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Ustawa o rewitalizacji  - zakres działań zarządczych 
w rewitalizacji   
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji:  

 przygotowanie,  

 koordynowanie,  

 tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji,  

 a także jej prowadzenie  w zakresie właściwości gminy są zadaniami własnymi gminy.  
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Art. 3  

 

Rewitalizacja  -  proces łączący kompetencje: 

 wielu komórek urzędu gminy,  

 innych jednostek  

 interesariuszy 

 Koordynacja  tego procesu wymaga zaplanowania dobrej struktury zarządzania  

 Możliwość zastosowania różnych modeli zarządzania w zależności od możliwości gminy 

Dyskusja -  jak wygląda zarządzanie rewitalizacją w Chorzowie?  



System zarządzania procesem rewitalizacji w 
gminie  
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Organizacja systemu zarządzania procesem rewitalizacji    

Zespół zadaniowy 
 

Operator rewitalizacji 
 

Zarządzanie w ramach struktury 
urzędu gminy  i jej jednostek 
organizacyjnych 
Zespół międzywydziałowy, złożony  
z pracowników różnych komórek i 
jednostek urzędu gminy 

Zarządzanie poprzez powołanie  
operatora  -  wyodrębniona 
struktura publiczna lub publiczno-
prywatna, np. jednostka 
budżetowa, spółka itp. realizująca 
działania rewitalizacyjne na 
zasadzie in-house 

Organizacja i umocowanie zespołu  
Wybór operatora  - operator 
czynny lub operator bierny  



System zarządzania procesem rewitalizacji w gminie  - 
wybór modelu  
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Samorząd  -  podmiot odpowiedzialny za zarządzanie procesem rewitalizacji     

Zespół zadaniowy Operator rewitalizacji 

Nazwa „zespołu 
zadaniowego” 
wynika z decyzji władz 
lokalnych.  
Przykładowe nazwy:  
Zespół ds. Rewitalizacji, 
Zespół Koordynujący, 
Grupa Sterująca 

Model mieszany 

Wybór modelu w zależności od:  
- potencjału kadrowego   
- wielkości miasta,  
- wielkości obszaru rewitalizacji,  
- rodzaju zdiagnozowanych problemów oraz ilości i złożoności  
zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

Forma prawna „operatora” 
wynika z decyzji władz 
lokalnych. Może to być 
np. spółka lub jednostka 
budżetowa, najbardziej  
powszechna forma  -  spółka z 
o.o. 

operator ze wsparciem 
zespołu zadaniowe go w 
urzędzie gminy 

Koordynator  



 Zarządzanie działaniami rewitalizacyjnymi w modelu zawierającym zespół 
zadaniowy polega na podziale zadań między zespół zadaniowy i koordynatora 

 Koordynator Rewitalizacji – osoba/komórka organizacyjna w strukturze 
urzędu gminy,  odpowiedzialna za koordynację oraz integrowanie działań 
innych komórek/jednostek/spółek w zakresie rewitalizacji. Zapewnia obsługę 
administracyjną i techniczną dla zespołu  

 Zespół zadaniowy – powoływany zarządzeniem wójta, burmistrza, prezydenta 
zespół zadaniowy ds. realizacji programu rewitalizacji. Skład zespołu ustala się 
najczęściej na podstawie rekomendacji i w uzgodnieniu z koordynatorem. 
Zespół może mieć zmienny skład, odpowiednio do aktualnie realizowanych 
przedsięwzięć. Zespół dostarcza koordynatorowi niezbędnej wiedzy  
merytorycznej. Członkowie zespołu wykonują swoje zadania w ramach zadań 
służbowych, możliwość przyznania dodatkowego  wynagrodzenia.  

 Kierownicy projektów rewitalizacyjnych – osoby, które zarządzają realizacją 
poszczególnych projektów rewitalizacyjnych, we właściwych merytorycznie 
jednostkach gminy 
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Formuły zarządzania procesem rewitalizacji – 
model z zespołem zadaniowym   



Zarządzanie procesem rewitalizacji w ramach struktur organizacyjnych miasta 
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Prezydent Miasta  
Komitet Rewitalizacji  

Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji 

Kierownicy projektów w poszczególnych 
jednostkach UM  

koordynator 
Kierownika Biura ds. Rewitalizacji Miasta 

Gminny Program Rewitalizacji Wałbrzych na lata 2016–2025 

Zespół ds. zarządzania Gminnym 
Programem Rewitalizacji  - funkcjonujący 
od momentu przyjęcia GPR  

