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Abstrakt. Wobec ujawniających się potrzeb odnowy poszczególnych miast regionu 
kujawsko-pomorskie przygotowało i obecnie wdraża regionalną politykę rewitalizacji. 
Mając na względzie zachowanie zintegrowanego, spójnego systemu, zdecydowano się 
na podejście zmierzające do uruchomienia i kontynuowania procesów rewitalizacyjnych 
we wszystkich 52 miastach, uwzględniając ich zróżnicowanie. Prócz dotacji położono nacisk 
na merytoryczne wsparcie miast w opracowywaniu lokalnych programów rewitalizacji 
poprzez liczne indywidualne konsultacje i spotkania w Forum Rewitalizacji Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Region istotnie angażuje się także w ponadregionalne partnerskie 
przedsięwzięcia odnowy – rewitalizację dróg wodnych. 
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Dostrzegając potencjał swoich miast, ich znaczenie w rozwoju regionu, a przy tym 

zróżnicowanie i potrzeby w zakresie odnowy społeczno-gospodarczo-infrastrukturalnej, 
w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-20201 postuluje się 
wsparcie rozwoju sieci osadniczej, w tym rewitalizację miast i wsi regionu. W sierpniu 2008 r. 
Zarząd Województwa przyjął do realizacji założenia polityki miejskiej [2], obejmujące 
3 priorytety: politykę innowacyjnego rozwoju miast, odnowy (rewitalizacji) miast i miasteczek 
oraz politykę metropolitalną. Założenia te dotyczą miast regionu i przedsięwzięć 
komplementarnych względem działań podejmowanych przez samorządy miast. 

Obecnie akcent przesunięto z etapu planowania wsparcia procesu rewitalizacji na 
intensywne i zintegrowane wdrażanie przyjętych założeń. Podstawowym narzędziem realiza-
cji tej polityki jest Regionalny program operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na 
lata 2007-2013 (RPO WK-P) [7], w którym zaprogramowano 7. oś priorytetową: Wspieranie 
przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy (85 mln euro, 9% środków 
RPO WK-P) (ryc. 1.). 

Celem wdrożenia działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast (70 mln 
euro) zaproponowano unikatowe rozwiązanie. Zarząd Województwa rozdysponował budżet 
działania, rozdzielając środki finansowe na każde z 32 miast liczących powyżej 5 tys. 
mieszkańców. Dwie grupy miast: do i powyżej 5 tys. mieszkańców, wydzielono zgodnie 
z linią demarkacyjną, przyjętą dla rozdzielenia wspólnych obszarów interwencji między 
RPO WK-P i PROW [3]. 

                                                
1 Załącznik do Uchwały Nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r.; 
Poddziałanie 2.1.2. Rewitalizacja miast i wsi regionu [5].  
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Ryc. 1. Systemowe wsparcie rewitalizacji 52 miast województwa kujawsko-pomorskiego 
Źródło: opracowanie własne 

 
Środki finansowe dla poszczególnych 32 miast (ryc. 2) zostały wyliczone na podstawie 

specjalnie opracowanego mechanizmu podziału dostępnych środków finansowych na 
rewitalizację miejską. Zgodnie z powyższym, w pierwszej kolejności wyróżniono 6 grup 
miast, mając na względzie liczbę ludności2. Następnie w ramach tych grup, stosując przyjęty 
algorytm, uwzględniający jako kryteria liczbę ludności (50%), długotrwałe bezrobocie (25%) 
i dochody podatkowe w miastach (25%), wyliczono środki dla poszczególnych samorządów 
miejskich [7]. Wykorzystanie puli środków finansowych przyznanej przez miasto i jego 
partnerów wiąże się w pierwszej kolejności z przygotowaniem skutecznego narzędzia 
zarządzania złożoną problematyką odnowy miasta – lokalnego programu rewitalizacji, 
podlegającego ocenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P (w tym powołanej przez 
Marszałka niezależnej Komisji ds. Oceny LPR).  

W efekcie przeprowadzonych ocen lokalnych programów rewitalizacji zgłoszono kilka 
spostrzeżeń, które mogą być cenne dla zrozumienia przynajmniej części uwarunkowań, 
w jakich miasta programują działania rewitalizacyjne i wynikających z nich konsekwencji. 
Wiele miast miało trudności z określeniem mechanizmu odnowy, zachowaniem związków 
przyczynowo-skutkowych w LPR, świadczących o właściwym zaprogramowaniu działań od 
stanu degradacji do stanu oczekiwanego. Bardzo często traktowano rewitalizację głównie 
jako sposób na poprawienie estetyki przestrzeni a nie tylko drogę do ożywienia społeczno- 
gospodarczego,  co  dodatkowo  utrwalane  było  w mediach. Poza  tym niektóre  samorządy 

