minimalne standardy 
(materialne/techniczne 
i społeczne) 

Wartości progowe 

2. Zaplanowanie 
i przygotowanie 
programu interwencji 
(rewitalizacji) 

Maksymalne możliwe 
do osiągnięcia standardy 
(materialne/techniczne 
i społeczne) 

Wskaźniki celu działania (produkty, 
rezultaty i oddziaływania), w tym 
efektywności finansowej i ekonomicznej  

3.1. Realizacja programu 
interwencji (rewitalizacji 
– inwestycji materialnych 
i społecznych) 

Założone dla kolejnych etapów 
realizacji standardy do 
osiągnięcia (materialne/ 
techniczne i społeczne) 

Wskaźniki osiągnięcia celu działania 
(produkty, rezultaty i oddziaływania), 
w tym efektywności finansowej 
i ekonomicznej  

3.2. Zakończenie procesu 
interwencji – ocena 
osiągnięcia celu 

Maksymalne możliwe do 
osiągnięcia i zweryfikowane 
w trakcie realizacji standardy 
(materialne/techniczne 
i społeczne) – odstępstwa od 
standardów zaplanowanych 
w fazie 2 winny być minimalne 
i dobrze uzasadnione 

Wskaźniki osiągnięcia celu działania 
(produkty, rezultaty i oddziaływania), 
w tym efektywności finansowej 
i ekonomicznej, uwzględniające realia 
procesu realizacji i zmian w otoczeniu 

4.1. Monitoring – ocena 
trwałości osiągniętych 
efektów 

Standardy uzyskane w fazie 3.2 Wskaźniki trwałości efektów, przy 
założeniu, że bieżące utrzymanie 
(w tym koszty eksploatacji) utrzymuje 
się na zadowalającym poziomie 

4.2. Monitoring – ocena 
zmian, powrót do fazy 1 

Minimalne standardy 
(materialne/techniczne 
i społeczne), wyznaczone 
ponownie, zgodnie z zasadą 
tu i teraz 

Wartości progowe – w przypadku, 
gdy utrzymanie standardów z fazy 4.2 
jest niemożliwe lub nieuzasadnione 
(z przyczyn technicznych, 
ekonomicznych, społecznych) 

Opracowanie własne 
 

Standardy i kryteria winny odzwierciedlać wszystkie istotne czynniki z zakresu 
zagadnień społecznych i przestrzennych. W związku z tym do kategorii służących ocenie 
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stanu ludności miasta, przydatnych do wspomagania decyzji w zarządzaniu przestrzenią 
i procesem rewitalizacji, można zaliczyć (wybór): 
 bezrobocie (wykluczenie z rynku pracy), 
 ubóstwo (wykluczenie z możliwości godnego życia i udziału w konsumpcji społecznej), 
 jakość zamieszkania i bezdomność (wykluczenie z dostępu do jednego z dóbr 

podstawowych, bezpieczeństwa) 
i na tym tle problemy: 
 dzieci, 
 ludzi młodych, 
 ludzi w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz mniejszości etnicznych i narodowych. 

Do kategorii służących ocenie stanu przestrzeni miasta, przydatnych do wspomagania 
decyzji w tym procesie, można zaliczyć (wybór): 
 mierniki stanu środowiska na wybranym obszarze, 
 mierniki stanu infrastruktury technicznej na wybranym obszarze,  
 mierniki stanu systemu transportowego na wybranym obszarze, 
 mierniki stanu zabudowy na wybranym obszarze 
oraz 
 estetykę,  
 poczucie więzi (swojskość, tożsamość, tożsamość kulturowa),  
 bezpieczeństwo (poczucie bezpieczeństwa). 