Model zarządzania procesem rewitalizacji z 
zespołem zadaniowym. Przykład  Wałbrzycha 



Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji 

 kontakt z komórkami organizacyjnymi UM oraz podmiotami 
zewnętrznymi, koordynacja współpracy jednostek i 
przekazywania danych w zakresie tworzenia GPR 

 bieżące informowanie prezydenta, UM i jednostek 
merytorycznych o realizacji procesu rewitalizacji, 

 przekazywanie komórkom organizacyjnym UM materiałów 
związanych z opracowywaniem i realizacją GPR do konsultacji 
lub zaopiniowania, 

 kontrola GPR z zapisami ustawy o rewitalizacji, Wytycznych i 
innych, 

 przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania GPR, 

 współpraca z interesariuszami wyrażającymi chęć udziału w 
procesie rewitalizacji, 

 zbieranie danych statystycznych i finansowych dotyczących 
wdrażania i przebiegu projektów w ramach GPR, 

 czynny udział w warsztatach i konsultacjach, 

 identyfikacja problemów w realizacji zadań wraz ze wskazaniem 
możliwości ich rozwiązania 

Zespół ds. Zarządzania Gminnym 
Programem Rewitalizacji  

 monitorowanie procesu rewitalizacji,  

 co najmniej raz na dwa lata analizowanie 
postępów we wdrażaniu Gminnego 
Programu Rewitalizacji, na podstawie 
przyjętych wskaźników 

 rekomendowanie Prezydentowi, po 
zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji, 
zmiany w programie.  
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Model zarządzania procesem rewitalizacji z 
zespołem zadaniowym. Przykład  Wałbrzycha 



Zespołu ds. Zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji 

 Przewodniczący Zespołu  - Kierownik BR 

Szczegółowe zadania Przewodniczącego zespołu  

 Inicjuje i koordynuje procedurę monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 
2016-2025, zwanego dalej GPR. 

 Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, w tym z Ministerstwem Rozwoju oraz koordynuje 
przekazywanie danych między podmiotami zewnętrznymi a komórkami organizacyjnymi Urzędu. 

 Kontroluje i odpowiada za prawidłowość realizacji GPR i zgodność zapisów GPR z dokumentami 
wyższego rzędu. 

 Zapewnia bieżącą informację i promocję realizacji GPR. 

  Co najmniej raz na dwa lata analizuje postępy we wdrażaniu GPR, na podstawie przyjętych w 
programie wskaźników. 

 Przekazuje na bieżąco informacje o realizacji procesu rewitalizacji Prezydentowi oraz kierownictwu 
Urzędu oraz jednostkom podległym w zakresie ich właściwości merytorycznych. 

 Przekazuje komórkom organizacyjnym Urzędu oraz jednostkom podległym Gminie Wałbrzych oraz 
innym organom administracji publicznej materiały dotyczące monitorowania GPR celem zaopiniowania 
lub konsultacji. 
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Model zarządzania procesem rewitalizacji z zespołem zadaniowym. 
Przykład  Wałbrzycha 



 
 Zespół ds. Zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji 

 liczba  członków - 19  

 Członkowie Zespołu Zadaniowego uczestniczą w procesie rewitalizacji 
Wałbrzycha, szczególnie w zakresie: 

 Przygotowania i opracowania materiałów niezbędnych do monitorowania GPR. 

 Współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie monitorowania 
GPR. 

 Czynnego udziału w konsultacjach i warsztatach, identyfikowaniu problemów i 
wskazaniu możliwości eliminacji przeszkód w realizacji zadań, opiniowaniu 
propozycji działań oraz inicjowaniu i zgłaszaniu konieczności aktualizacji GPR. 

 Gromadzenia danych statystycznych i finansowych na temat postępów 
wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach GPR. 

 Współpracy z interesariuszami zgłaszającymi swoje zainteresowanie udziałem w 
procesie rewitalizacji miasta. 
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Model zarządzania procesem rewitalizacji z zespołem zadaniowym. 
Przykład  Wałbrzycha 



 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017- 2026 

 Innowacyjna forma koordynowania programu rewitalizacji  

 Zarządzanie procesem realizacji GPR  podzielone na  koordynację  strategiczną i 
koordynację operacyjną. 

