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PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W ZARZĄDZANIU  
PROCESAMI REWITALIZACJI 

 
 

Abstrakt. Artykuł wskazuje, na tle badań własnych, narzędzia informowania, 
konsultacji oraz uczestnictwa publicznego w procesach rewitalizacji. Istotną częścią tekstu 
jest, zawarty w Aneksie, raport z badań, przeprowadzonych w 2009 r. w postaci internetowej 
kwerendy lokalnych programów rewitalizacji 190 miast z wszystkich województw (ponad 20% 
ogółu polskich miast). Wyniki badań ujawniają, że polskie gminy realizują głównie nałożone 
na nie obowiązki związane z udostępnianiem informacji publicznej. Na poziomie 
konsultowania podejmowane są także głównie działania obligatoryjne w zakresie 
wynikającym z przepisów ustawowych. Tylko nieliczne z badanych gmin wdrażają 
instrumenty, które uznać można za przejaw zapewniania aktywnego uczestnictwa 
mieszkańców w podejmowaniu decyzji. Także nieliczne miasta posiadają rozbudowane, 
aktualizowane portale dotyczące rewitalizacji, w większości przypadków informacje na 
stronach www pojawiają się incydentalnie i nie tworzą spójnego i przystępnego kompendium 
wiedzy nt. działań rewitalizacyjnych. W artykule przedstawiono systematykę narzędzi 
partycypacyjnych oraz propozycję modelowego ujęcia partycypacji społecznej w zarządzaniu 
procesami rewitalizacji. Na podstawie doświadczeń zagranicznych – wskazano praktyczne 
propozycje podjęcia odpowiednich sekwencji działań we wdrażaniu uczestnictwa 
społecznego. Autorzy podkreślają, że kluczowym problemem w konstruowaniu zestawu 
działań są: otwartość partnerów procesu na współpracę i wzajemna gotowość do 
zrozumienia ich sytuacji i potrzeb. Bez owej otwartości i pełnej gotowości do współpracy – 
instrumenty partycypacji stają się martwe. 

 
Słowa kluczowe: rewitalizacja, partycypacja społeczna, konsultacje społeczne 

 
 

Uwagi ogólne 
Niezbędnym elementem zarządzania procesem rewitalizacji jest uwzględnianie w nim 

udziału społecznego, co wynika nie tylko z przyjmowanych w państwach demokratycznych 
praw obywatelskich i procedur, ale również ze specyfiki tego procesu. Proces odnowy 
przestrzeni miejskiej bez udziału zamieszkujących tę przestrzeń ludzi, bez ich akceptacji dla 
prowadzonych przekształceń oraz bez planu działania na rzecz grup nieuprzywilejowanych 
nie może się udać.  

Systematykę udziału społecznego oparto na trójpodziale, który związany jest 
z poziomem angażowania obywateli w sprawy publiczne, a to: informowanie, czyli 
przekazywanie informacji, konsultowanie, czyli przekazywanie informacji wraz uzyskaniem 
informacji zwrotnej oraz aktywne uczestnictwo – pełną partycypację interesariuszy, opartą 
na współpracy. 
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Polskie doświadczenia – techniki i narzędzia partycypacji wykorzystywane 
przez miasta w procesie rewitalizacji – wnioski z badań autorów 

Polskie doświadczenia z zarządzania procesami rewitalizacji i stosowanymi w ich 
ramach formami partycypacji społecznej dotyczą przede wszystkim procesów podejmowa-
nych od 2004 r. w odpowiedzi na możliwość pozyskania finansowania na projekty rewitaliza-
cyjne w ramach ZPORR, a obecnie Regionalnych Programów Operacyjnych. Miasta 
dostrzegły w unijnych środkach na rewitalizację szansę na uzupełnienie braków głównie 
o infrastrukturalnym charakterze, a założone w dokumentach unijnych i krajowych procedury 
(w tym dotyczące zapewnienia udziału społecznego) stanowiły w rzeczywistości często 
tzw. „listek figowy”. O tym, że podejście takie było i jest dość powszechne, świadczą badania 
prowadzone w ostatnich latach, w tym przez autorów1.     

I tak, badania przeprowadzone w latach 2006-2007 przez K. Noworól2 nad działaniami 
władz lokalnych w zakresie partycypacji społecznej, prowadzą do następujących wniosków: 
 Polskie gminy realizują nałożone na nie obowiązki związane z udostępnianiem informacji 

publicznej, które określić można jako minimalne standardy informowania.  
 Na poziomie konsultowania sytuacja jest zróżnicowana. Podejmowane są działania 

obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów ustawowych i z wykorzystaniem 
tradycyjnych metod konsultacji. Najczęściej są to debaty i dyskusje, rzadziej 
wykorzystywany jest w Internet czy badania sondażowe. Celem tych ostatnich jest raczej 
ocena działania samorządu i identyfikacja potrzeb niż włączenie mieszkańców w proces 
podejmowania decyzji.  