Wskaźniki i przyjęte na ich podstawie standardy będą podstawą oceny programu 
rewitalizacji w trakcie przygotowania, realizacji i po jego zakończeniu. Pomiar winien objąć 
także ocenę efektywności (finansowej, ekonomicznej) działań. Utrzymanie osiągniętych na 
obszarze zrewitalizowanym standardów w kolejnych latach po realizacji świadczyć będzie 
o trwałości jej efektów. Jednakże w trakcie monitoringu po zakończeniu procesu rewitalizacji 
trzeba pamiętać, że czynnik czasu nieubłaganie prowadzi do procesów degradacji (także gdy 
realizujemy podstawowe działania związane z utrzymaniem zasobów), a środki, którymi 
dysponujemy, są ograniczone, że nastąpi powrót do pierwszej fazy decyzyjnej – pomiar 
i ocena realizowane będą w celu kolejnej delimitacji obszarów interwencji. 

Na ryc. 5 przedstawiono czynniki wpływające na podjęcie działań rewitalizacyjnych – 
kategorie parametrów miasta: wskaźniki, standardy i kryteria decyzyjne. W procesie 
przygotowania wyróżniono dwie podstawowe fazy decyzyjne: jedną związaną z delimitacją 
obszarów interwencji i drugą – formułowania programu rewitalizacji, tj. wyboru projektów, 
które będą realizowane. Wyróżniono cztery zakresy problemowe: przestrzenny, materialny, 
społeczny i finansowy.  

W pierwszej fazie decyzyjnej zakresy: przestrzenny, materialny i społeczny obejmują 
podstawowe wskaźniki, które uznawane są za kryteria decyzyjne delimitacji obszarów 
interwencji (obszarów społecznie wykluczonych). Zakres finansowy wpływa na ustalenie 
progów interwencji (standardów), jako podstawowy wskaźnik możliwości działania (na co nas 
stać) – należy przy tym pamiętać o wszystkich możliwych źródłach finansowania (Unia 
Europejska, rząd, region, gmina, przedsiębiorcy, szczególnie lokalni, i lokalna społeczność). 
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W drugiej fazie decyzyjnej, przekształcając wskaźniki delimitacji we wskaźniki celu 
działania (czynniki sprzyjające będziemy wzmacniać, czynniki negatywne – redukować, 
minimalizować), pozostawiając finanse jako uwarunkowanie nie tylko progów interwencji, 
ale także jej zakresu, sformułujemy program rewitalizacji – listę działań (projektów) i ich 
harmonogram rzeczowo-finansowy (zarówno projektów materialnych, jak i społecznych).  
 

 
Ryc. 5. Decyzje a problemy przestrzenne i społeczne oraz cele rewitalizacji  

i składające się na nią projekty 
Opracowanie własne 

 
Na ryc. 5 przedstawiono też zależności (nakładanie się pól) między działaniami 

planistycznymi  (zakres  planu  miejscowego),  inwestycyjnymi  (materialnymi  i społecznymi) 
i planem finansowym (harmonogram rzeczowo-finansowy). Działania planistyczne muszą 
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poprzedzać inwestowanie, ale zakres inwestycji materialnych winien być uwzględniony 
w trakcie przygotowania planu. Utrzymanie synchronizacji procedury przygotowania planu 
miejscowego i programu rewitalizacji może być trudne lub niemożliwe, wynika to z ich 
odmienności – procedura planistyczna jest określona aktem prawnym (Ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, 2003) i niemożliwe jest odstępstwo od niej (także 
konieczność powtórzenia jej części), procedura przygotowania programu rewitalizacji jest 
zależna jedynie od władz gminy. Ze względu na operacyjny charakter programu rewitalizacji 
oraz fakt, że utrzymanie terminów przygotowania i realizacji programu wiąże się 
z zapewnieniem źródeł finansowania, może się okazać, że konieczne będzie wcześniejsze 
od przygotowania planu miejscowego zakończenie przygotowania programu rewitalizacji 
i przystąpienie do jego realizacji. Nie powinno to być jednak przyczyną odstąpienia od 
przygotowania planu. 
 

Wnioski 
Cele zmian i rozwiązania przestrzenne muszą być podobnie rozumiane i odbierane 

przez projektantów, lokalną społeczność i decydentów. W szczególności winny one 
prowadzić do zgodnych poglądów na temat oczekiwanych zmian przestrzeni. 