 Nadzór nad realizacją programu rewitalizacji i koordynacja strategiczna 

 Koordynacja strategiczna  - Prezydenta Miasta Gdyni przy wsparciu 
kolegium doradczego,  

 Bezpośrednia koordynacja strategiczna – wiceprezydent ds. innowacji, 
przy wsparciu Zespołu Strategicznego 

 Zadania: koordynacja najważniejszych elementów (z zakresu pomocy 
społecznej, innowacji społecznych, współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, radami dzielnic, pozyskiwania i rozliczania finansowania) 
koniecznych do sprawnej realizacji programu, a także koordynacja 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych pod względem strategicznym w zakresie 
ich przygotowania i sprawnej realizacji. 
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Model zarządzania procesem rewitalizacji z zespołem zadaniowym. 
Przykład  Gdyni  



 Koordynacja operacyjna programu rewitalizacji  - Laboratorium Innowacji 
Społecznych (LIS) - specjalna jednostce budżetowej miasta, która odpowiada za 
koordynację zadań własnych miasta wynikających z przepisów ustawy o 
rewitalizacji.  

 Zadania LIS  
 Odpowiedzialność  za wdrożenie  projektów społecznych i  inwestycyjnych,  

 Opracowanie i aktualizacja diagnozy delimitacyjnej,  

 Przegląd i ewentualna modyfikacja sektorowych polityk związanych z koordynacją działań 
prowadzonych na rzecz celów procesu rewitalizacji,  

 Współpraca z wydziałami Urzędu Miasta i jego jednostkami budżetowymi w związku z 
opracowaniem i aktualizacją GPR,  

 Koordynacja prac Zespołu Strategicznego,  

 Bieżące monitorowanie realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

 Koordynacja procesu partycypacji społecznej: informowanie mieszkańców o zasadach 
realizacji programu, postępie w realizacji projektów, współpraca z organizacjami  
pozarządowymi, angażowanie lokalnej społeczności, koordynacja prac Komitetu Rewitalizacji 
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Model zarządzania procesem rewitalizacji z zespołem zadaniowym. 
Przykład  Gdyni  
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Model zarządzania procesem rewitalizacji z zespołem zadaniowym. 
Przykład  Gorzowa Wielkopolskiego 

Gminny Program Rewitalizacji Gorzów 2025 + 

Prezydent Miasta Gorzowa 

Koordynator Rewitalizacji  
(Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji ) 

Zespół Koordynujący 
 (kierownicy jednostek  

zespół zadaniowy)   

Komitet Rewitalizacji  
Centrum i Nowego Miasta    

Komitet Rewitalizacji  
Osiedla Słonecznego  

Komitet Rewitalizacji  
Zawarcia  

Rada Miasta Gorzowa  

Kierownicy projektów w poszczególnych jednostkach  



• Zespół Koordynujący – zespół zadaniowy kierowany przez 
właściwego Zastępcę Prezydenta Miasta Gorzowa, zarządzający 
realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W skład zespołu 
wchodzą powołani przez Prezydenta Miasta, kierownicy lub osoby 
przez nich wyznaczone ze wszystkich jednostek wykonujących 
zadania rewitalizacyjne. Pracami powołanego zespołu kieruje 
Koordynator Rewitalizacji. 

• Koordynator Rewitalizacji  - Dyrektor Biura Konsultacji Społecznych i 
Rewitalizacji.  Kieruje częścią przedsięwzięć podległych mu 
bezpośrednio poprzez strukturę Biura Konsultacji Społecznych i 
Rewitalizacji. Zadania: bieżące kierowanie procesem rewitalizacji, 
monitorowanie jego przebiegu, składanie raportów i sprawozdań 
prezydentowi miasta. 

• Komitety Rewitalizacji – trzy lokalne ciała doradcze Prezydenta 
Miasta, powołane dla podobszarów, złożone z przedstawicieli 
mieszkańców podobszarów, ich organizacji i innych lokalnych 
interesariuszy. 
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Model zarządzania procesem rewitalizacji z zespołem zadaniowym. 
Przykład  Gorzowa Wielkopolskiego 



Formuły zarządzania procesem rewitalizacji – 
model operatorski   

Aktywny operator rewitalizacji  

 podmiot odpowiedzialny za zarządzanie procesem rewitalizacji danego obszaru, który prowadzi działania w imieniu gminy na swój rachunek.  

Bierny operator rewitalizacji  

 podmiot odpowiedzialny za zarządzanie procesem rewitalizacji danego obszaru, który prowadzi działania w swoim imieniu na rachunek gminy. 