 Nieliczne z badanych gmin wdrażają instrumenty, które uznać można za przejaw 
zapewniania aktywnego uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji. 

 Polskie gminy korzystają ze specyficznych, uwarunkowanych kulturowo, instrumentów 
informowania: wykorzystują struktury kościelne (ogłoszenia parafialne) i organy 
pomocnicze gmin (zebrania wiejskie w sołectwach, działania sołtysów), co ma miejsce 
przede wszystkim w gminach wiejskich. 

 Przykład zagwarantowania udziału społecznego w planowaniu przestrzennym, z jednej 
strony ze względu na niewiążący prawnie charakter wniosków i uwag mieszkańców,  
a z drugiej na sposób postrzegania znaczenia partycypacji mieszkańców przez planistów, 
pokazuje, że przewidziane przez prawo instrumenty partycypacji nie stanowią same przez 
się instrumentu zarządzania, ukierunkowanego na poprawę skuteczności i jakości 
planowania.  

 Sposób postrzegania relacji z mieszkańcami (opinie urzędników o mieszkańcach, które 
da się sprowadzić do zdania: „nie da się z nimi współpracować, bo są bierni lub 
zainteresowani partykularnymi interesami, a nie dobrem wspólnoty”), w zetknięciu ze 
słabym przygotowaniem urzędników do prowadzenia współpracy (wiedza, umiejętności, 
doświadczenie), stanowią przeszkodę dla podejmowanych przez gminy działań na rzecz 
udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji lokalnych. 

                                                
1 Por. także: W. Siemiński, T. Topczewska, Rewitalizacja miast …, [8] 
2 K. Noworól, Partycypacja publiczna…, [5] 
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 Identyfikacja aktorów konfliktów wskazuje na potrzebę położenia nacisku na współpracę 
przy planowaniu i realizacji inwestycji bezpośrednio z mieszkańcami, a nie z ich 
reprezentacjami (np. NGOs).  

 Często działania w zakresie partycypacji społecznej podejmowane są ad hoc, bez 
planowania i przygotowania, stanowiąc nierzadko reakcję na już istniejący konflikt z grupą 
mieszkańców. 

Wnioski te, w zakresie stosowanych technik i narzędzi partycypacji społecznej 
wykorzystywanych przez władze miast w procesie rewitalizacji, potwierdziło badanie 
prowadzone na podstawie analizy Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR) dostępnych 
w Biuletynach Informacji Publicznej 190 miast polskich3. Skrócony raport z tego badania 
przedstawiono w Aneksie. Zapisy LPR i badanych procedur skupiają się na procesie 
komunikacji społecznej, który nie jest tożsamy z zapewnianiem udziału społecznego 
w rewitalizacji (można określić, że poziom angażowania obywateli to informowanie 
z wykorzystaniem niewielkiego zakresu instrumentów konsultacyjnych).  
 

Narzędzia partycypacyjne według poziomów zaangażowania interesariuszy 
W Polsce stosowanych jest wiele różnych instrumentów i wykorzystywanych jest wiele 

technik włączania obywateli w decydowanie o sprawach publicznych. Wyróżnić można 
następujące formy partycypacyjnych narzędzi zarządzania:  
 ze względu na podstawę podjęcia działań przez władze publiczne na: 

 obligatoryjne, których stosowanie stanowi konstytucyjny lub ustawowy obowiązek 
władz publicznych,  

 fakultatywne, których stosowanie (lub niestosowanie) leży w gestii władz publicznych 
i stanowi uzupełnienie, rozszerzenie stosowania narzędzi obligatoryjnych lub jest 
podejmowane w celu podniesienia jakości zarządzania publicznego; 

 ze względu na sposób wdrażania i wykorzystywane techniki na: 
 tradycyjne, oparte na tradycyjnych instytucjach demokracji bezpośredniej (np. referen-

dum, zapewnienie dostępu do informacji publicznej, instytucja skarg i wniosków, 
wyłożenia dokumentów, prawo udziału w posiedzeniach kolegialnych organów, 
spotkania i debaty publiczne4),  

 innowacyjne, korzystające z metod komunikacji i partycypacji specyficznych dla 
sektora przedsiębiorstw (zorientowane na klienta), wykorzystujące nowe techniki 
komunikacji (ICT), czy też wykorzystujące nowoczesne techniki badawcze5. 