Ważnym czynnikiem są ekonomiczne warunki zmian (taniość, ale nie tandeta) 
a następnie funkcjonowania określonej przestrzeni (możliwość utrzymania). Należy przy tym 
pamiętać, że ugoda społeczna nie może zastąpić obiektywnych wskaźników jakości, ujętych 
w odpowiednich przepisach technicznych, normach czy też aktach prawnych (to przede 
wszystkim parametry techniczne i technologiczne, regulacje związane z bezpieczeństwem 
sanitarnym i ochroną środowiska, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, niezawodnością 
urządzeń i dostaw także w kontekście zarządzania kryzysowego). Niezależnie od opinii 
interesariuszy partycypujących w podejmowaniu decyzji obowiązuje osiąganie parametrów 
wskazanych w tego typu regulacjach. 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat system gospodarowania przestrzenią, w tym planowa-
nia przestrzennego, stał się ofiarą tzw. inwestorskiego toru przeszkód. Uporządkowane 
inwestowanie postawiono w opozycji do „szybkiego i łatwego”, stawiając tezę, że to system 
planowania blokuje inwestycje, szczególnie w przypadku braku planów miejscowych 
i powolnego ich przygotowywania. Namiastką planowania stały się decyzje o warunkach 
zabudowy, które zamiast poprawić sytuację, zwiększyły chaos przestrzenny. W konsekwencji 
spowodowało to odejście od systemowego myślenia o przestrzeni. 

Przejawem takiego podejścia winno być myślenie o przestrzeni jako całości, wraz 
z niezbędnym jej wyposażeniem, a nie formalnoprawne, literalne podejście do procedury 
planowania i treści planów miejscowych. W ciągu 8 lat obowiązywania Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym system planistyczny został rozbudowany pod względem 
formalnym, przez co gubi się jego walory merytoryczne. Obserwujemy tendencję do 
komplikowania procedury planowania, np. wprowadzoną przez przepisy dotyczące dostępu 
do informacji o środowisku3. Następnie, wyrażając zdziwienie, że to nie działa, w sytuacji 

                                                
3 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
2008. 



 

19 

potrzeb koniunkturalnych i jednostkowych tworzy się odstępstwa od tego systemu. Buduje 
się więc, wykorzystując decyzje o warunkach zabudowy czy też decyzje o lokalizacji 
(realizacji) wybranych inwestycji. Aby przyspieszyć budowanie, proponuje się wręcz 
budowanie na zgłoszenie, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. A przecież 
to dobry plan zagospodarowania przestrzennego daje możliwość ogólnego spojrzenia na 
rozwój, co pozwala na rozwiązanie wielu problemów w fazie planowania a nie projektowania 
i budowy. 

Konieczne wzmacnianie prawa do partycypacji lokalnych społeczności w podejmowa-
niu decyzji bez równoczesnej edukacji na temat planowania, w tym zagadnień 
ekonomicznych i technicznych, jest zagrożeniem dla systemowego i zintegrowanego 
planowania przestrzennego i gospodarowania przestrzenią. Edukacja taka pozwoliłaby na 
prawdziwie merytoryczną dyskusję planistów, urbanistów, inżynierów i lokalnej społeczności 
oraz na ich rzeczywiste porozumienie, oparte na zrozumiałej dla wszystkich percepcji 
przestrzeni. 
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SOCIAL EXCLUSION: 

SPATIAL ASPECTS AND THE ROLE OF SPATIAL PLANNING* 
 

Abstract. The paper presents the problem of social exclusion and its spatial aspects. 
The first part contains a short discussion of social exclusion and socially excluded zones. 
Next, the author presents the issue of public interventions intended to counteract social 
exclusion, taking into account spatial aspects and the role of spatial planning in that process. 
Consequently, the activities related to public interventions include spatial planning and 
revitalization. Two basic decision-making stages have been distinguished in the public 
intervention process: one associated with the delimitation of intervention areas and the other 
one consisting in the formulation of revitalization programmes, i.e. the selection of projects 
for implementation. Four topical scopes have been distinguished: spatial, material, social and 
financial. The conclusions state that the aims of changes and spatial solutions must be 
understood and received in a similar way by designers, local communities and decision 
makers. In particular, such ideas should lead to the development of uniform conceptions 
about the expected spatial transformations.  
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