                                                
2 32 miasta rozlokowano w 6 grupach: 5-10 tys. (11); 10-15 tys. (8); 15-20 tys. (4); powyżej 20 tys. mieszk. w tym 
Brodnica i Tuchola jako miasta mogące pełnić funkcje subregionalne (4); miasta subregionalne (3); miasta 
węzłowe aglomeracji bydgosko-toruńskiej (2). 
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Ryc. 2. Środki finansowe przeznaczone na rewitalizację 32 miast w ramach RPO WK-P 

na lata 2007-2013 (działanie 7.1) 
Źródło: opracowanie własne 

 
miejskie zleciły opracowanie programów wykonawcom zewnętrznym, stosującym jednorodne 
schematy. W takich sytuacjach miasta często nie miały wystarczającej wiedzy, by obiektyw-
nie ocenić wartość otrzymanego produktu – programu, a przez to stwierdzić ewentualne 
uchybienia i wyegzekwować niezbędne zmiany (zakładano, że otrzymano dobrze opraco-
wany program). Istotną kwestią było także niedostateczne uspołecznienie procesu przygoto-
wywania lokalnego programu rewitalizacji (nie dotarto do wszystkich grup zainteresowanych 
działaniami rewitalizacyjnymi). W ten sposób uwidoczniło się niewystarczające doświadcze-
nie i kompetencje kadr urzędów miejskich w zakresie rewitalizacji (w rozmowach wskazy-
wano również na ograniczone zasoby kadrowe a także nadmierną ilość innych obowiązków).  

W wyżej omówionym procesie dialogu Urząd Marszałkowski traktuje swoją rolę nie 
jako jednostki weryfikującej programy, a raczej jako partnera starającego się wspierać, 
edukować i zachęcać do opracowania możliwe skutecznych programów odnowy miast. 
Dlatego celem przybliżenia samorządom miejskim problematyki rewitalizacji organizowane 
są spotkania warsztatowe w ramach Forum Rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego3 oraz liczne indywidualne konsultacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
z przedstawicielami miast. Informacje będące przedmiotem forów zostały zebrane na stronie 
internetowej www.mojregion.eu/rewitalizacja. Według stanu na 1 czerwca 2010 r. 22 z 32 
miast uzyskało pozytywną ocenę LPR.  

                                                
3 Spotkania dla przedstawicieli miast w ramach Forum Rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
październik 2008 Przysiek, luty 2009 Górzno, marzec 2009 Przysiek, maj 2009 Przysiek, styczeń 2010 Przysiek. 
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W ramach działania 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych tere-
nów poprzemysłowych i powojskowych 15 mln euro przeznaczono na 5 projektów kluczo-
wych miast, m.in. na przedsięwzięcia: Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym 
obszarze powojskowym w Świeciu II etap; Skansen architektury przemysłowej wraz z pod-
ziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy; 
Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powoj-
skowych dla Projektu Centrum Nowoczesności w Toruniu. 

Na uwagę zasługują także przykłady przeprowadzonych udanych rewitalizacji 
powojskowych i poprzemysłowych w kujawsko-pomorskim, jak np. włączenie byłej jednostki 
wojskowej w strukturę urbanistyczną miasta Świecia (powiązanie sieci infrastruktury 
technicznej, adaptacje budynków wcześniej w użytkowaniu wojskowym do użytkowania 
cywilnego, m.in. na potrzeby administracji, zamieszkania, świadczenia usług, zrealizowane 
w ramach ZPORR), nowo powstałe kompleksy usługowe Galeria Fokus Park w Bydgoszczy, 
Galeria AMC w Toruniu, Galeria Wzorcownia we Włocławku, sfinansowane bezpośrednio 
przez zainteresowane podmioty gospodarcze. 

Druga grupa miast województwa kujawsko-pomorskiego, którą jak wcześniej wspo-
mniano stanowią miasta do 5 tys. mieszkańców (20 z 52 miast województwa kujawsko-po-
morskiego, ryc. 1) może skorzystać z innego narzędzia wsparcia procesu rewitalizacji – Pro-
gramu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego programu, z działania 
Odnowa i rozwój wsi jedna miejscowość4 może pozyskać maksymalnie ok. 128 tys. euro 
na realizację projektów na swoim terenie. Realizacja działania tworzy warunki rozwoju spo-
łeczno-ekonomicznego tych obszarów, aktywizacji ludności przez wsparcie inwestycyjne 
przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni 
publicznej, zwiększeniem atrakcyjności turystycznej, będących częścią Planu odnowy 
miejscowości5. 

Przygotowano i uruchomiono także Fundusz dla miast do 5 tys. mieszkańców na 
realizację projektów w zakresie rewitalizacji [6] (ryc. 1), którego celem jest wsparcie procesu 
rewitalizacji poprzez połączenie oddziaływania dotacji z Funduszu z wykorzystaniem 
środków z PROW, na zadania związane z odnową miejscowości. Instrument ten stworzono 
z zamiarem wyrównania dysproporcji finansowych, powstałych w związku z możliwościami 
uzyskania wsparcia procesu rewitalizacji przez miasta liczące do 5 tys. mieszkańców, które 
korzystając z dotacji w ramach PROW otrzymają kwotę niższą niż byłoby to możliwe, gdyby 
korzystały ze wsparcia przewidzianego w działaniu 7.1 RPO WK-P (sytuacja dotyczy 12 z 20 
miast). Wobec powyższego Zarząd województwa postanowił pokryć różnice ze środków 
budżetu województwa, z rezerwy celowej w kwocie 2,7 mln przeznaczonej na wyrównywanie 
dysproporcji i rewitalizację małych i średnich miast, na wydatki inwestycyjne. 