 
Informowanie – techniki dzielenia się informacjami 

Na etapie procesu informowania władze publiczne i administracja w Polsce korzystać 
mogą lub mają obowiązek z instrumentów określonych jako techniki dzielenia się 
informacjami, a w tym z: 

                                                
3 Kwerenda internetowa z zastosowaniem wyszukiwarki Google. Przebadane zostały LPR ze 190 miast 
z wszystkich województw, co stanowi ponad 20% ogółu polskich miast (897 miast w 2009 r.). 
4 Ale już instrumenty BIP mają charakter innowacyjny. 
5 Por.: Public Participation in Local Government. A survey of local authorities. Office of the Deputy Prime Minister, 
London, 2002; Public Participation in Making Local Environmental Decisions. The Aarhus Convention Newcastle 
Workshop. Good Practice Handbook, Department of the Environment, Transport and the Regions, London 2000. 
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 narzędzi obligatoryjnych, do których w Polsce należą m.in.:  
 instrumenty zawarte w przepisach prawa dotyczących dostępu do informacji publicznej, 

w tym w formie BIP, 
 wynikające z prawa, wyłożenia planów zagospodarowania przestrzennego, 
 urzędowe obwieszczenia i komunikaty, wynikające z obowiązujących przepisów  

o charakterze ustawowym (prawo finansów publicznych, prawo zamówień publicznych, 
prawo ochrony środowiska, prawo budowlane itp.);  

 narzędzi fakultatywnych, takich jak np.: 
 centra informacji, biura obsługi interesantów, biura terenowe, 
 repozytoria informacji, archiwa, rejestry, 
 drukowane materiały informacyjne (ulotki informacyjne, biuletyny) o charakterze 

publicznym i różnego rodzaju raporty, w tym o stanie jednostki, 
 strony internetowe, 
 reklamy i ogłoszenia w mediach,  
 informacje dla mediów, konferencje prasowe, programy telewizyjne, 
 przekazywanie informacji przez tradycyjne kanały dystrybucji: organy pomocnicze 

samorządu, parafie, organizacje pozarządowe. 
 

Konsultowanie – techniki zbierania i dostarczania informacji zwrotnych 
Na poziomie konsultowania, władze publiczne i administracja w Polsce mają do 

dyspozycji także techniki zbierania i dostarczania informacji zwrotnych, do których należą: 
 wśród narzędzi obligatoryjnych m.in.:  

 instytucja skarg i wniosków, 
 prawo udziału w posiedzeniach kolegialnych organów władzy pochodzących 

z bezpośrednich wyborów, 
 obowiązkowe konsultacje społeczne dokumentów planistycznych czy decyzji 

administracyjnych, w sferach przewidzianych przez przepisy prawa, 
 wśród narzędzi fakultatywnych m.in.: 

 konsultacje z udziałem osób zaufania publicznego/lokalnych autorytetów, 
 gorące linie, chat, 
 badania opinii publicznej (pocztowe, telefoniczne, internetowe), 
 wywiady zogniskowane, 
 głosowania dyskusyjne, debaty (np. z wykorzystaniem Internetu). 

 
Aktywne uczestnictwo – techniki prowadzące do współpracy 

W ramach realizacji prawa do aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym 
na etapie aktywnego uczestnictwa, władze publiczne i administracja mają do dyspozycji 
wszystkie wcześniej wymienione instrumenty, a także techniki współpracy w postaci: 
 narzędzi obligatoryjnych, do których w Polsce należą:  

 referendum lokalne, 
 instrumenty wynikające z przepisów regulujących działalność pożytku publicznego; 
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 narzędzi fakultatywnych, takich jak: 
 wieloletnie planowanie inwestycyjne o charakterze partycypacyjnym, 
 budżety partycypacyjne, 
 programy partnerstwa lokalnego, 
 dotacje, programy grantowe, 
 komitety doradcze, zespoły zadaniowe z udziałem mieszkańców,  
 sesje strategiczne z udziałem obywateli, 
 wysłuchania i przesłuchania publiczne, 
 otwarte drzwi urzędów lub innych instytucji publicznych, 
 jarmarki, festyny dla wspólnoty, 
 sesje projektowe z udziałem mieszkańców i ekspertów,  
 spotkania z grupami mieszkańców,  
 techniki negocjacyjne i budowania konsensusu. 

Przedstawione narzędzia nie wyczerpują dostępnych i właściwych narzędzi, które 
wykorzystać można we wdrażaniu partycypacji społecznej w procesach rewitalizacji. 
Rolą  planujących i wdrażających partycypację społeczną jest identyfikacja najwłaściwszych 
rozwiązań.  
 

Propozycja modelowego ujęcia partycypacji społecznej  
w zarządzaniu procesami rewitalizacji 

Instrumenty partycypacyjne w zarządzaniu procesami rewitalizacji  
na szczeblu lokalnym 

Dalej przedstawiono propozycję modelowych rozwiązań, uwzględniającą konieczność 
różnicowania poziomu angażowania społecznego i stosowanych instrumentów. We wdraża-
niu rozwiązań zawartych w tabeli 1 wykorzystywać należy opisane instrumenty. 
 