14 

 Działania zarządcze realizowane przez pracowników odrębnego podmiotu, powołanego do realizacji 
GPR, któremu na zasadzie in-house (bezprzetargowo w związku z pełną kontrolą właścicielską gminy 
nad wyodrębnionym podmiotem) zostaje powierzone zadanie własne. 

 W urzędzie gminny nie tworzy się odrębnych stanowisk związanych z rewitalizacją.  Ewentualne 
przypisanie  zadań w zakresie monitorowanie efektów działań rewitalizacyjnych na potrzeby 
sprawozdawczości jednemu z pracowników urzędu 

 Pracownicy operatora prowadzą także przedsięwzięcia rewitalizacyjne, jeśli operator jest inwestorem 
zastępczym dla gminy.  

 Pracownicy operatora pełnią też funkcję koordynatora wobec innych jednostek i interesariuszy.  

 Operatorem może być także podmiot niepubliczny, jednak w kraju nie ma jeszcze doświadczeń w tym 
zakresie.  

 Dotychczasowe doświadczenia: Wrocław, Płock, Radom 



 Operator rewitalizacji – jednostka organizacyjna (np. spółka komunalna lub 
publiczno-prywatna), w procesie zarządzania działaniami rewitalizacyjnymi, 
odpowiedzialność za koordynację, realizację projektów/przedsięwzięć oraz 
integrowanie działań innych  komórek/jednostek/spółek w zakresie rewitalizacji. 

 Zespół ds. Rewitalizacji – nie jest powoływany, jego rolę pełni zespół osób  
zatrudnionych przez Operatora. 

 Kierownicy projektów rewitalizacyjnych – osoby, które zarządzają realizacją 
poszczególnych projektów rewitalizacyjnych, we właściwych merytorycznie 
jednostkach gminy. 

 Rekomendowane  powołanie Komitetu Sterujący ds. Rewitalizacji – współpraca z 
Operatorem, nadzorowanie jego działania, podejmowanie strategicznych 
decyzji. Zespół powoływany  zwłaszcza w dużych miastach, spośród 
przedstawicieli zarządu miasta, rady miasta, kierowników kluczowych  
komórek/jednostek organizacyjnych. Odpowiada za podejmowanie 
strategicznych decyzji. 
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Formuły zarządzania procesem rewitalizacji – 
model operatorski   



 Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2016–2018 dla miasta Wrocławia 

 Zarządzanie procesem rewitalizacji w gestii: 

 Prezydenta Miasta,  

 Pełnomocnika Prezydenta ds. Rewitalizacji (wiceprezydenta miasta) 

 Powołanej na potrzeby prowadzenia procesu rewitalizacji jednoosobowej spółki gminy Wrocław 
(Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.) 

 Zadania Prezydenta  - wdrożenie i realizacja programu rewitalizacji przez działania m.in. Urzędu Miejskiego 
Wrocławia.  

 Pracownicy urzędu miejskiego oraz jednostki organizacyjne miasta  angażowane w proces zgodnie z ich wiedzą 
merytoryczną i niezbędną specjalistyczną wiedzą. Zadania: inicjowanie projektów miasta, wskazywanie obszarów 
problemowych, poszukiwanie źródeł finansowania, wsparcie oraz realizacja zadań rewitalizacyjnych i innych. 

 Zadania Pełnomocnika Prezydenta ds. Rewitalizacji  -  określanie kierunków podejmowanych działań, 
nadzorowanie i akceptacja działań miejskich w zakresie rewitalizacji oraz ocenianie postępów i realizacji założeń 
LPR. 

 Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. – funkcjonuje od 2008 r., Spółka miejska z rodowodem i transferem 
doświadczeń niemieckiego powiernika rewitalizacji BIG Staedtebau. Początkowo zaangażowana jedynie w 
przygotowanie procesu rewitalizacji, stopniowo spółka przejęła rolę inwestora  i i koordynatora działań. 

 Główne zadania Spółki - zdefiniowanie obszarów problemowych w mieście przez przeprowadzanie 
wieloaspektowych analiz oraz opracowanie programu rewitalizacji przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia.  
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Formuły zarządzania procesem rewitalizacji – 
model operatorski . Przykład Wrocławia.  