Samorząd województwa podejmuje działania rewitalizacyjne nie tylko wobec miast. 
Wyjątkowym przedsięwzięciem w skali kraju jest rewitalizacja Międzynarodowej Drogi 

                                                
4 Zgodnie z kryteriami dostępu wskazanymi w PROW, projekt może uzyskać pomoc finansową m.in. jeżeli 
znajduje się na terenie miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem 
miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 
5 tys. mieszkańców. Pozostałe kryteria dostępu szczegółowo opisane są w PROW.  
5 Opracowano na podstawie Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 [3]. 
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Wodnej E70 (MDW E70). Porozumienie sześciu województw: kujawsko-pomorskiego, 
lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomor-
skiego, przez które przebiega w Polsce MDW E70, oficjalnie zawiązało się 5 sierpnia 
2006 r.6. Wówczas to marszałkowie województw podpisali Deklarację współpracy w sprawie 
rozwoju wzdłuż MDW E70 na obszarze Polski. Ze względu na świadomość konieczności 
usuwania barier politycznych, społecznych, ekonomicznych i technicznych współpraca ta 
umożliwia wypracowanie i podejmowanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz ożywienia 
MDW E70 (rozwoju gospodarczego, w tym szczególnie aktywizacji turystyki wodnej) oraz 
integrowanie zainteresowanego środowiska (m.in. liczne spotkania, konferencje branżowe). 
W efekcie kolejnych deklaracji województwa podjęły się opracowania koncepcji programowo-
przestrzennej rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70, a następnie wstępnego studium 
wykonalności programu, by wspólnie występować do władz centralnych z wnioskiem 
o dalszy rozwój tej międzynarodowej drogi wodnej. 

Obecnie, będąc już na zaawansowanym etapie uruchomienia procesów odnowy 
w większości miast regionu, dostrzega się potrzebę wdrożenia dobrego systemu 
monitorowania procesu rewitalizacji w województwie. Jak dotąd jedyną informacją na temat 
postępów działań w zakresie rewitalizacji są dane dotyczące postępu finansowego, 
związanego z wdrażaniem funduszy europejskich oraz roczne informacje sprawozdawcze 
od miast na temat poszczególnych programów. Wynika to ze złożoności tego procesu oraz 
istniejących możliwości uzyskania danych. Jednakże kontynuując podjęte działania, 
województwo zamierza podjąć próbę pełniejszego monitorowania zachodzących procesów 
i ich oddziaływania. Upatruje się w tym źródła ważnej informacji do podejmowania dalszych 
dobrych decyzji i w efekcie skutecznych działań m.in. w zakresie wparcia odnowy miast, 
a przez to możliwości zdynamizowania rozwoju regionu. 

Mając na względzie inspirowanie miast do przejścia od administrowania do 
zarządzania miastami, Urząd Marszałkowski będzie kontynuował działania w zakresie 
wsparcia rozwoju miast, realizując politykę miejską województwa. Dotychczasowe spotkania 
warsztatowe w ramach Forum Rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 
indywidualne konsultacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego z przedstawicielami miast 
potwierdziły potrzebę ciągłego dialogu partnerów oraz innych podmiotów zaangażowanych 
w problematykę rewitalizacji. Wszystkie te działania mają za zadanie tworzenie impulsów 
oraz zachęcanie miast do kreowania nowych dobrych pomysłów celem ożywienia społeczno-
gospodarczego obszarów kryzysowych, a przez to stworzenia funkcjonalnego, pięknego 
i atrakcyjnego otoczenia dla mieszkańców regionu i ich gości. 
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THE KUYAVIAN-POMERANIAN REVITALIZATION PROCESS MANAGEMENT MODEL 

 
Abstract. In view of the regeneration needs of individual cities in the region, Kujawsko-

Pomorskie voivodeship prepared and is currently implementing regional revitalization policy. 
Taking an integrated, coherent system into account, regional authority decided on the 
approach to start and continue the revitalization process in all 52 cities, concerning their 
diversity. 

In addition to grants, regional authority placed significant emphasis on substantive 
support to cities in formulating local revitalization programmes, through a series of individual 
consultations and meetings during the Kuyavian-Pomeranian Revitalization Forum. 
The region is also involved in the trans-regional, partnership regeneration projects – the 
revitalization of the waterways. 

Key words: revitalization, urban policy, Kujawsko-Pomorskie voivodeship, city 
management, Revitalization Forum, local revitalization programme, regional revitalization 
policy. 
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