Tabela 1.  Instrumenty partycypacji społecznej na szczeblu lokalnym6 

Informowanie Konsultacje Aktywne uczestnictwo 

PLANOWANIE 

– upowszechnianie informacji na 
temat rewitalizacji i planowanych 
rozwiązań 

– upowszechnianie dobrych praktyk 
– upublicznianie aktów prawnych 

i dokumentów (programów, 
wytycznych, procedur) 

– upublicznianie zasad i kryteriów 
wyznaczania OR 

– uprzedzanie o finansowych 
konsekwencjach uczestnictwa 
w programie rewitalizacji 

– identyfikacja potrzeb wspólnoty 
– wykorzystanie wyników badań do 

identyfikacji aktorów konfliktów 
– informacje zwrotne po upublicznieniu 

dokumentów  
– opracowanie koncepcji centrum 

aktywności lokalnej 
– określenie roli i formy organizacyjnej 

operatora rewitalizacji 
– identyfikacja potencjalnych konfliktów 

i ich stron  
– konsultacje rozwiązań projektowych  
– system informacji zwrotnych, 

zapewniający wysłuchanie każdego 
uczestnika i informację, co się stało 
z jego „wkładem” w dyskusję 

– referendum lokalne  
– włączenie partnerów w opracowanie 

kryteriów wyznaczania OR  
– udział partnerów w ciałach odpowie-

dzialnych za przygotowywanie 
projektów  

– sesje strategiczne 
– zespoły zadaniowe 
– włączanie lokalnych liderów, zdolnych 

do animowania aktywności społeczności 
lokalnej  

– wysłuchania publiczne 
– spotkania „twarzą w twarz” – przy 

tworzeniu scenariuszy rozwiązań 
– negocjacje i mediacje dot. kształtu 

polityki lokalnej 

                                                
6 W tabeli zastosowano skróty: OR – obszar rewitalizacji, LPR – lokalny program rewitalizacji. 
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Informowanie Konsultacje Aktywne uczestnictwo 

REALIZACJA PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

– upowszechnianie informacji na 
temat LPR, a w tym: zakresu OR, 
zasad uczestnictwa partnerów 
i beneficjentów, zasad ubiegania 
się o wsparcie na projekty 

– upowszechnianie dobrych praktyk  
– upublicznianie aktów prawnych 

i dokumentów (programów, 
wytycznych, procedur) 

– prezentacja projektów publicznych 
z OR 

– instytucja skarg i wniosków 
– powołanie do życia operatora rewitali-

zacji i centrum aktywności lokalnej 
– współpraca międzyinstytucjonalna 
– konsultacja możliwości zaangażowania 

partnerów w przedsięwzięcia rewitali-
zacyjne 

– konsultacje rozwiązań organizacyjnych,  
– konsultacje dot. możliwości inwestycyj-

nych właścicieli nieruchomości 
– rozpoznanie atrakcyjności inwestycyjnej 

OR  
– rozpoznanie potencjalnego udziału 

NGOs działających na OR  
– rozeznanie możliwości pomocy osobom 

z grup marginalizowanych 
– programowanie „postępujące”  
– utrzymywanie biura terenowego jako 

agendy operatora rewitalizacji  
– ustalanie zasad przeprowadzania 

procesu rewitalizacji (przeprowadzki, 
harmonogram robót) 

– „studium skutków” – analiza uwag 
krytycznych  

– identyfikacja potencjalnych konfliktów 
i ich stron 

– powołanie operatora rewitalizacji i cen-
trum aktywności lokalnej z udziałem 
partnerów społecznych  i gospodar-
czych  

– zespoły zadaniowe  
– udział w montażu kapitałowym i finan-

sowym przedsięwzięć  
– udział w partnerstwach/inicjatywach 

lokalnych 
– udział w ciałach monitorujących  
– współpraca międzysektorowa 
– inwestycje własne właścicieli nierucho-

mości na terenie OR  
– nowe inwestycje publiczne i prywatne 

na OR 
– powoływanie podmiotów zdolnych 

do samoorganizacji i włączania się 
w procesy rewitalizacji 

– włączenie lokalnych liderów i poten- 
cjalnych facilitatorów  

– projektowanie partycypacyjne – design 
charettes 

– uczestnictwo dzieci i osób starszych 
w tworzeniu artefaktów odnowy 
dzielnicy 

– negocjacje i mediacje typu on-going 
dot. wdrażanych przedsięwzięć  

FUNKCJONOWANIE PO ZAKOŃCZENIU PROCESU REWITALIZACJI 

– upublicznianie monitoringu zmian 
w mieście z naciskiem na obszary 
kryzysowe 

– zapewnienie udziału mediów 
w informowaniu o problemach 
społeczno-gospodarczych OR 
oraz postrzeganiu tych obszarów 
przez ogół mieszkańców miasta  