Szczegółowe zadania operatora rewitalizacji we Wrocławiu (Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. ) 

 prowadzenie dialogu z mieszkańcami obszarów kryzysowych w celu umiejętnego 
diagnozowania sytuacji problemowych oraz wypracowania współpracy i włączenia 
interesariuszy w prowadzenie procesu rewitalizacji, 

 promowanie działań rewitalizacyjnych w dialogu z różnymi podmiotami: prywatnymi, miejskimi 
wraz z wyborem projektów, których realizacja wywoła silny impuls na obszarze zdegradowanym, 

 koordynacja dialogu i współpracy między podmiotami procesu oraz bezpośredni z nimi kontakt, 

 pozyskiwanie źródeł finansowania,  w tym również ze środków unijnych, 

 opracowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji procesu rewitalizacji, w tym 
dokumentów strategicznych, uchwał, 

 umiejętne rozłożenie działań w czasie, aby ich realizacja spotykała się z pozytywnym odbiorem i 
zaangażowaniem, 

 monitorowanie przebiegu procesu rewitalizacji zgodnie z założonymi celami programu, 

 dbanie o trwałość osiągniętych efektów, 

 zarządzanie procesem. 
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Formuły zarządzania procesem rewitalizacji – 
model operatorski. Przykład Wrocławia. 



Monitoring  
Monitoring w odniesieniu do procesu rewitalizacji to procedura 
systematycznego rejestrowania i raportowania postępów 
procesu rewitalizacji na poziomie powstawania jego założonych 
produktów.  
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Monitoring 

 Prowadzenie działań rewitalizacyjnych w sposób jawny i przejrzysty z zapewnieniem udziału wszystkich 
zainteresowanych - zapewnienie dostępu do informacji publicznej  

 Monitorowanie zmian wskaźników wykorzystanych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego na obszarze 
rewitalizacji  

 System monitoringu i oceny skuteczności działań  

 Monitoring przedsięwzięć  

 Monitoring realizacji celów  

 Elastyczne reagowanie na dane pochodzące z monitoringu - korekta zapisów i działań w programie w 
zależności od uzyskiwanych efektów  

 Kluczowy  element systemu -  określenie sposobu wprowadzania zmian w GPR w reakcji na zmiany na 
obszarze rewitalizacji lub w otoczeniu 

 Przekazywanie danych dotyczących wskaźników monitorowanych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i 
krajowym  

 W dłuższym okresie czasu monitoring służy prezentacji społecznych i gospodarczych, środowiskowych, 
przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych przemian na obszarze rewitalizacji będących skutkiem podjętych 
interwencji (rezultaty i oddziaływanie GPR).  

 Komitet Rewitalizacji, reprezentujący interesariuszy rewitalizacji  jest kluczowym partnerem w monitorowaniu 
programu  
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Monitoring  

Monitoring  

Kto wykonuje ? Pracownicy zaangażowani we wdrażanie rewitalizacji  

Co się bada? Uzyskane produkty oraz  rezultaty produktów 

Po co się wykonuje? Żeby sprawdzić na bieżąco, czy program jest realizowany  
terminowo i poprawnie  

Kiedy ? Proces ciągły – od początku rewitalizacji aż do jej 
zakończenia 

Jak? Zbieranie, gromadzenie i analiza raportów z monitoringu  
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Wskaźniki użyte do monitorowania powinny cechować: 

 mierzalność – każdy wskaźnik musi dać się wyrazić 
liczbowo; 

 trafność – każdy wskaźnik musi w sposób niebudzący 
wątpliwości wskazywać postęp w osiąganiu danego 
konkretnego celu rewitalizacji; 

 wiarygodność – dane, z których wskaźnik jest 
generowany, muszą pochodzić z wiarygodnego źródła, a 
metoda uzyskania danych musi być powtarzalna; 

 dostępność – uzyskanie danych nie powinno rodzić 
dodatkowych kosztów 
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Monitoring 



 Bieżące prowadzenie monitoringu, badanie zgodności 
przebiegu działań z założonym harmonogramem, 
budżetem i zakładanymi efektami.  

 Najłatwiej obserwować efekty w postaci produktów, 
zwłaszcza w przedsięwzięciach, gdzie istotnym 
komponentem jest infrastruktura.  

 Konieczna jest także obserwacja rezultatów 
bezpośrednich przedsięwzięć, czyli skutki udziału w 
przedsięwzięciach dla uczestników.  

 Dobrą praktyką jest założenie w GPR trzyletniego cyklu 
monitorowania, z obowiązkowym raportem kontrolnym 
po pierwszym pełnym roku realizacji programu. 
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Dziękuję za uwagę 
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