– publikowanie raportów  
i sprawozdań z wykorzystania, 
szczególnie infrastruktury publicznej, 
powstałej w procesie rewitalizacji 

– badania sondażowe na temat oceny 
procesów rewitalizacji  

– debata z władzami publicznymi na 
temat zmian w OR 

– szczegółowa analiza postrzegania 
zmian przez partnerów i beneficjentów 

– badania sondażowe partnerów 
i beneficjentów dotyczące: wysokości 
opłat i cen świadczeń po rewitalizacji, 
jakości zmian wprowadzonych 
procesem rewitalizacji 

 

– debaty publiczne  
– festyny, święta dzielnicy połączone 

z prezentacją efektów rewitalizacji 
– uczestnictwo w ciałach monitorujących 

i oceniających zmiany zachodzące 
w OR 

– wykorzystanie centrum aktywności 
lokalnej do: monitorowania społecznych 
efektów rewitalizacji, reprezentowania 
społeczności lokalnej oraz do równo-
ważenia gentryfikacji OR 

– włączenie aktywistów grup utrudniają-
cych realizację procesu rewitalizacji do 
ciał monitorujących i oceniających 
zmiany w OR 

Źródło: opracowanie własne 
 

Uwagi praktyczne 
Należy podkreślić, że opisane wcześniej instrumenty powinny każdorazowo być 

dostosowane do lokalnych warunków oraz możliwości działania. Dla partycypacji społecznej 
w rewitalizacji ważne są przy tym umiejętności osób animujących proces oraz ich otwartość 
na współpracę z mieszkańcami i ich organizacjami. Miarą tej otwartości jest m.in. gotowość 
poświęcenia czasu na wszelkie, opisywane w niniejszym opracowaniu, formy dialogu. 
Dalej zawarto – opartą na doświadczeniach zagranicznych – propozycję scenariusza działań 
animujących i wykorzystujących uczestnictwo mieszkańców w procesie rewitalizacji 
dzielnicy7. 

 
                                                
7 Noworól, A., 1991, Rehabilitacja osiedli mieszkaniowych. Studium na przykładzie Francji. Kraków: Politechnika 
Krakowska, s. 28-30. 
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Proponowany schemat procesu partycypacji obejmuje następujące kroki: 
1) zebranie rozruchowe grupujące mieszkańców, przedstawicieli władz politycznych, 

administracji, architektów oraz wszelkiego typu instytucji, które z obowiązku lub z własnej 
woli są odpowiedzialne bądź zaangażowane w życie społeczne dzielnicy; 

2) cykl spotkań ogólnych i tematycznych poświęconych dyskusjom o przyszłości 
dzielnicy i jej problemach (potrzeby, opinie o konkretnych zagadnieniach); 

3) narady z mieszkańcami poszczególnych budynków – ustalenie wspólnego punktu 
widzenia administracji i mieszkańców i zawarcie niezbędnych kompromisów; 

4) konsultacje z wybranymi – aktywnymi grupami mieszkańców lub ich stowarzysze-
niami; 

5) wizytowanie przez zespoły administratorów i architektów wszystkich mieszkań, 
połączone z ankietyzacją lokatorów w celu szczegółowego rozpoznania sytuacji, 
populacji i preferencji lokatorów; 

6) podsumowanie akcji – opracowanie wyników ankiety, spotkania z mieszkańcami, pokaz 
projektów architektonicznych i przyjętych rozwiązań; 

7) prezentacja przedsiębiorstwa wykonującego prace w budynkach z omówieniem 
szczegółów organizacji robót. 

Opisane działania powinny łączyć się z publikowaniem biuletynów informacyjnych, 
stanowiących sprawozdania z zebrań z lokatorami i zawierających katalogi rozwiązań 
proponowanych przez architektów i użytkowników.  

Kluczowym elementem skuteczności procesu partycypacji społecznej jest wzajemne 
„otwarcie” wszystkich jego uczestników. Uzgadnianie projektów architektoniczno-budowla-
nych oraz partycypacja użytkowników w opracowywaniu nowych rozwiązań wymagają 
wzajemnego zrozumienia: lokatorów, decydentów i architektów. Pojawiają się tu trudności 
komunikacyjne pomiędzy projektantami i mieszkańcami, zwłaszcza z grup marginalizowa-
nych. Konieczność porozumienia z mieszkańcami zmusza projektantów do przyjęcia 
określonej postawy twórczej i otwarcia warsztatu projektowego na dialog z osobami, często 
„niewyrobionymi” kulturowo. Stanowić to może wyzwanie dla warsztatu twórczego architekta. 
Na uwagę zasługuje przy tym tzw. „programowanie postępujące”, polegające na stopniowym 
odsłanianiu mieszkańcom opracowanych propozycji, w miarę wzrostu ich zaufania wobec 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.  

Wymienione zabiegi organizacyjne w fazie planowania powinny iść w parze 
z udostępnieniem rozwiązań finansowych i organizacyjnych, odpowiednią ofertą zamiany 
mieszkań i cyklu przeprowadzek. Oznacza to konieczność prowadzenia działań 
partycypacyjnych w sposób ciągły, z wykorzystaniem – specjalnie przystosowanych do 
tego – przestrzeni w postaci wzmiankowanych centrów aktywności lokalnej. 

Podane przykłady stanowią zaledwie demonstrację możliwych działań. Ich pełny 
katalog można zbudować na bazie opisanego zestawu narzędzi. Każdorazowo trzeba też 
dostosować je do konkretnej sytuacji społecznej i problemów techniczno-organizacyjnych 
danej dzielnicy/osiedla. Kluczowym problemem w konstruowaniu zestawu działań są: 
otwartość partnerów procesu na współpracę i wzajemna gotowość do zrozumienia ich 
sytuacji i potrzeb. Bez owej otwartości i pełnej gotowości do współpracy – instrumenty 
partycypacji stają się martwe. 
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Aneks 
 

Polskie doświadczenia – zakres technik i narzędzi partycypacji wykorzystywanych 
przez miasta w procesie rewitalizacji – skrócony raport z badania 

 
Zakres technik i narzędzi partycypacji społecznej wykorzystywanych przez władze 

miast w procesie rewitalizacji został zbadany na podstawie analizy Lokalnych Programów 
Rewitalizacji (LPR) dostępnych w Biuletynach Informacji Publicznej gmin8. Przebadane 
zostały LPR ze 190 miast z wszystkich województw, co stanowi ponad 20% ogółu polskich 
miast9. 

Zapisy LPR zostały przeanalizowane pod kątem trzech typów narzędzi: technik 
informowania, pozyskiwania informacji zwrotnej (konsultacji) i technik prowadzących do 
współpracy (partycypacji). 
 

Techniki informowania społeczeństwa 
Przekazywanie informacji przez samorządy jest podstawowym warunkiem udziału 

społeczeństwa w procesie rewitalizacji zdegradowanych dzielnic. Techniki dzielenia się 
informacjami zostały uwzględnione – w różnym stopniu – we wszystkich badanych progra-
mach. Jednak sposoby informowania, liczba stosowanych technik i rodzaj przekazywanych 
informacji znacznie się różnią. 

 
Ryc. 1. Techniki udostępniania informacji w zapisach LPR 

Źródło: oprac. własne 
 

Największy odsetek gmin (90%) deklaruje wykorzystanie własnych serwisów interneto-
wych do promocji LPR. Szerokie wykorzystanie serwisów WWW może cieszyć, jednak 
informacje dotyczące rewitalizacji często mają formę jedynie krótkich notek (dział 

                                                
8 Kwerenda internetowa z zastosowaniem wyszukiwarki Google. 
9 897 miast w 2009 r. 
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„aktualności”) lub też ograniczają się do publikacji dokumentu i nie stanowią spójnego, 
wyczerpującego, na bieżąco aktualizowanego systemu informacji o rewitalizacji. Tylko 
33 miasta (17%) deklarowały w LPR uruchomienie portali (podstron) dotyczących 
rewitalizacji10.  

Kolejną pod względem popularności formą komunikowania się ze społeczeństwem są 
informacje w mediach. Duży odsetek miast deklaruje współpracę z prasą (powyżej 75%), 
nieco mniejszy (58%) z przedstawicielami mediów elektronicznych (radio, telewizja i portale 
internetowe). Organizowanie konferencji prasowych jako formy przekazywania informacji 
deklaruje znacznie mniejszy odsetek (14%) miast. W prawie połowie (45%) badanych 
programów założono publikację materiałów drukowanych (folderów, ulotek, katalogów, 
broszur) dotyczących rewitalizacji. Niecałe 40% zakłada natomiast zastosowanie reklamy 
zewnętrznej (bilbordy, tablice, ogłoszenia). Pozostałe formy przekazywania informacji są 
znacznie mniej popularne. Do najistotniejszych zaliczają się bezpośrednie informowanie 
w urzędzie (25%) oraz informacja i promocja podczas imprez miejskich lub dzielnicowych 
(17%). Tylko nieliczne miasta (5%) zakładały stworzenie specjalnych infocentrów (punktów 
informacyjnych), podobny odsetek (3%) zakładał, iż do promocji programu wykorzysta osoby 
zaufania publicznego. Do ciekawych, acz pojedynczych przykładów promocji należą: 
rozpowszechnianie multimedialnych prezentacji LPR na płytach CD oraz przekazanie 
drukowanej wersji programu do szkolnych bibliotek. W około 8% analizowanych programów 
nie precyzowano sposobów informowania mieszkańców o tematyce rewitalizacji.  

Zróżnicowana jest także tematyka przekazywanych informacji.  

 
Ryc. 2. Zakres informacji przekazywanych społeczeństwu deklarowany w LPR 

Źródło: oprac. własne 
 

                                                
10 W badanej próbie zidentyfikowano jednak 52 funkcjonujące podstrony na serwisach miast (27%). 
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Najczęściej deklarowane były informacje dotyczące działań planowanych na obszarze 
rewitalizacji oraz celów rewitalizacji. W ponad połowie LPR ujęto także konieczność 
informowania o efektach podejmowanych działań. Jednak tylko 17% programów zwracało 
uwagę na konieczność informowania mieszkańców o problemach obszaru rewitalizacji 
i zjawiskach kryzysowych (a zatem przyczynach podjęcia działań). Na konieczność promocji 
wykorzystania środków UE zwracano uwagę w prawie 44% programów, a w blisko jednej 
trzeciej akcentowano informacje dotyczące informowania mieszkańców i potencjalnych 
beneficjentów o możliwościach uzyskania finansowania projektów. Niespełna 20% LPR 
przewidywała prowadzenie działań typowo marketingowych, nakierowanych na budowanie 
wizerunku podmiotów rewitalizacji. Tylko 14% programów uwzględniało informowanie 
o procedurach i wyjaśnianie kryteriów wyboru projektów. Zdecydowanie zbyt mało uwagi 
miasta przykładały do informacji wizualnej – tylko w co dziesiątym programie pojawiała się 
sugestia, iż konieczne jest przedstawianie koncepcji przestrzennych, wizualizacji, rysunków, 
planów dotyczących realizowanych inwestycji. Stosunkowo duża grupa programów (26%) 
w ogóle nie precyzowała rodzaju informacji, jakie będą przekazywane społecznościom 
lokalnym.  
 

Pozyskiwanie informacji (konsultacje) 

 

Ryc. 3. Metody konsultacji społecznych deklarowane w LPR (A), udział ankiet kierowanych 
do ludności i do lokalnych liderów (B) oraz udział ankiet rozpowszechnianych  

drogą tradycyjną i przez Internet (C) 
Źródło: oprac. własne 
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Wszystkie analizowane programy zakładały konsultacje społeczne. Najpopularniejszą 
formą zbierania informacji na temat opinii i potrzeb społecznych dotyczących rewitalizacji 
była ankieta, której przeprowadzenie zadeklarowało (na etapie tworzenia LPR) blisko 50% 
gmin. W większości przypadków ankietę skierowano do społeczności miasta, 10% gmin 
zdecydowało się przeprowadzić ankietę wśród lokalnych liderów opinii (przy czy większość 
niezależnie od tego dokonała badań ankietowych także wśród ludności). Przeważały trady-
cyjne (drukowane) ankiety (na taki sposób badania zdecydowało się 40% miast). Głównymi 
kanałami dystrybucji była prasa lokalna, szkoły, a przede wszystkim rozpowszechnianie 
ankiet w urzędach i innych miejscach użyteczności publicznej. Sporadycznie decydowano 
się na dostarczanie ankiet do domów bądź pracę ankieterów w terenie, a także ankiety 
telefoniczne. Za niewystarczające należy uznać wykorzystanie Internetu do badań opinii 
społecznej nt. problemów rewitalizacji – na taką formę ankiety zdecydowało się tylko 22% 
wszystkich miast, których LPR były badane. 

Przygotowujący programy najczęściej zasięgali opinii na temat oczekiwanych działań 
(65% wszystkich ankiet), znacznie rzadziej jednak (23%) poruszano problem oczekiwanych 
efektów podjętych działań.  

Częste jest pytanie o identyfikację problemów w sferze przestrzennej, gospodarczej  
i społecznej, które dostrzegają ankietowani na obszarze rewitalizacji (54%). Zasięg obszaru 
był przedmiotem konsultacji w niespełna 45% ankiet, a w 35% przypadków pytano 
ankietowanych o celowość podjęcia inicjatyw rewitalizacyjnych. Sporadycznie pojawiały się 
w ankietach pytania dotyczące oceny standardu życia w mieście, oceny dotychczasowych 
działań miasta nakierowanych na rewitalizację oraz poziomu partycypacji społecznej 
w  zarządzaniu miastem. Blisko jedna czwarta programów, w których wskazano ankietę  jako  

 
Ryc. 4. Tematyka badań ankietowych 

Źródło: oprac. własne 
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narzędzie zdobywania informacji, nie precyzowała problematyki ankiet. Kilka miast 
zdecydowało się na szczegółowe badania społeczne obszaru rewitalizacji. 

Do częstych narzędzi konsultowania zapisów LPR ze społeczeństwem, deklarowanych 
w dokumentach należy publikacja projektu opracowania w Internecie wraz z możliwością 
wnoszenia uwag w formie e-mailowej. Taką formę konsultacji zadeklarowano w 44% LPR11. 

Około 14% dokumentów zakładało konsultację z działającymi na terenie miasta pod-
miotami gospodarczymi i/lub organizacjami społecznymi (nie precyzując formy konsultacji). 
Tylko w jednym programie uwzględniono chat internetowy jako narzędzie konsultacji spo-
łecznych.  
 

Techniki budowania współpracy 
Najczęściej stosowaną techniką włączania mieszkańców do współpracy w podejmowa-

nych w ramach LPR działań są projekty podmiotów prywatnych i społecznych, zgłaszane do 
LPR. Pozyskiwanie partnerów w taki sposób zapisano w ponad 83% LPR.  

Ryc. 5. Techniki budowania współpracy 
Źródło: oprac. własne 

 
Inne techniki budowania współpracy są mniej powszechne. Do najczęstszych należą 

spotkania konsultacyjne. Prawie 56% LPR jako jedno z narzędzi komunikacji społecznej  
w ramach rewitalizacji rozpoznaje otwarte spotkania z mieszkańcami. Podobny odsetek 
(53%) – spotkania z poszczególnymi grupami interesu (najczęściej tożsamymi z grupami 
potencjalnych beneficjentów). Mniej popularne są jednak spotkania warsztatowe lub sesje 
projektowe – stosuje je tylko 17% miast. Sporadycznie (poniżej 7%) organizowane są sesje 

                                                
11 Można przypuszczać, że niektórzy z autorów nie uznali publikacji LPR (w ramach tzw. wyłożenia projektu 
dokumentu) za formę konsultacji. 
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terenowe w obszarach rewitalizowanych. Łącznie ponad 75% miast deklarowało przynajm-
niej jedną formę spotkań z mieszkańcami. Jedna czwarta miast włączała partnerów 
społecznych lub przedstawicieli lokalnych środowisk gospodarczych w pracę zespołów 
zadaniowych ds. rewitalizacji lub powoływała specjalne fora rewitalizacji udziałem tych 
środowisk. Niektóre miasta (14%) planowały także podjęcie wspólnych działań (projektów) 
z partnerami społecznymi lub organizowanie doradztwa dla partnerów (7%), a dwa spośród 
analizowanych miast planowało przekazać funkcje operatora rewitalizacji partnerowi 
społecznemu. Do działań opisanych jedynie w pojedynczych projektach należą lekcje 
nt. rewitalizacji w szkołach, nabór wolontariuszy do projektów w ramach LPR. Bardzo słabo 
prezentuje się natomiast wykorzystanie interaktywnych narzędzi internetowych (forów, grup 
dyskusyjnych) jako techniki budowania współpracy – udostępnienie takiej usługi deklarowało 
tylko 4% miast.  
 
 

SOCIAL PARTICIPATION IN REVITALIZATION MANAGEMENT PROCESSES 
 

Abstract. This paper is based on the author’s own research to indicate the tools of 
information and community consultation and participation in the revitalization processes. 
The 2009 research report, enclosed as an annex, constitutes an essential part of the paper. 
The report refers to the internet study of the local revitalization programmes conducted in 
190 Polish towns of all the Polish regions (or more than 20% of all Polish towns). Research 
results revealed that the Polish municipalities concentrated mainly on the fulfilment of the 
mandatory tasks associated with making public information available. At the level of 
consultations, also mainly mandatory activities were adopted as required by statutory 
regulations. Only several of the studied municipalities had implemented the instruments 
which could be recognized as indications of assuring active community participation in 
decision-making processes. Few towns operated large, regularly updated portals dedicated 
to revitalization. In most cases such details appearing on websites were incidental, without 
being coherent and plain collection of data on revitalization activities. The paper presents 
a list of participation tools and a proposal of model treatment of community participation in 
revitalization process management. Based on international experience, the author indicated 
some practical proposals of implementation of proper sequences of operations in the 
attainment of community participation. The author emphasized that the following constituted 
key issues in the adoption of a selection of activities: openness of the partners participating 
in the process and their mutual readiness to understand the partners’ situation and needs.  
Without such openness and readiness to co-operate, participation instruments would be 
useless.  
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